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Sammanfattning och konklusion 
Göteborgs Stad beslutade 2014 att genomföra ett försök med 6 timmars 

arbetsdag med följeforskning. Försöket ska visa på eventuell betydelse 

av förkortad arbetstid för undersköterskor och hyresgäster samt 

betydelsen för jobb och ekonomi. 

Försöket startade 2015-02-01 och avslutas planenligt 2016-12-31, efter 

23 månader. Försöket genomförs av stadsdelsnämnden Västra 

Hisingen. Svartedalens äldrecentrum är interventionsgrupp med 68 

undersköterskor och referensboendet har 56 undersköterskor. HR-data 

jämförs även med alla undersköterskor vid äldreboenden inom 

Göteborgs Stad. Detta placerar försöket i ett större sammanhang. 

I försöket har arbetstiden förkortats till 6 timmar per dag för 

undersköterskor som arbetar heltid. Samtidigt har dessa 

undersköterskor bibehållit sin heltidslön. Undersköterskor som arbetar 

heltid med partiell tjänstledighet har erbjudits att arbeta 6 timmar per 

dag med heltidslön. 

I försöket har 15 årsarbetare anställts för att kompensera för bortfallet 

av arbetstid. Detta innebär att den totala arbetstiden jämfört med före 

försöket är oförändrad. I försöket är det således fler undersköterskor 

som delar på arbetstiden. Arbetsscheman har anpassats till 30 

timmar/vecka eller i praktiken mellan 6 och 6,25 timmar/ arbetsdag. 

Inga andra insatser har gjorts. Försöket är transparent för att visa på 

eventuell betydelse av förkortad arbetstid. 

Svartedalen och referensboendet är mindre enheter i jämförelse med 

alla äldreboende i Göteborgs Stad. Tillfälliga förändringar får därför 

större resultatpåverkan för ett mindre urval jämfört med ett större urval 

där resultaten är mer beständiga över tid.  

Fokus är undersköterskor som arbetat heltid och i försöket gått ned i 

arbetstid. Jämförelse görs med Svartedalens egna resultat för basåret 

2014, 2015, 2016 feb – dec och med referenserna.   

HR-data har samlats in månadsvis för Svartedalen, referensboendet och 

för undersköterskor vid alla äldreboenden i Göteborgs stad. 

Ekonomidata har sammanställts per månad för Svartedalen. 

Undersköterskorna har besvarat enkäter före försöket, halvårsvis samt 



   

  

12 (188) 

vid försökets avslut vid Svartedalen och referensboendet. 

Frågeställningar har upprepats på olika vis för att säkra tillförlitligheten.  

Resultaten jämförs med olika nationella och lokala undersökningar 

samt aktuell forskning. Detta görs för att få referenser till de egna 

resultaten. En särskild hälsoenkät med en mindre fysiologisk 

undersökning har gjorts före och vid försökets avslut. 

Följeforskningens studier har sammanställts efter 6, 12 och 18 månader 

samt i slutrapporten 23 månader med 6 timmar.  

Modell för hur resultaten värderas 
Modellen används för att värdera i vilken grad förbättringar vid 

Svartedalen beror på reducerad arbetstid eller om dessa är 

slumpmässiga.  

Förbättringar vid Svartedalen jämfört med basåret 2014 värderas enligt 

följande: 

 Förbättringar med ± 9 % är slumpmässiga.  

 Förbättringar på 10 – 19 % är svaga eller måttliga positiva 

förändringar på grund av reducerad arbetstid. 

 Förbättringar som är 20 % eller mer är stora och tillförlitliga 

effekter av reducerad arbetstid.  

 Ifall Svartedalen har oförändrade resultat och referensgruppen 

samtidigt har försämrat resultat kan samma effekt inte uteslutas 

med andra interventioner.  

 Ifall Svartedalen och referensboendet har förbättrats på 

motsvarande vis beror förändringen vid Svartedalen på något 

annat.  

 

 För sjukfrånvaro är en förbättring vid Svartedalen med 3 – 4 % en 

effekt av den reducerade arbetstiden.  

 

Resultat enligt modellen 
 Tillfredställande nivå av ”kraft kvar när undersköterskorna 

kommer hem” har förbättrats med 143 % vilket är en mycket stor 

och pålitlig effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har 

försämrat sitt resultat med 65 %).  
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 Nivån för tillfredsställande stress har förbättrats med 105 % vilket 

är en stor och pålitlig förbättring av reducerad arbetstid 

(referensboendet har försämrat sitt resultat med 46 %).  

 Tillfredsställande nivå för att hinna med sina arbetsuppgifter har 

förbättrats med 59 % vid Svartedalen vilket är en stor och pålitlig 

effekt (referensboendet försämrat resultat med 4 %).  

 Den tillfredsställande nivån för trötthet har förbättrats vid 

Svartedalen med 51 % och är således en stor och tillförlitlig effekt 

av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrat sitt resultat 

med 68 %).  

 Tillfredsställande nivå av fysisk aktivitet har förbättrats med 24 % 

vilket är en stor och tillförlitlig effekt av försöket med reducerad 

arbetstid (referensboendet har försämrat sitt resultat med 41 %).  

 Studierna visar att tillfredsställande nivå för allmänt hälsotillstånd 

har förbättrats med 11 % vid Svartedalen vilket är en svag 

förbättring som beror på arbetstidsförkortningen. Vid 

referensboendet har motsvarande resultat försämrats med 45 %.  

 Försöket visar att tillfredsställande resultat för symtom i 

rörelseorganen har förbättrats med 10 % vilket är en svag effekt av 

reducerad arbetstid (referensboendet har försämrat sitt 

motsvarande resultat med 29 %).  

 Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid 

Svartedalen med 4,7 % vilket är en effekt av reducerad arbetstid 

(referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 

%, Göteborg stads alla äldreboende har försämrats sina resultat 

med 16 %).  

 Enligt SKL redovisningsstandard för heltid och heltid med partiell 

tjänstledighet tillsammans, januari – december har Svartedalen 

förbättrat sitt resultat med 10,1 % vilket är en effekt av reducerad 

arbetstid (referensboendet har försämrat sitt resultat med 35,1 % 

och alla äldreboende i Göteborgs stad har försämrat sina resultat 

med 16,0 %).  

 

Övriga resultat redovisas i respektive kapitel och sammanfattning.  

Försöket har kostat Göteborgs stad 12,5 mkr. Arbetsmarknaden har 

tillförts 15 – 17 nya jobb. Staten har minskat sina kostnader för a-kassan 

med 6 mkr.  
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Avslutande kommentar 
Det senaste försöket i Skandinavien med reducerad arbetstid inom 

kommunernas äldreomsorg avslutades 2006. Försöket i Göteborg är 

således det första på tio år. Under denna tid har äldreomsorgen 

reformerats, utbildningskraven ökat och arbetsvillkoren förändrats. 

Behovet av äldreomsorg ökar samtidigt som tillgången på 

undersköterskor inte räcker till i Sverige. Även i de fall där resultaten 

i försöket inte är effekter av reducerad arbetstid visar rapporten på 

arbetsmiljöfrågor för undersköterskor vilket bör följas upp.   

 

Effekter av förkortad arbetstid på längre sikt än försökets är okända. 

Det finns inte något jämförbart försök som varat längre än två år. 

Utifrån försökets effekter för hälsan och i jämförelser med 

yrkesarbetande kvinnor i Sverige kan det antas att taket inte har nåtts.  
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Abstract and conclusion 
The City of Gothenburg decided in 2014 to trial a 6-hour working day 

including interactive research. The purpose of the trial is to demonstrate 

the potential impact of reduced working hours for nurses and residents, 

as well as the importance for jobs and the economy. 

The trial started 01.02.2015 and was concluded 31.12.2016 according 

to plan after 23 months. The trial was conducted by Västra Hisingen 

district committee. Svartedalen’s centre for the elderly is an 

intervention group comprising 68 nurses, while the reference facility 

has 56 nurses. HR data is also compared with all the nurses working in 

sheltered accommodation in the City of Gothenburg. This puts the trial 

in a larger context. 

For the trial, the working hours have been shortened to 6 hours per day 

for nurses working full time, with nurses retaining their full-time pay. 

Nurses working full time with partial leave have been asked to work 6 

hours per day on full-time pay. 

The trial includes 15 full-time employees hired to compensate for the 

loss of working hours. This means that the total working time compared 

to before the trial is unchanged. As a result, the trial engages more 

nurses who share the working hours. Work schedules have been 

adjusted to 30 hours/week or in practice between 6 and 6.25 

hours/working day. No other interventions have been taken. The trial is 

transparent in order to demonstrate the potential impact of reduced 

working hours. 

Svartedalen and the reference facility have fewer units in comparison 

to all the sheltered accommodation in the city of Gothenburg. 

Temporary changes therefore have a greater impact on the outcome for 

a smaller sample than a larger sample where the results are more 

constant over time.  

The focus is on nurses who have worked full time and have reduced 

their working hours in the trial. A comparison is made with 

Svartedalen’s own results for base year 2014, 2015 2016 and with the 

references.   



   

  

16 (188) 

HR data is collected monthly for Svartedalen, the reference facility and 

for nurses working in sheltered accommodation in the city of 

Gothenburg. Economic data is compiled on a monthly basis for 

Svartedalen. Nurses have answered questionnaires ahead of the trial, six 

months into the trial and upon completion of the trial at Svartedalen and 

the reference facility. The questions have been repeated in various ways 

to ensure reliability.  

The results are compared with various national and local studies and 

with current research. This is done in order to gain references to 

compare to your own results. A special health survey with a minor 

physiological study has been implemented before and at the end of the 

trial. The interactive research studies have been compiled after 6, 12 

and 18 months, and in the final report 23 months concerning a 6 hour 

working day.  

Model of how the results are measured 
The model is used to evaluate the extent to which improvements at 

Svartedalen are the consequence of reduced working hours, or if these 

improvements are simply random.  

Improvements at Svartedalen compared with the base year 2014 are 

measured as follows: 

 Improvements of ± 9 % are random.  

 Improvements of between 10 and 19 % are weak or moderate 

positive changes due to reduced working hours. 

 Improvements that are 20 % or more are major and represent the 

reliable effects of reduced working hours.  

 If Svartedalen experiences unchanged results and the reference 

group also have poorer results, the same effect can not be ruled out 

with other interventions.  

 If Svartedalen and the reference facility have improved 

correspondingly, the change at Svartedalen is down to other 

factors.  

 

 For sick leave, a benefit at Svartedalen of 3-4 % represents the 

outcome of reduced working hours.  
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Results from the model 
 The satisfactory level of “energy left when nurses come home” has 

improved by 143 %, which is also a major and reliable effect of 

reduced working hours (reference facility has dropped by 65 %).  

 The level of satisfactory stress has improved by 105 %, which is a 

major and reliable improvement (reference facility has dropped by 

46 %).  

 Svartedalen have improved their satisfactory level for keeping up 

with their work by 59 %, which is a major and reliable 

improvement that can be attributed to reduced working hours. The 

reference facility has worsened its corresponding results by 4 %. 

 The satisfactory level of fatigue has improved at Svartedalen by 

51.3 % and therefore represents a major and reliable effect of 

reduced working hours (the reference facility results have dropped 

by 68 %).  

 The satisfactory level of physical activity has improved by 24 %, 

which is a major and reliable effect of the trial of reduced working 

hours (reference facility has dropped by 41 %).  

 The studies reveal that the satisfactory level of general health has 

improved by 11 % at Svartedalen, which is a slight improvement 

that is due to reduced working hours. For the reference facility, the 

corresponding result has dropped by 41 %.  

 The trial shows that satisfactory results for symptoms in the human 

musculoskeletal system have improved by 10 %, which is a weak 

effect from reduced working hours (The reference facility has 

dropped its corresponding results by 29 %).  

 Overall sick leave has improved at Svartedalen by 4,7 %, which is 

an effect of reduced working hours (the reference facility has 

worsened its corresponding results by 62,5 %, the results for all 

sheltered accommodation in the City of Gothenburg have dropped 

by 16 %).  

 The studies show, according to the national standards that the 

results for the total sick leave at Svartedalen for full- time 

emploees and nurses working full time with partial leave is a 

result of the trial involving a 6-hour working day. The 

improvement compared to 2014 is 10,1 %. The reference 

facility has worsened its results by 35,1 %, while the City of 
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Gothenburg, all retirement home, have worsened their results 

by 16 %.   

 

Other results are reported in the relevant chapter and summary.  

The trial has cost the City of Gothenburg SEK 12.5 million. The labour 

market has added 15-17 new jobs. The state has reduced its costs for 

unemployment insurance by SEK 6 million.  

Concluding remarks 
The latest trial in Scandinavia with reduced working hours in the 

municipal care of the elderly was completed in 2006. The trial in 

Gothenburg is therefore the first in ten years. Over this time elderly care 

has been reformed, training requirements have increased and working 

conditions have changed. The need for elderly care is increasing while 

the supply of nurses is inadequate in Sweden. Even in cases where the 

results of the trial are not the consequence of reduced working hours, 

the report still highlights occupational health and safety issues for 

nurses.  

Effects of short-time working over periods longer than the trial can 

accommodate are unknown. There is no comparable trial that has 

lasted longer than two years. Based on the effects of the trial on health 

and in comparison with working women in Sweden, it can be assumed 

that the ceiling has not been reached.  
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Sammanfattning 
1 Bakgrund 
Arbetstidsförkortningar möjliggjordes lokalt enligt centralt avtal 

1988/89. Avtalen förutsatte inte att det anställdes fler undersköterskor 

för att kompensera tidsbortfallet. I flera av de 13 försöken med 

reducerad arbetstid inom Skandinavien kompenserades inte heller 

tidsbortfallet. Detta berodde på att hyresgästerna fick anpassa sig till de 

nya rutinerna.   

Göteborgs Stad införde heltidsreformen 2011 och delade turer togs i 

praktiken bort så att undersköterskorna fick en sammanhängande 

arbetstid. Avtalet om arbetstidsförkortningen från 1988/89 sades upp av 

arbetsgivaren.  

1997 fick kommunerna ett samlat ansvar för äldreomsorg som 

genomfördes under de närmaste 20 åren. Runt år 2010 kom flera 

politiska reformer inom äldreomsorgen. Nationella kvalitetsregister 

introducerades och regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 

kom 2010. Tillämpningar av lagen ska göras enligt Nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen. Detta var en markör för skiftet mellan 

ett produktions- och ett individperspektiv inom äldreomsorgen.  

Samtidigt höjde Göteborgs Stad utbildningskravet för undersköterskor 

och 20 uppdrags- och ombudsuppgifter infördes.  

2 Arbetad tid och sjukfrånvaro 
Frågan som besvaras i detta avsnitt är om det finns ett samband mellan 

reducerad arbetstid, arbetad tid samt sjukfrånvaro.  

 

Före försöket 2014, feb – dec arbetar undersköterskorna vid 

Svartedalen och vid referenserna ca 87 % av sin arbetstid.  

 

Efter försöket, feb – dec 2016 arbetar undersköterskorna vid 

Svartedalen 88,6 % av sin arbetstid, referensboendet 83,7 % och 

samtliga undersköterskor vid äldreboenden i Göteborgs Stad 86,4 %.   

 
Före försöket 2014, feb – dec är den totala sjukfrånvaron för 

heltidsanställda februari - december 6,4 % vid Svartedalen och 7,2 % 

vid referensboendet och för alla undersköterskor inom äldreomsorgen i 

Göteborgs Stad, 10,6 %.  
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Efter försöket är sjukfrånvaron 6,1 % vid Svartedalen medan den är ca 

11,7 % för referensboendet och 12,3 för alla äldreboenden i Göteborgs 

Stad.  

 

Jämförs total sjukfrånvaro för heltidsanställda och partiellt tjänstlediga, 

januari – december tillsammans enligt SKL redovisningsstandard fås 

följande resultat. Svartedalen efter försöket 7,1 % före försöket 7,9 % 

(referensboendet efter 12,7 och före 9,4, Göteborgs stad alla 

äldreboende efter försöket 12,3 %, före 10,6 %). 

 

För ett år är sjukfrånvaron 95 h/år eller ca 3 veckor för Svartedalen, 228 

h/år eller ca 6 veckor för referensboendet samt 245 h/år eller ca 6,4 

veckor för Göteborgs Stad. Detta är en skillnad på 3,4 veckor jämfört 

med Svartedalen. 

 

Undersköterskor vid Svartedalen ≥ 50 år har en sjukfrånvaro på ≥ 15 

dagar före försöket på 2,2 % och efter försöket på 6,2 % referensboendet 

har i motsvarande jämförelse en sjukfrånvaro före försöket på 4,9 % 

och efter försöket på 11,7 %.  

 

SKL visar att år 2015 var sjukfrånvaron för kvinnor anställda i 

Stockholms stad 8,2 %, i Göteborgs Stad 9,5 % och i Malmö stad 7,7 %. 

Vägt medelvärde för alla kommunanställda kvinnor i Sverige var 7,7 %. 

Sjukfrånvaron 2016 vid Svartedalen var 6,1 %.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Studierna visar att resultat för total sjukfrånvaro vid Svartedalen är en 

effekt av försöket med 6 timmars arbetsdag. Förbättringen jämfört med 

2014 är 4,7 %. Referensboendet har försämrat sitt resultat med 62,5 %, 

Göteborgs Stad, alla äldreboenden, har försämrade resultat med 16,0 %.   

 
Jämförs total sjukfrånvaron enligt SKL redovisningsstandard för 

heltidsanställda och anställda med partiell tjänstledighet tillsammans 

januari – december är den förbättrade effekten 10,1 % vid Svartedalen 

samtidigt som referensboendet försämrat sitt resultat med 35,1 % och 

Göteborgs stad alla äldreboende försämrat sina resultat med 16 %. 

 

 

3 Upplevd hälsa 
Kan upplevd hälsa påverkas av förkortad arbetstid? Frågan besvaras i 

detta kapitel.  
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Efter 23 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin hälsa som bra till 72 % (referens 

60 %).  

Enligt Friskprofilen upplever undersköterskorna vid Svartedalen från 

före till efter försöket att deras hälsotillstånd förbättrats från 55 % till 

61 % medan referensen har minskat från 47 – 26 %.  

Efter 23 månader med 6 timmar uppskattar heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin pigghet till 65 % (referens 50 %).  

Motsatsen till pigg är trött. Enligt Friskprofilen har den tillfredställande 

nivån för upplevd trötthet ökat från före till efter försöket, 39  - 59 % 

vid Svartedalen och minskat vid referensen från 33 – 11 %.  

Före försöket upplever cirka 20 % av undersköterskorna vid 

Svartedalen och referensen att de har krafter kvar när de kommer hem. 

Efter försöket har 51 % undersköterskorna vid Svartedalen krafter kvar 

när de kommer hem och 7 % av undersköterskorna vid referensboendet. 

Vid Svartedalen upplever undersköterskorna efter 23 månader med 6 

timmar att de är lugna till 64 % (referensboendet 45 %).  

Motsatsen till lugn är stress. Enligt Friskprofilen har undersköterskorna 

en tillfredställande nivå för stress på 19 % före försöket och efter 

försöket på 39 %. För referensen är motsvarande siffror att 13 % har en 

tillfredsställande nivå av stress före försöket och 7 % efter försöket.  

Undersköterskorna vid Svartedalen sover i genomsnitt 7 h/dygn och 

undersköterskorna vid referensen 5,8 h/dygn.  

Det finns personsamband för upplevelse av bra och dålig hälsa. Detta 

ger positiva/negativa följdkonsekvenser för undersköterskorna i arbete 

och fritid. Risk finns att dessa personsamband på sikt ger 

följdkonsekvenser för hälsan. De positiva personsambanden är starkare 

vid Svartedalen jämfört med referensen.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Studierna visar att upplevd och tillfredsställande nivå för 

hälsotillståndet har förbättrats med 10,9 % vid Svartedalen vilket är en 
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svag förbättring som beror på arbetstidsförkortningen. Vid 

referensboendet har motsvarande resultat försämrats med 40,5 %.  

 

Resultatet har förbättrats för tillfredställande nivå av trötthet vid 

Svartedalen med 51,3 %, Detta är en stor och tillförlitlig förbättring 

kopplad till arbetstidsförkortningen. Referensboendets resultat är 

försämrat med 66,7 %.  

 

Även undersköterskornas upplevelse av att ha tillfredsställande krafter 

kvar när de kommer hem efter en arbetsdag har förbättrats med 142,9 

% vid Svartedalen jämfört med före försöket vilket är en stor och 

tillförlitlig förbättring. Referensboendet har försämrat sitt resultat med 

65 %.  

 

Den tillfredsställande nivån av stress för Svartedalens undersköterskor 

har förbättrats med 105,3 %. Detta är en stor och tillförlitlig förbättring 

som beror på reducerad arbetstid Referensboendet har försämrat sitt 

resultat med 46,2 %.  

 

4 Fysisk aktivitet och fysiologisk hälsa  
I avsnittet besvaras frågan om det finns något samband mellan 

fysiologisk hälsa och reducerad arbetstid.  

 

Enklare fysiska aktiviteter efter 23 månader, med 30 minuter/dag är fler 

under tio dagar vid Svartedalen (58 %) i jämförelse med referensen 

(43 %).   

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2015 är 66 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (3,5 timmar/vecka). 

Enligt Friskprofilen har den tillfredställande nivån under försöket ökat 

för fysisk aktivitet vid Svartedalen (från 29 - 36 %) och minskat för 

referensen (från 37 - 22 %).   

Undersköterskor ≥ 50 år som jobbar på Svartedalen är mer fysiskt 

aktiva på fritiden i jämförelse med sina yngre kollegor. Alla 

åldersgrupper vid Svartedalen är mer fysiskt aktiva på fritiden jämfört 

med kollegorna vid referensboendet.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och referensen har i mindre grad 

ökat sin kondition under försöket. Det är cirka 25 % av 

undersköterskorna som har en tillfredsställande kondition enligt 



   

  

23 (188) 

Friskprofilen. Med tillfredställande kondition avses den nivå som krävs 

för att förebygga allvarliga sjukdomar.  

Den tillfredsställande nivån för blodtrycket är något lägre för 

undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet i jämförelse 

med normalvärdet för alla yrkesarbetande kvinnor enligt Nationella 

folkhälsoenkäten.  

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är 58 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna normalviktiga. Svartedalens siffra är 39 % (referensboendet 

50 %). 

Resultaten visar att undersköterskorna tillhör en riskgrupp i förhållande 

till resultaten i den Nationella folkhälsoenkäten.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Svaret på den inledande frågeställningen är att undersköterskorna vid 

Svartedalen har förbättrat sin tillfredsställande nivå för fysisk aktivitet 

med 24,1 %, Vilket är en stor och tillförlitlig förbättring som är en effekt 

av förkortad arbetstid. Referensboendet har försämrat sitt motsvarande 

resultat med 40,5 %.  

 

I övrigt finns det inga resultat av fysisk aktivitet eller fysiologiska 

förbättringar som kan knytas till en effekt av reducerad arbetstid i 

försöket. 

 

5 Arbetsmiljö och hälsovanor 
Finns det något samband mellan förkortad arbetstid, arbetsmiljö och 

hälsovanor? Frågeställningen besvaras här.  

Tillfredsställande nivå för psykosocial arbetsmiljö och hälsosamma 

matvanor är praktiskt taget oförändrad vid Svartedalen och vid 

referensen. 

Tillfredställande nivå för allmänna symtom, sömn och symtom i 

rörelseorganen har ökat vid Svartedalen och minskat för referensen.  
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Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Tillfredsställande nivå för symtom i rörelseorganen har förbättrats vid 

Svartedalen med 10,2 % vilket är en svag förbättring. Referensboendet 

har försämrat sitt motsvarande tillfredsställande värde med 29,4 %. 

I övrigt finns inga effekter utifrån ställda frågeställningar som är 

tillräckligt stora för att kopplas till förkortad arbetstid i försöket.  

6 Samarbete och utveckling 
Samarbete och personlig utveckling? Kan detta påverkas av förkortad 

arbetstid? Svar ges på dessa frågor.  

Den tillfredsställande nivån för att hinna med sina arbetsuppgifter var 

före försöket 34 % (referensen 27 %). Efter försöket hann 

undersköterskorna vid Svartedalen med sina arbetsuppgifter till 54 % 

(referensen 26 %).  

Undersköterskorna samarbetar med varandra, löser svåra uppgifter 

samt får hjälp av andra undersköterskor när det behövs i lika hög grad. 

Undersköterskorna bidrar också på de båda äldreboendena i jämförbar 

grad till utveckling av rutiner och av vård och service. 

Vid Svartedalen upplever man att man utvecklas mer i jobbet jämfört 

med referensen. Skillnaden beror på att referensen har minskat sin 

upplevelse av att utvecklas. Före försöket var skillnaden mellan 

Svartedalens och referensens resultat praktiskt taget lika.   

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Tillfredsställande nivå för att hinna med sina arbetsuppgifter har 

förbättrats med 59 % vid Svartedalen vilket är en stor och pålitlig effekt 

(referensboendet, försämrat resultat med 4 %).  

I övrigt finns inga effekter utifrån ställda frågeställningar som är 

tillräckligt stora för att kopplas till förkortad arbetstid i försöket.  
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7 Kvalitet för de som verksamheten är till för 
Frågan som besvaras är om kvaliteten i vård och omsorg påverkas av 

reducerad arbetstid.  

Kvaliteten för hyresgästerna utifrån socialtjänstlagen bestämmelser är 

likvärdiga och hur dessa ska tillämpas utifrån den Nationella 

värdegrunden vid de båda äldreboendena.  

Hyresgästerna har rätt till meningsfulla aktiviteter tillsammans med 

andra. Vid Svartedalen genomför varje undersköterska vid 18 månader 

3,6 aktiviteter per tio arbetsdagar i jämförelse med referensen där varje 

undersköterska genomför 2,0 aktiviteter per tio arbetsdagar. Skillnaden 

är 80 % mellan Svartedalen och referensboendet. Vid 12 månader var 

resultatet oförändrat vid Svartedalen, 3,6 (2,2 vid referensen). 

Vid Svartedalen gör undersköterskorna det ”lilla extra” till 76 % för 

hyresgästerna och hos referensen 63 %. Svartedalen har minskat sin 

nivå med 14 % och referensen med 19 % sedan 6 månader med 6 

timmar infördes.  

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Det finns inga effekter utifrån gjorda frågeställningar som är tillräckligt 

stora för att kopplas till förkortad arbetstid i försöket.  

8 Nationella kvalitetsregister 
Frågeställningen är om reducerad arbetstid har något samband med hur 

och i vilken grad de Nationella kvalitetsregistren används och tillämpas 

i praktiken samt om det finns någon eventuell kvalitativ betydelse för 

hyresgästerna.  

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 

referensboendet till cirka 91 %.  

Kartläggningen visar att det inte finns några skillnader i antalet 

registreringar i de Nationella kvalitetsregistren mellan Svartedalen och 

referensboendet som kan kopplas till reducerad arbetstid. Under 2016 

har alla hyresgäster en genomförandeplan och hittills cirka 90 – 100 % 

en bemötandeplan och riskbedömning. 
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Studien visar att det med tillämpad metod inte går att mäta om det finns 

något samband mellan lugnare undersköterskor och lugnare hyresgäster 

med demenssjukdom. Detta beror på att det inte gått att särskilja de yttre 

faktorer som påverkar hyresgästerna. Samtidigt upplever 

undersköterskorna att enheterna har blivit lugnare under försöket vid 

Svartedalen.  

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Det finns inga effekter, utifrån gjorda frågeställningar som är tillräckligt 

stora för att knytas till förkortad arbetstid i försöket.  

9 Jobb och ekonomi  
I kapitlet ställs frågan hur kostnader för Göteborgs Stad och andra 

aktörer har påverkats av försöket samt betydelsen för nya jobb.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar 

 
Svaret är att Göteborgs Stad i försöket har anställt 15 nya årsarbetare. 

Kostnaden för Göteborg Stad är 12,5 mkr.  

 

I försöket har inte kostnaden för sjukfrånvaron undersökts ifall den hade 

utvecklats på samma vis för Svartedalen som för referenserna. 

 

Nationella kostnader för a-kassan har minskat med 6 mkr. 

Arbetsmarknaden har tillförts 15 – 17 nya jobb. 
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Summary 
1 Background 
The reduction in working hours was made possible locally as part of the 

central agreement 1988/89. The agreements do not presupposed that 

more nurses would be hired to compensate for the loss of time. In 

several of the 13 trials involving reduced working hours within 

Scandinavia, time loss was not compensated for either. This was 

because the residents had to adapt to the new procedures.   

The City of Gothenburg implemented the full-time reform in 2011 and 

shared rounds were in practice removed to ensure that nurses had a 

continuous period of working hours. The agreement on the reduction of 

working hours from 1988/89 was terminated by the employer.  

In 1997, municipalities had overall responsibility for the elderly care 

that was to be undertaken over the coming 20 years. Several political 

reforms in elderly care were introduced around 2010. The Swedish 

National Quality Registries was introduced and the government bill, 

Dignity in elderly care (Värdigt liv i äldreomsorgen) came in 2010. 

Applications of the act are made in accordance with the National core 

values for elderly care. This was a marker for the shift in focus between 

a production and an individual perspective within elderly care.  

The City of Gothenburg’s training requirement for nurses and 20 

assignment and representative duties were imposed on nurses.  

2 Hours worked and sick leave 
The question to be answered in this section is whether there is any 

correlation between reduced working hours, the time worked and sick 

leave.  

 

Before the trial in 2014, from February to December, nurses worked at 

Svartedalen and at reference facilities for about 87 % of their working 

hours.  

 

After the trial, from February to December 2016, nurses at Svartedalen 

worked for 88.6 % of their working hours, the reference facility 83.7 

%, and all the nurses at sheltered accommodation in the City of 

Gothenburg for 86.4 % of their hours.   
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Before the trial in 2014, from February to December, total sick leave 

for full- time emploees was 6.4 % at Svartedalen and 7.2 % at the 

reference facility, and 10.6 % for all nurses in retirement home in the 

City of Gothenburg.  

 

After the trial, sick leave is 6.1 % at Svartedalen, while it runs at about 

11.7 % at the reference facility and 12.3 % for all retirement home in 

the City of Gothenburg.  

 

The studies show, according to the national standard that the results for 

the total sick leave at Svartedalen for full- time emploees and nurses 

working full time with partial leave is before the trial 7.9 % (reference 

facility 9.4 %, City of Gothenburg, all retirement home 10.6 %). After 

trial Svartedalen 7.1 %, reference facility 12.7 %, City of Gothenburg, 

all retirement home 12.3 %). 

 

Over the course of a year, sick leave totals 95 hours/year, or about 3 

weeks for Svartedalen, 228 hours/year, or about 6 weeks for the 

reference facility and 245 hours/year, or about 6.4 weeks for the City of 

Gothenburg. This is a difference of 3.4 weeks compared to Svartedalen. 

 

Sick leave for nurses ≥ 50 years at Svartedalen was ≥ 15 days prior to 

the trial at 2.2 %, and after the trial at 6.2 %. For the reference facility 

in the same comparison, sick leave before the trial was 4.9 % and after 

the trial it was up to 11.7 %.  

 

The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) 

shows that sick leave for Women employees in Stockholm was 8.2 % 

in 2015, while in the City of Gothenburg it was 9.5 % and in the City 

of Malmö the figure was 7.7 %. The weighted average for all municipal 

employed women in Sweden was 7.7 %. Sick leave at Svartedalen was 

6.1 % in 2016.  
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Effect of 23 months at 6 hours  

The studies show that the results for the total sick leave at Svartedalen 

is a result of the trial involving a 6-hour working day. The improvement 

compared to 2014 is 4,7 %. The reference facility has worsened its 

results by 62,5 %, while the City of Gothenburg, all retirement home, 

have worsened their results by 16 %.   

 

The studies show, according to the national standards that the results 

for the total sick leave at Svartedalen for full- time emploees and nurses 

working full time with partial leave is a result of the trial involving a 6-

hour working day. The improvement compared to 2014 is 10.1 %. The 

reference facility has worsened its results by 35.1 %, while the City of 

Gothenburg, all retirement home, have worsened their results by 16 %.   

 

 

3 Perceived health 
Can perceived health be impacted by short-time working? The question 

is addressed in this chapter.  

After 23 months working for 6 hours, full-time nurses at Svartedalen 

experience their health as good total 72 % (reference 60 %).  

According to the Public Health Profile (Friskprofilen), nurses at 

Svartedalen experienced that their health had improved from 55 % to 

61 % from before to after the trial, while the reference facility had fallen 

from 47 to 26 %.  

After 23 months working for 6 hours, 65 % of full-time nurses at 

Svartedalen perceive their alertness levels as good (reference 50 %).  

The opposite to alert is fatigued. The Public Health Profile shows that 

the satisfactory level of perceived fatigue has risen from 39 % before 

the trial to 59 % thereafter at Svartedalen, and has dropped at the 

reference from 33 % down to 11 %.  

Before the trial, about 20 % of the nurses at Svartedalen and the 

reference facility experienced that they had a lot of energy left when 

they arrived home. After the trial, 51 % of nurses at Svartedalen still 
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had energy when they came home, while the figure was 7 % of the 

nurses at the reference facility. 

64 % of nurses at Svartedalen experienced that they felt calm after 23 

months working 6 hours (reference facility 45 %).  

The opposite of calm is stress. According to the Public Health Profile, 

nurses have a satisfactory level of stress of 19 % before the trial and 39 

% after the trial. For the reference facility, the corresponding figures are 

that 13 % had a satisfactory level of stress before the trial, while this 

figure was 7 % after the trial.  

Nurses at Svartedalen sleep an average of 7 hours/day, while nurses at 

the reference facility 5.8 hours/day.  

There are personal relationships involved when experiencing good and 

bad health. This provides positive/negative follow-up implications for 

nurses in their work and leisure time. There is a risk that this personal 

relationship will result in follow-up consequences in the long term. The 

positive personal relationships are stronger at Svartedalen compared to 

the reference facility.  

 

Effect of 23 months at 6 hours  

Studies show that the perceived and satisfactory level of health status 

has improved by 10.9 % at Svartedalen, which is a slight improvement 

that is attributable to reduced working hours. For the reference facility, 

the corresponding results have dropped by 40.5 %.  

 

The results have improved for a satisfactory level of fatigue at 

Svartedalen by 51.3 %, which is a major and reliable improvement that 

is attributable to the reduction in working hours. The results for the 

reference facility have worsened by 66.7 %.  

 

The experience of nurses having sufficient energy left when they get 

home after a working day has jumped by 142.9 % at Svartedalen 

compared to before the trial, which is a major and reliable improvement. 

The reference facility results have dropped by 65 %.  
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The satisfactory level of stress for Svartedalen nurses has risen by 105.3 

%. This is a major and reliable improvement that is attributable to 

reduced working hours. The results from the reference facility have 

dropped by 46.2 %.  

 

4 Physical activity and physiological health  
This section addresses the issue as to whether there is any connection 

between physiological health and reduced working hours.  

 

Basic physical activities at 30 minutes/day is greater over ten days at 

Svartedalen (58 %) in comparison with the reference facility (43 %).   

According to the National Public Health Survey in 2015, 66 % of 

professional women were physically active for at least 30 minutes per 

day (3.5 hours/week). 

The Public health profile shows that the satisfactory level for physical 

activity over the trial period grew at Svartedalen (29 - 36 %) and fell 

for the reference facility (37 - 22 %).   

Nurses ≥ 50 years of age who work at Svartedalen are more physically 

active in their leisure time compared to their younger counterparts. All 

age groups at Svartedalen are more physically active in their leisure 

time compared to their colleagues at the reference facility.  

Nurses at Svartedalen and the reference facility have, to a lesser extent, 

improved their fitness levels over the course of the trial. About 25 % of 

nurses have a satisfactory fitness level according to the Public Health 

Profile. A satisfactory fitness level refers to the level required to prevent 

serious illnesses.  

The satisfactory level for blood pressure is slightly lower for nurses at 

Svartedalen and the reference facility in comparison to the normal value 

for all professional women as outlined in the National Public Health 

Survey.  

According to the National Public Health Survey 58 % of professional 

women are of normal weight. For Svartedalen the figure is 39 % 

(reference facility 50 %). 
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The results show that nurses belong to a risk group which is evidenced 

in the results from the National Public Health Survey.  

 

Effect of 23 months at 6 hours  

The answer to the initial question is that nurses at Svartedalen have 

improved their satisfactory level of physical activity by 24.1 %, which 

is a major and reliable improvement that can be attributed to reduced 

working hours. The reference facility has worsened its corresponding 

results by 40.5 %.  

 

Otherwise, there are no results from physical activity or physiological 

improvements that can be attributed to the effect of reduced working 

hours in the trial. 

 

5 Occupational health and safety and health behaviour 
Is there any correlation between reduced working hours, occupational 

health and safety and health behaviour? The question is addressed here.  

A satisfactory level for psychosocial occupational health and safety and 

healthy eating habits is virtually unchanged at Svartedalen and the 

reference facility. 

A satisfactory level for general symptoms, sleep and symptoms 

affecting the musculoskeletal system have increased at Svartedalen and 

dropped for the reference facility.  

Effect of 23 months at 6 hours  

A satisfactory level of symptoms affecting the musculoskeletal system 

has improved at Svartedalen by 10.2 % which is a slight improvement. 

The reference facility has worsened its corresponding satisfaction level 

by 29.4 %. 

Otherwise there are no effects based on the posed issues that are large 

enough to be attributed to short-time working hours in the trial.  

6 Collaboration and development 
Collaboration and personal development? Could this be affected by 

reduced working hours? Answers are given to these questions.  
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Nurses at Svartedalen manage their duties and documentation to a 

higher degree compared to the reference facility. 

The satisfactory level for keeping up with their work were before the 

trial 34 % (reference 27 %). After the experiment; Svartedalen 54 % 

(reference 26 %). 

Nurses collaborate with each other, solve tricky tasks and receive 

assistance from other nurses when needed to the same extent. 

Nurses also contribute at the two sheltered accommodation facilities at 

a comparable level to the development of procedures and in terms of 

care and service. 

The perception at Svartedalen is that you develop more in your work 

compared to the reference facility. The difference is down to the 

reference facility having reduced its perception of developing. Before 

the trial, the difference in results between Svartedalen and the reference 

facility was virtually equal.   

Effect of 23 months at 6 hours  

Svartedalen have improved their satisfactory level for keeping up with 

their work by 59 %, which is a major and reliable improvement that can 

be attributed to reduced working hours. The reference facility has 

worsened its corresponding results by 4 %.  

There are no other effects based on the posed issues that are large 

enough to be attributed to reduced working hours in the trial.  

7 Quality for which the activities are designed 
The question to be addressed is whether the quality of health care is 

affected by reduced working hours.  

The quality for residents on the basis of the provisions in the Social 

Services Act (socialtjänstlagen) are similar and how they should be 

applied on the basis of National core values at the two sheltered 

accommodation facilities.  

Residents are entitled to enjoy meaningful activities together with 

others. At Svartedalen, each nurse undertakes 3.6 activities every ten 

working days at 18 months, in comparison to the reference facility 
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where each nurse performs 2.0 activities every ten days. The difference 

is 80 % between Svartedalen and the reference facility (Svartedalen 12 

months 3,6 (reference 2,2).  

At Svartedalen, nurses go that “extra mile” measured at 76 % of the 

residents whereas the reference is at 63 %. Svartedalen has reduced its 

level by 14 % and the reference facility by 19 % at 6 months following 

the introduction of six hour working.  

Effect of 23 months at 6 hours  

There are no effects based on the posed issues that are large enough to 

be attributed to reduced working hours in the trial.  

8 National quality registries 
The question is whether reduced working hours has any relation to how 

and to what extent the national quality registries are used and applied 

in practice, and whether there is any feasible significance in terms of 

quality for the residents.  

The studies show that nurses in practice adapt procedures to suit the 

preferences of residents, to detect and prevent risks, and to adapt their 

accomodatation plan approach to each resident at Svartedalen and at the 

reference facility to about 91 %.  

The survey shows that there are no differences in the number of 

registrations in the National quality registries between Svartedalen and 

the reference facility that can be attributed to reduced working hours. 

In 2016, all residents have an implementation plan and, to date, around 

90 to 100 % have an accomodation approach plan and risk assessment. 

The study shows that using the applied approach, it is not possible to 

measure as to whether there is any correlation between the nurses being 

calmer and calmer residents with dementia. This is because it is not 

possible to distinguish between the external factors that impact on the 

residents. At the same time, nurses experience that the units have 

become calmer over the course of the trial at Svartedalen.  
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Effect of 23 months at 6 hours  

There are no effects based on the posed issues that are large enough to 

be attributed to reduced working hours in the trial.  

9 Jobs and economics  
The chapter address how costs for the City of Gothenburg and other 

players have been affected by the trial and the significance of new jobs.  

 

Effect of 23 months at 6 hours 

 

The answer is that the City of Gothenburg has hired 15 new full-time 

employees in the trial. Costs for City of Gothenburg is 12.5 million.  

 

The trial has not evaluated the cost of sick leave as to whether it had 

developed in the same way for Svartedalen as it has for the references. 

 

National costs for unemployment insurance have fallen by SEK 6 

million. The labour market has added 15-17 new jobs. 
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1 Försökets förutsättningar 
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 Solängrns äldreboende 

till referensboende.  

Beslut om 6-timmarsförsök 
Stadsledningskontoret tog 2010 fram en utredning av förutsättningar för 

förkortad arbetstid1.   Utredningen har funktionen av en förstudie.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-092 om försök med förkortad 

arbetstid. Försöket ska visa på betydelsen av förkortad arbetstid för 

undersköterskor och hyresgäster samt betydelsen för jobb och ekonomi. 

Försöket ska pågå under ett år från den första februari 2015 till den sista 

januari 2016.  Följeforskningen ska enligt beslut ge Göteborgs Stad de 

bästa möjligheterna att tolka resultaten av försöket. Följeforskningen 

påbörjades före försöket, 2014-10-01 och avslutades efter försöket 

2016-06-30.  

Kommunfullmäktige beslöt 2015-06-153 att försöket skulle fortsätta 

under 2016. Stadsdelsnämnden Västra Hisingen beslutade 2015-10-27 

att finansiera det förlängda försöket. Kommunfullmäktige beslutade 

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

Följeforskningen bedrivs till 2017-03-31. 

Försöket genomförs vid Svartedalens äldrecentrum med Solängens 

äldreboende som jämförboende. För att vidga perspektivet görs 

                                                 
1 Seve Björn, Utredning av förutsättning för förkortad arbetstid Göteborgs 

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.  
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jämförelse också med alla undersköterskor vid äldreboenden i 

Göteborgs Stad. 

Val av försökets äldreboende 
Bakgrunden till att försöket genomfördes vid Svartedalen med 

Solängens äldreboende som referensboende är följande. Först gjordes 

en förfrågan från Stadsledningskontoret till en annan stadsdelsnämnd 

om deras möjlighet att ta hand om försöket. Det visade sig inte passa in 

i planerna för den stadsdelsnämnden. Frågan gick då vidare till 

Stadsdelsnämnd Västra Hisingen. Vid stadsdelsförvaltning Västra 

Hisingen samlade sektorchefen och områdescheferna för äldreomsorg 

samt hälso- och sjukvård (ÄO-HS) enhetscheferna för att resonera om 

vilket äldreboende som skulle fungera som försöksställe för reducerad 

arbetstid respektive referens. Tillsammans valdes Svartedalens 

äldrecentrum och Solängens äldreboende där personalen tillfrågades. 

Lokalt kollektivavtal 
Lokalt kollektivavtal slöts 2014-11-215 mellan Göteborgs Stad och 

Kommunal Väst. Avtalet har förlängts i överenstämmelse med beslutet 

om det förlängda försöket. Avtalet innebär bl.a. att undersköterskor 

med heltid erbjudits försökets heltidsnorm med bibehållen lön. 

Heltidsanställda undersköterskor med partiell tjänstledighet har också 

erbjudits försökets heltidsnorm med heltidslön. Under försöket får 

undersköterskorna inte ta extra arbete.  

Samtliga undersköterskor måste enligt avtalet medverka i 

följeforskningens studier, det vill säga alla undersökningar som görs i 

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 gjorts för att underlätta för 

politiken att värdera betydelsen av försöket.  Detta gör det också möjligt 

för andra huvudmän att jämföra sina verksamheter med försöket.    

                                                 
5 Kollektivavtal Dnr 1377/14 Göteborgs Stad och kommunal Väst, 2014-11-

21 
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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”. 

”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 

skulle påbörjas.  

Kommunstyrelsens personalutskott8 beslutade 2014-09-24 att försöket 

skulle sätta igång under februari 2015. Av handlingen framgår att 

”Även brukarna kommer att tillfrågas om hur de upplever försöket”.     

Följeforskningen visar på eventuella samband mellan reducerad 

arbetstid och vilken inverkan detta har fått för undersköterskor, 

hyresgäster och ekonomi/jobb.  

Följeforskningen gör ingen egen bedömning av resultat i förhållande 

till kostnader då detta är en politisk bedömningsfråga. 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 för olika huvudmän vid studier 

och jämförelser med äldreboenden i den egna verksamheten.  

                                                 
6 Yrkande angående försök med arbetstidsförkortning (V) (S) (MP) Personal- 

och arbetsmarknadsutskottet 2014-02-26 
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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Försökets organisation 
I försökets styrgrupp ingår 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.  

Styrgruppen och förvaltningens specialister har medverkat i 

faktagranskning av olika kapitel i rapporten. Enhetschefer har granskat 

frågeställningarnas relevans. Studerande i Svenska som andra språk, 

SAS, har gett synpunkter på frågornas tydlighet. Sammanställning av 

statistiskt underlag har gjorts av studerande vid Karolinska Institutet.  

Antal hyresgäster och undersköterskor 
Vid Svartedalen finns det 72 lägenheter och vid referensboende 73 

lägenheter för hyresgäster. Rätt till särskilt boende prövas enligt 

Socialtjänstlagen9. Till skälig levnadsnivå ingår rätt att bo tillsammans 

med maka eller sambo ifall de stadigvarande har bott tillsammans 

tidigare. Detta gäller oavsett om maka eller sambo har behov av särskilt 

boende10.  

Figur 1 Antal lägenheter 

Äldreboende 

Svartedalen 72 

lägenheter 

Referensboende 73  

lägenheter 

 Somatisk Demens Somatisk Demens 

Lägenheter 24 48 55 18 

                                                 
9 SOL, 5 kap. 5 §. 
10 SOL, 4 kap. 1 c §. 
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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. Under försöket 

har det anställts 14,9 undersköterskor för att kompensera tidsbortfallet.  

Vid referensboendet (Solängsvägen 55 och 57), arbetar 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 referensboendet. 

Figur 2 Bemanning före försöket 

Äldreboende Svartedalen (Σ 68) 

Referensboende (Σ 

56) 

Heltid/part. tjl.  

 

 

 

Heltid 

 

 

 

Heltid med 

partiell 

tjänstled. 

 

Heltid Heltid 

med 

partiell 

tjänstled. 

Undersköterskor 48 20 29 27 

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 med heltidslön.  

I försöket har bortfallet av arbetstid kompenserats motsvarande 14,86 

årsarbetare, vilket motsvarar 15 - 17 undersköterskor.   

Detta betyder att den totala volymen 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 har inga andra förändringar gjorts. 

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. Alla 

nyanställningar som görs av undersköterskor i ordinarie verksamhet är 

38,25 timmar/vecka.   
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Det finns 29 arbetspass på en sexveckorsperiod i det nya schemat. Tre 

av sex helger ingår. Antalet kvällspass som undersköterskorna arbetar 

bestäms som för alla andra arbetspass av de behov och önskemål som 

hyresgästerna har. Undersköterskorna ska så långt som möjligt själva 

komma överens, ”diffa” om vilka arbetspass de ska arbeta. Detta 

innebär att undersköterskorna kan få arbeta sina favoritpass men också 

måste ta hänsyn till sina kollegors önskemål. Det finns även en 

”centraldiffare” som kan justera undersköterskornas önskemål. 

Enhetschefen är ytterst ansvarig och fattar beslut om schemat. Exempel 

på schema framgår av nedanstående tabell.  

Vid Svartedalen och referensboendet fungerar schemat och diffningen 

på liknande vis. En skillnad är att grunddiffningen vid referensboendet 

under en period sköttes direkt genom enhetscheferna.  

Medarbetarna vid Svartedalen arbetar i försöket minst fem och högst 

sju timmar på dagschema. 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 långt. Före försöket var 

arbetstiden nio timmar på natten.  

En följdförändring utifrån att arbetstiden är reducerad är att 

schemaläggningen och arbetspassen anpassats. Det går inte att reducera 

arbetstiden utan att justera schemat.  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.  

Vid schemaläggningen kan var och en av enhetscheferna tillsammans 

med undersköterskorna inom dessa tidsramar anpassa schemat till de 

förutsättningar som bäst passar hyresgästernas behov och önskemål.  

Vid tre tillfällen jobbar medarbetarna åttatimmars pass för att ge 

utrymme för arbetsplatsträffar (APT), teammöten och 

verksamhetsmöten.  

Medarbetarna vid Svartedalens äldrecentrum börjar under försöket 

tidigast 06.15 och slutar senast 22.45. Motsvarande tider för natten är 
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22.30 – 06.30. I arbetstiderna görs avdrag för 30 minuters lunchrast. 

Motsvarande rast finns inte för natten. 

På varje enhet behöver det vara minst två undersköterskor samtidigt. 

Detta beror på att flera hyresgäster kan behöva hjälp samtidigt, när det 

behövs två undersköterskor för att klara en uppgift eller om särskilda 

händelser inträffar i verksamheten. På natten finns det en 

undersköterska per våningsplan och en undersköterska som är ”löpare” 

för att assistera flera våningsplan.  

Figur 3 Schema, exempel före och under försöket (Svartedalens 

äldrecentrum våning tre, söder)  

Schema, före försöket vid Svartedalens 

äldrecentrum 

Schema Period Timmar 

1 06:45 – 14:00 06:45 

2 07:30 – 14:00 06:00 

3 12:00 – 20:00 07.30 

4 14:00 – 22:15 07:45 

Natt 22:00 – 07:00 09:00 

   

Schema, under försöket vid Svartedalens 

äldrecentrum 

Schema Period Timmar 

1 06:15 – 12:45 06:00 

2 07:30 – 14:15 06:15 

3 11:30 – 18:00 06:00 

4 14:15 – 21:00 06:15 

5 16:15 – 22:45 06:00 

Natt 22:30 – 06:30 08:00 
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2 Teori och metod 
Följeforskningen är en systematisk utvärderingsmetod med teori och 

metod. Ett syfte är ”att tidigt se det som ingen annan ännu sett”11.  

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 följeforskning12. 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.  

Best praxis modulen är indelad 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).   

 

                                                 
11 Guidelines för följeforskning, Pacta Guideline, 2000-04-01.  
12 Best praxis, Pacta Guideline, Patent- och registreringsverket, 2013-03-01. 
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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.  

 

Best praxis utgår från följeforskningens studier som jämförs med lokala 

och nationella studier. Resultaten kan användas på olika områden för 

jämförelser med andra motsvarande verksamheter i Göteborgs Stad och 

av andra huvudmän. Best praxisteorin och metoden ger således 

möjlighet för benchmarking i andra verksamheter.  

 

6-timmarsförsöket är på forskarspråk en intervention för att pröva 

effekten av reducerad arbetstid i jämförelse med referenser. 

Benchmarking är också möjligt gentemot andra insatser. Slutligen kan 

de samlade resultaten ses som en katalog för utveckling av arbetsmiljön 

i likvärdiga verksamheter.   

 

Hur resultaten värderas 
Modellen13 används för att värdera bland annat i vilken grad 

förbättringar vid Svartedalen beror på reducerad arbetstid eller om 

dessa är slumpmässiga.  

Förbättringar vid Svartedalen jämfört med basåret 2014 värderas enligt 

följande: 

 Förbättringar med ± 9 % är slumpmässiga.  

 Förbättringar på 10 – 19 % är svaga eller måttliga positiva 

förändringar på grund av reducerad arbetstid. 

 Förbättringar som är 20 % eller mer är stora och pålitliga effekter 

av reducerad arbetstid.  

 I fall Svartedalen har oförändrade resultat och referensgruppen 

samtidigt har försämrat resultat kan samma effekt inte uteslutas 

med andra interventioner.  

 I fall Svartedalen och referensboendet har förbättrats på 

motsvarande vis beror förändringen vid Svartedalen på något 

annat.  

                                                 
13 Modellen har diskuterats fram i samråd med professor Göran Kecklund i 

samband med peer- review. 
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 För sjukfrånvaro är en förbättring vid Svartedalen med 3 – 4 % en 

effekt av den reducerade arbetstiden.  

Metodfrågor 

Basår och försöksår 
Försöket pågår under 23 månader från 1 februari 2015 till 31 december 

2016. Följeforskningen arbetar med ett basår, 2014. I studierna jämförs 

feb – dec 2014 med samma månader under 2015 och 2016.  

Heltidsanställda före försöket 
I studierna av arbetstid, sjukfrånvaro, hälsa m.m. ligger 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.  

Sjukfrånvaro redovisas för Svartedalen och för referensboendet även 

enligt nationell standard för heltidsanställda och heltidsanställda med 

partiell tjänstledighet. Detta görs för att uppgifterna ska vara jämförbara 

med andra äldreboende i Göteborgs stad och nationellt. 

HR-data 
HR-data jämförs månadsvis mellan Svartedalen, referensboendet och 

alla äldreboenden i Göteborgs Stad utifrån basåret 2014 med 

försöksåren 2015 och 2016, februari - december. Upplägget har valts 

för att få tre jämförbara år då försöket varar i 23 månader.  

Genom att motsvarande HR- uppgifter har hämtats in för 

undersköterskor som arbetar vid alla äldreboende inom Göteborgs stad 

lyfts perspektivet. Rapporten handlar således inte enbart om 

undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet utan också om 

alla undersköterskor vid alla äldreboende i Göteborgs stad.  

HR-data avser arbetade grundtimmar, timavlönade, övertid, och 

sjukfrånvaro.  
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Detta är totalundersökningar där alla undersköterskor ingår. Detta gör 

att ingen analys av bortfall eller avvikelser behövs. Data för Svartedalen 

och referensboendet har handplockats av HR-avdelningen. 

I underlagen för Göteborgs Stad går det inte att särskilja 

undersköterskor som arbetar heltid respektive heltid med partiell 

tjänstledighet.  

Det är få undersköterskor vid Svartedalen och referensboendet 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.  

Ekonomidata 
Ekonomidata mäter HR-kostnader för Svartedalen. Dessa data har 

också handplockats av ekonomiavdelningen.  

I studierna görs inga andra ekonomiska jämförelser mellan 

äldreboendens kostnader vilket inte har varit relevant i sammanhanget. 

Hälsa, arbetsmiljö och samarbete 
I följeforskningen ingår Friskprofilen som är en standardiserad 

undersökning med samma frågeställningar före och efter försöket. 

Följeforskningen gör även en studie var sjätte månad. Frågeställningar 

berör delvis samma områden som Friskprofilens. Dessa frågor är 

utforskande med syfte att undersöka på vilka områden som reducerad 

arbetstid kan ha effekt. Detta har även betydelse för kommande studier.  

Det finns hälsoskillnader mellan kvinnor och män. 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 med tidigare14 samt 

kommande studier. Även HR- data följer denna ordning då det finns 

skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.  

                                                 
14 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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Referensstudier 
Följeforskningen använder externa studier om hälsa och arbetsmiljö, 

från bl.a. Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och 

Livsmedelsverket samt Medarbetarundersökningen i Göteborgs stad för 

att få referenspunkter till de egna resultaten.  

Jämförelser med Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 

görs med yrkesarbetande kvinnor från alla yrkesgrupper. Detta är 

väsentligt för att få en uppfattning om vad som är en rimlig arbetsmiljö 

och hälsa även för undersköterskor.  

Frågeställningarna i följeforskningen och i de jämförande studierna om 

hälsa är delvis konstruerade på olika vis avseende tidsperspektiv och 

formulering (bilaga a – d). Följeforskningen anger tio dagar för att det 

ska vara rimligt att minnas upplevelse av exempelvis stress/lugn medan 

andra studier tillämpar en längre eller obestämd tidsperiod.  

I formuleringar använder följeforskningen motsatsbegrepp som 

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

efter upplevelsen av exempelvis trötthet eller angivna tecken på 

symtom. Det finns även skillnader i svarsalternativ mellan de olika 

studierna.  

Exempel finns från jämförelser med externa 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.  

Hyresgästerna 
Hur 6-timmars arbetsdag eventuellt inverkar på hyresgästerna studeras 

i förhållande till socialtjänstlagen där Nationell värdegrund15 för 

äldreomsorgen ingår. Det handlar bl.a. om rätt till självbestämmande 

och integritet, kontinuitet, rätt till meningsfulla aktiviteter m.m.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har direkt betydelse för hyresgästerna. 

Implementeringen av Nationella kvalitetsregister har följts genom att 

                                                 
15 Värdigt liv i äldreomsorgen, Prop. 2009/10:116 
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en modell har tagits fram i följeforskningen för dokumentation av 

utvecklingen.  

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 referensboende.  

Flera andra studier har valt en kvantitativ metod där någon annan har 

tillfrågats när den äldre själv inte kunnat besvara enkätfrågorna16. 

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, d.v.s. hur hyresgästerna uppfattar att 

deras 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 referensboendet 

ingår också frågeställningar utifrån Socialtjänstlagen med Nationell 

värdegrund17 för äldreomsorgen. Dessa frågeställningar är till för att få 

en uppfattning om äldreboendena i dessa avseenden påverkas av 

förkortad arbetstid.  

Studier och rapporter 
Studierna är totalundersökningar och har genomförts och sammanställts 

i rapporter före försöket, efter en försöksmånad vid Svartedalen och 

därefter, 6 månader, 12 månader18 och 18 månader med 6 timmar för 

                                                 
16 Så tycker äldre om äldreomsorgen, Socialstyrelsen, 2015, ISBN 978-91-

7555-342-6. 
17 Värdigt liv i äldreomsorgen, Prop. 2009/10:116, 10, Socialstyrelsen, 

Slutrapport för Ädelreformen 1996, ISBN: 91-7201-098-3. 
18 "12 månader med 6 timmar” - En föreläsning av Bengt Lorentzon, 

följeforskare vid Svartedalens äldrecentrum och VD Pacta Guideline. Centre 

for Environment and Sustainability, GMV, 
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Svartedalen och referensboende. Slutrapporten är ”23 månader med 6 

timmar”. Teknisk rapport finns i kapitel 13 (bilaga a – d)19.  

Figur 4 Studier och datum  

Datum för studie Rapport 

December 2014 jan 2015 1 månad före 6 timmar 

Mars 2015 1 månad med sex timmar 

Oktober 2015 6 månader med 6 timmar 

Februari 2016 12 månader med 6 timmar 

September 2016 18 månader med 6 timmar 

December 2016 23 månader med 6 timmar 

 

Data i studierna är sammanställda i medelvärden. Frågeställningar 

upprepas i studierna för att ge en uppfattning om eventuell förändring 

över tid. I samma studie har varianter gjorts av samma frågeställningar. 

I studierna har undersköterskorna getts möjlighet att berätta vad 

de ”menar med sina svar” och ge exempel20. Undersköterskorna har i 

hög grad använt sig av denna möjlighet.    

Samband har följts mellan val av svarsalternativ och de beskrivningar 

som undersköterskorna gör av vad de menar med sina svar. Dessa 

metodiska angreppssätt har gjorts för att kvalitetssäkra svaren.  

De individuella svaren har följts över tid för att undersöka eventuella 

samband mellan olika undersökningsdata.  

Det har inte varit möjligt att jämföra med tidigare studier om reducerad 

arbetstid. Detta beror på att data mäts och redovisas på olika vis. 

Skillnader finns också i inrapportering av data. Störst är skillnaderna 

till de tidigaste försöken när data hanterades manuellt. En bakgrund till 

att försöken redovisats på olika vis är att dessa har haft olika uppdrag 

eller forskningsfrågor.  

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

2016. 
19 Bilaga 2 Följeforskningens studier, teknisk rapport.  
20 Lorentzon, Bengt, Så här menar jag med mitt svar, Följeforskning 6-

timmarsförsöket, 120 s, 2017-01-24. 
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3 Litteraturstudie 
Litteraturgenomgång inkluderar försök med arbetstidsförkortning som 

berör äldreomsorg, äldreboende och social hemtjänst inom 

Skandinavien. Avgränsningen har gjorts för att få hög jämförbarhet 

mellan studierna. 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 

sammanställningar21,22,23,24.  

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

erfarenheter som gjorts vid tidigare försök inom äldreomsorg. Fokus i 

litteraturstudien är undersköterskorna, hyresgästerna och ekonomin.  

Arbetstid 
Arbetstiden förkortades i lag 1918 för industriarbetare till 48 timmars 

arbetsvecka fördelat 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/vecka25. 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. 

                                                 
21 Wågman, Leif, Strangert Bo - Utvärdering av försök med 

arbetstidsförkortning och ökad sysselsättningsgrad. 2002. ISBN: 91-7305-

288-4 
22 Bildt Carina, Brynja Olle– Arbetstidsförkortning och hälsa: en 

litteraturgenomgång av befintlig forskning – 2005 
23 Malmberg, Jonas, – Kartläggning av arbetstidsförkortningar 2000-

2003/Jonas Malmberg, Maria Byrgren och Mikael Hansson. – 2003 
24 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.  
25 Arbetstidslag 1982:673, 5 §. 
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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 vecka26. Den avtalade arbetstiden 

skiljer sig också från den faktiska arbetstiden som är justerad med 

frånvarotid och övertid.  

I Sverige är det 54 % av kvinnorna27 inom LO-kollektivet som under 

2012 – 2013 deltidsarbetar, d.v.s. mindre än 35 timmar per vecka. 

Motsvarande uppgift för männen är 15 %. Inom tjänstekollektivet är det 

31 % av kvinnorna som arbetar deltid och 10 % av männen.  

Förkortad arbetstid enligt avtal för undersköterskor 
Enligt HÖK 88/8928 gavs parterna lokalt möjlighet att ersätta 

löneökningar med sänkt arbetstid från 38, 25 h till 37 h/ vecka vilket 

gjordes i Göteborgs stad. Den förkortade arbetstiden kompenserades 

inte genom att anställa fler undersköterskor. Det förutsattes indirekt att 

de som verksamheten är till för fick vara följsamma till de justerade 

rutinerna.  År 2010 sa arbetsgivaren upp avtalet. Bakgrunden var en 

övergång från ett produktionsperspektiv till ett individperspektiv för 

äldreomsorgen. Detta perspektiv hade drivits fram genom nationella 

reformer av äldreomsorgen. Denna fråga redovisa närmare i kapitel 4.  

Medelarbetstid i Sverige 
Enligt SCB29 har den överenskomna medelarbetstiden för sysselsatta 

kvinnor inom alla yrkesgrupper förändrats från 2005 till 2016. Mest har 

den överenskomna arbetstiden förändrats för kvinnor 55 – 64 som har 

ökat sin veckoarbetstid med 1,5 timmar. Kvinnor 35 – 44 år har ökat 

med 1,1 timme. 

Figur 5 Överenskommen medelarbetstid per vecka SCB AKU, för 

sysselsatta kvinnor 

Åldersgrupp 25 – 34  35 – 44 45 - 54 55 - 64 

Mån 11, 2016 35,5 37,1 37,7 36,2 

Mån 11, 2005 35,4 36,0 37,4 34,7 

                                                 
26 FOLA 2015, Svenskt Näringsliv.  
27 Johansson, Emil, Full sysselsättning i stockholmsregionen, Den otrygga 

flexibiliteten, Klass och kön på Stockholms arbetsmarknad, LO-distriktet 

Stockholms län 2014, ISBN 978-91-981829-1-0.    
28 Huvudöverenskommelsen 88/89 SKL, Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 
29 SCB, AKU, Statistikdatabasen, Överenskommen arbetstid per månad. 
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Motsvarande uppgifter för män visar att den överenskomna 

medelarbetstiden per vecka är högre jämfört med kvinnor. Förändringar 

i arbetstid mellan 2005 och 2016 har minskat för männen 35 – 44 år 

med 0, 7 timmar per vecka.  I övrigt är det mindre förändringar.  

Figur 6 Överenskommen medelarbetstid vecka SCB AKU, för sysselsatta 

män 

Åldersgrupp 25 – 34  35 - 44 45 - 54 55 - 64 

Mån 11, 2016 39,3 40,9 41,3 40,2 

Mån 11, 2005 39,3 41,6 41,5 39,9 

 

Heltidsmått i försöket 
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.  

Förändrade förutsättningar  

När det första försöket startade 1989 med reducerad arbetstid fanns det 

fortfarande ålderdomshem och de flesta av medarbetarna var 

vårdbiträden.  

Åren runt 2010 kom flera politiska reformer som utvecklade kvaliteten 

inom äldreomsorg (se kapitel ”Bakgrund”).  

När arbetstidsreformen i Kiruna infördes fanns knappast datorer i 

Sverige. HR- och ekonomisystemen var nästan helt manuella. Det är 

först under de senaste åren som det gått att få fram tillförlitlig statistik. 

Forsknings- och utvärderingsmetoderna har också metodiskt 

utvecklats. Detta gör att försöken under 28 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 Oslo30, 

                                                 
30 Bjørnskau, Torkel. – Seks timers dag i omsorgsyrker: en evaluering av 

forsøket i Oslo kommune /– 1997. – ISBN: 82-7422-199-0 
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Stockholm31 och Helsingborg32. Under 2000–2002 fanns det försök i 

Umeå33 och Malmö34 (försöket i Malmö var vid en dagverksamhet, en 

telefonväxel och en förskola och ligger därför utanför ramen för denna 

litteraturstudie). År 2004–2006 pågick fem stockholmsförsök35 samt 

Arbetslivsinstitutets studie 2005. Därefter kom Bergen 200636. 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 2004-200637. I tre av dessa försök ledde 

friskvården till positiva hälsoeffekter. I ett av försöken med 

kombinationen arbetstidsförkortning/fysisk träning upplevde 

medarbetarna olust inför sitt arbete38.  

                                                 
31 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   
32 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 
33 Wågman & Strangert 2002, försök vid Umebygdens Äldrecenter, avdelning 

5. 2000–2002.  
34 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 
35 Kompetensfonden 2003 – 2006, stadsledningskontoret, Stockholm. 
36 Evaluering av forsøk med 6- timers arbeidsdag i Bergen hjemmetjenste KF 

(BhKF), Rambøll Norge, Mars 2009. 
37 Kompetensfonden 2003 – 2006, stadsledningskontoret, Stockholm.  
38 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 200539 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 Kiruna40 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.  

Verksamhetsområdet omsorg är i praktiken en mikrostudie.  

                                                 
39 Bildt Carina m.fl. Arbetstidsförkortning och hälsa, Försök med 

arbetstidsförkortning inom offentlig sektor, Arbetslivsinstitutet, ISBN 978-

91-7045-829-3, 2007 
40 Eggvall, Johanna. – Sextimmarsdagen i Kiruna: en utvärdering av 

arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 1989 - 2005/ av Johanna Eggvall. – 

2006 
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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 

omsorgen41, 42. En studie ställer frågan om vad sextimmarsdagen med 

heltidslön betyder för personalen, brukarna och ekonomin43. Studien 

var genom sitt breda perspektiv och sin metodik en föregångare redan 

1999. Författarens44 avhandling baseras på ett försök vid Södertälje 

sjukhus med en timmas arbetstidsförkortning vid tre försöks- och tre 

kontrollavdelningar. Då försöket ligger utanför denna litteraturstudie 

kommenteras den inte ytterligare.   

                                                 
41 Bodén Sofia, Arbetstidsanvändning för en bättre hälsa, Bromma, 2006-08-

15.  
42 Hälsoprojekt, äldreomsorg, Stureby Stockholm, Lena Thermaenius-

Spångmark, 2005 – 2006 
43 Olsson Birgitta 6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms Stad: vad 

betyder det för personalen, brukarna och ekonomin? / Stockholms universitet, 

Företagsekonomiska inst., 1999 Serie 
44 Olsson, Birgitta, Kortare arbetsdag – en väg till ett mer ekologiskt 

arbetsliv, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, 

personalekonomiska institutets skriftserie Nr 1994:1. ISBN 91-7153-182-3.  
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För kirunareformen 1989 finns det fyra rapporter45, 46, 47, 48. Olika 

resultat redovisades om hur tiden hos de äldre påverkats. I 

stockholmsförsöket 199949 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 äldre50. 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.  

Få av utvärderingarna redogör för hur/om arbetstidsbortfall har 

kompenserats under försöken med reducerad arbetstid. Det redovisas 

ingen konsekvensanalys avseende att det blivit färre timmar för vård 

och omsorg för de som verksamheten är till för.  

                                                 
45 Olsson, Birgitta, 6-timmars arbetsdag med 8-timmars betalning: en 

personalekonomisk kalkyl på hemtjänsten i Kiruna, Stockholm, Serie 

Fallstudie/Personalekonomiska institutet; 1991:1 
46 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 
47 Eggvall, Johanna. – Sextimmarsdagen i Kiruna: en utvärdering av 

arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 1989 - 2005/ av Johanna Eggvall. – 

2006 
48 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. 
49 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   
50 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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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.  

I ett par studier diskuteras idén om reducerad arbetstid. Gemensamt för 

de olika försöken är att verksamheten inte har följts upp efter försökens 

avslut.  

Det är få försök som redovisar ekonomiska konsekvenser. 

Några av försöken har mål som är svåra att klara eller orimliga att 

utvärdera. Exempel på ett mål som är svårt att utvärdera i ett tvåårigt 

försök är om fler undersköterskor kan arbeta fram till pensionsåldern. 
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4 Bakgrund 

Reducerad arbetstid 1989 
I huvudöverenskommelsen, HÖK 88/8951 mellan Sveriges kommuner 

och landsting, SKL och Svenska kommunalarbetarförbundet gavs 

parterna möjlighet att förhandla om att ersätta löneökningar med sänkt 

heltidmått.  

Detta följdes upp i en lokal överenskommelse där det bestämdes om 

reducerad arbetstid från 38,25 h till 37 h/ vecka istället för 

löneförhöjning. Detta avsåg de undersköterskor som arbetar dagtid 

vardagar, söndag och helgdag.  För de som inte arbetar lätthelger 

måndag till lördag minskade arbetstiden från 40 h till 39 h/vecka. Vid 

ständig nattjänstgöring ska arbetstiden vara i genomsnitt 36 timmar och 

20 minuter.  

Arbetsgivaren sa upp avtalet från och med 2010-01-0452 om reducerad 

arbetstid och återgång till arbetstiderna som gällde 1988/89.  

Rätt till heltid – deltid en möjlighet 
Göteborgs Stad införde heltidsreformen 2011-12-0153, genom avtal 

med Svenska kommunalarbetarförbundet för äldreomsorgen och 

omsorg om funktionsnedsatta inom LSS (omfattar inte personliga 

assistenter). Budget för Göteborgs Stad har haft skrivningar om heltid.  

I budget 2002 blev skrivningen tydligare; ”Grunden för anställning ska 

vara heltid”.  

Heltidsreformen innebär att undersköterskor inom äldreomsorgen i 

Göteborgs Stad har rätt till och är heltidsanställda. Det är möjligt att 

årligen ansöka om partiell tjänstledighet.  

Tumregeln är att högst 5 % av medarbetarna ska vara timavlönade. 

Målet är en förutsättning för att timanställningar inte ska urholka 

reformens syfte.  

                                                 
51 Huvudöverenskommelsen 88/89 SKL, Svenska 

kommunalarbetarförbundet.  
52 Uppsägning av BOG 02 med diarienummer 285/98. 2009-11-30.  
53 Lokalt kollektivavtal om Rätt till heltid – deltid en möjlighet 2011-12-01 

Lokalt kollektivavtal Dnr 1821/1, 2011-05-17 – 2011-11-23. 
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SKL54 gjorde 2015 en enkät om heltid i kommuner och landsting. Det 

var 238 av 290 kommuner samt 19 av 20 landsting/regioner som 

svarade på enkäten.  Av de kommuner som svarade hade 135 beslutat 

om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Det var 14 landsting 

som fattat motsvarande beslut. 

Besluten i 71 av kommunerna avsåg alla deltidsanställda.  I 167 

kommuner avsåg besluten utvalda verksamhetsområden. I cirka 60 % 

var det inom äldreomsorg och i cirka 45 % omsorg för 

funktionsnedsatta inom LSS.  

För att ge ytterligare ett perspektiv på reformen ”Rätt till heltid – deltid 

en möjlighet” i Göteborg refereras till en arbetsrapport från Stockholms 

universitet55 som anger att vård- och omsorgspersonal sammantaget 

inom äldreomsorgen arbetar ca 41 % heltid 2015 och 45 % 2005. Det 

är vidare 10 % inom äldreomsorgen som jobbar delade turer.  

I samma rapport anges att det finns skillnader mellan heltidsmåttet i de 

nordiska länderna inom äldreomsorgen. I Sverige och Finland är 37 – 

38 timmar medan en heltidsdag i Danmark och Norge är 34-35 timmar 

per vecka. I Danmark och Norge ingår ofta lunchrasten i arbetstiden.   

Enligt SCB arbetar 70 % av kvinnorna i Sverige heltid i jämförelse med 

91 % av männen56.  

Sammanhängande arbetstid 
Det bestämdes att fr.o.m. 1997-01-01 i lokalt avtal 57 att 

”tjänstgöringsturerna skall i största möjliga utsträckning vara 

sammanhängande och den normala arbetstiden normalt ej överstiga 10 

timmar per dag”58.   

                                                 
54 Enkät om heltid i kommuner och landsting, våren 2015 
55 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, sidan 

11 – 12, 2017:01.  
56 Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållande2010 – 2011, rapport 126, 

Arbetstider och arbetsmiljö, sidan 20, ISSN 1654-1707. 
57 Lokal specialbestämmelse BOG 97 Nr 02, 1997-01-01, Dnr 285/97 
58 Specialbestämmelse för personal inom vård och omsorg, 1b, BOG 98 02, 

1998-09-10, Dnr 285/98. 
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I tillämpningsanvisningar59 2011-11-23 skrivs under rubriken 

”Arbetsmiljö och schemaläggning”; ”Medarbetarnas schema är en 

viktig arbetsmiljöfaktor och påverkar kvaliteten i arbetet, sjukfrånvaro 

och arbetstillfredsställelse. Ur ett hälsoperspektiv är det därför viktigt 

att som chef tänka på arbetspassens längd, antal arbetspass i rad utan 

fridag, arbetstidens förläggning, delade turer etc.…”. Under samma 

rubrik anges i texten; ”Delade turer får endast förekomma när det är 

absolut nödvändigt…”   

Delade turer innebar exempelvis att en undersköterska kunde arbeta 

mellan 07:00 och 12:00 och sedan komma tillbaka och arbeta mellan 

klockan 16.00 och 21.00. Undersköterskorna på natten jobbade då 10 

timmar mellan 21:00 och 07:00.  

Produktionsperspektiv ersattes av individperspektiv 
Före heltidsreformerna fanns det fler timavlönade och delade turer inom 

äldreomsorgen i Sverige. En orsak till detta var att det är enklare att 

lägga scheman på så sätt. Samtidigt gav deltidsanställning och 

timavlönad otillräckliga möjligheter för undersköterskorna att försörja 

sig.  

Arbetsscheman gjordes i produktionsperspektiv utifrån de rutiner som 

måste göras. De äldre som fick vård och omsorg fick i hög grad anpassa 

sig till förutbestämda tider för rutinerna. Enheterna var större vilket 

underlättade ett rationellt vårdarbete.   

Ett exempel på detta var de arbetstidsförkortningar som möjliggjordes 

lokalt enligt centralt avtal 1988/8960. Avtalen förutsatte inte att det 

anställdes fler undersköterskor för att kompensera tidsbortfallet.  

Med dessa förutsättningar var det också möjligt att i tidigare försök 

pröva förkortad arbetstid utan att kompensera för tidsbortfallet då 

rutiner och göromål istället anpassades till arbetstiderna. 

Detta utrymme finns inte längre då schemaläggning och bemanning 

styrs av hyresgästernas behov i ett individperspektiv. Skillnaden mellan 

                                                 
59 Tillämpningsanvisning till kollektivavtal kommunal, Rätt till heltid – deltid 

en möjlighet, Arbetsmiljö och schemaläggning 2011-11-23  
60 Huvudöverenskommelsen 88/89 SKL, Svenska 

kommunalarbetarförbundet. 
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dessa perspektiv är att individperspektivet utgår från de som 

verksamheten är till för. Produktionsperspektivet utgår från vad som 

ska göras. År 2010 sa Göteborgs Stad upp avtalet om reducerad 

arbetstid från början av 90-talet.  

I nästa avsnitt beskrivs vad individperspektivet handlar om som drevs 

fram av politiska reformer.  

Reformer för äldreomsorgen 
I samband med Ädelreformen 1992-01-0161,62 fick kommunerna ett 

samlat ansvar för boende, service och vård inom äldreomsorgen. 

Bakgrunden var att kommunerna skulle tillgodose sociala och 

medicinska behov på ett sammanhållet vis. Ett syfte var att klara ut 

gränsdragningsfrågorna mellan kommunerna och landstingen. Tidigare 

hade medicinskt färdigbehandlade patienter i högre grad fått stanna 

kvar inom invärtes medicin och geriatrik i brist på alternativ. Ett 

betalningsansvar infördes för kommunerna för patienter som är 

medicinskt färdigbehandlade.  

Kommunerna fick ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive 

läkartjänster) inom äldreomsorgen. Kommunerna övertog ansvaret för 

särskilda boendeformer. Äldreboende är en sådan särskild boendeform.  

Svartedalens äldrecentrum var tidigare ett sjukhem som drevs av 

landstinget. På Svartedalens sjukhem var enheterna större och det fanns 

två enheter på varje våningsplan. Det kunde bo tre patienter i samma 

sal. När sjukhemmet överfördes till kommunen började ombyggnaden 

till lägenheter som var klar 2008. I tre enheter på varje våningsplan blev 

patienterna hyresgäster i egna lägenheter.   

Åren runt 2010 är en markör för ökad kvalitet inom äldreomsorg i 

Sverige. Regeringens proposition, Ädelreformen63 kom 1991 och 

genomfördes under de närmaste 20 åren. Arbetet med implementering 

av Nationella kvalitetsregister inom kommunernas äldreomsorg 

                                                 
61 Slutrapport om Ädelreformen 1996, ISBN: 91-7201-098-3. 
62 Ädelreformen, regeringens proposition 1990/91:14. 
63 Ädelreformen, regeringens proposition 1990/91:14. 
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inleddes runt 2010. År 2010 kom regeringens proposition Värdigt liv i 

äldreomsorgen med förslag till ändringar av socialtjänstlagen64.  

Tillämpningen av lagstiftningen ska göras enligt den Nationella 

värdegrunden som är en del av socialtjänstlagen65. I samband med 

Ädelreformen ökade Göteborgs Stad anställningskravet till utbildad 

undersköterska. Göteborgs Stad införde 200866 20 beskrivningar av 

uppdrags- och ombudsuppgifter för undersköterskorna.   

Undersköterskornas arbete 
Undersköterskorna utför sitt arbete utifrån socialtjänstlagen och dess 

Nationella värdegrund för äldreomsorgen. Arbetet bygger på ett 

salutogent förhållningssätt (stärka individens uppfattning om 

meningsfullhet och sammanhang) med fokus på hyresgästens 

livskvalitet.    

Undersköterskornas arbete vid Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 

utgår från uppdragsbeskrivningar för Undersköterska + Basnivå samt 

Särskilt boende. Enligt uppdragsbeskrivningarna ska 

undersköterskorna arbeta för att hyresgästen får ett värdigt liv och 

känner välbefinnande. Vården ska vara god och säker för hyresgästen. 

Hyresgästen ska vara delaktig i utformningen av sin vård och omsorg. 

Målet är att hyresgästen ska känna meningsfullhet, det som görs ska 

vara begripligt och hjälpa hyresgästen att hantera sin livssituation.  

När hyresgästen flyttar in till ett äldreboende utses en undersköterska 

till kontaktperson. Kontaktpersonen är en trygghet för hyresgästen och 

svarar för hyresgästens rätt till självbestämmande.  

Undersköterskan som är kontaktperson ansvarar för att inom två veckor 

efter hyresgästens inflyttning ta fram en genomförandeplan för vård och 

omsorg. Planen görs i samråd med hyresgästen. Kontaktpersonen ska 

vidare i samråd med hyresgästen planera, genomföra, uppdatera och 

dokumentera arbetet. Kontaktpersonen ansvarar även för 

dokumentation i kvalitetsregistren. 

                                                 
64 Värdigt liv i äldreomsorgen, Prop. 2009/10:116 
65 SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
66 Kompetensmodellen.  
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Undersköterskan som är kontaktperson och enhetschefen har 

uppföljningssamtal tillsammans med hyresgästen. Om hyresgästen 

önskar det kan också närstående medverka. Undersköterskan ska som 

kontaktperson informera sina arbetskamrater om större förändringar 

och händelser. 

För att lösa arbetsuppgifterna ska undersköterskorna samverka med 

varandra, samverka i arbetsgruppen och samarbeta med hyresgästen. 

Arbetet ska utföras på ett kostnadsmedvetet vis.  

Undersköterskorna ska utifrån hyresgästens egen kapacitet ge det stöd 

som behövs för att hyresgästen ska få en meningsfull vardag utifrån sina 

intressen samt stödja hyresgästen att utveckla och behålla funktioner.   

Undersköterskorna ska vidare följa upp kunskapsutvecklingen inom sitt 

område. Av uppdragsbeskrivningen för undersköterska basnivå 

framgår att undersköterskorna ska medverka i utvecklingsarbete och 

forskning.   

En nyanställd undersköterska har en handledare/mentor. Uppdraget 

som undersköterska följs fortlöpande upp, utvärderas och anpassas vid 

utvecklingssamtal. Uppdragsbeskrivningarna uppdateras fortlöpande.  

Uppdragsbeskrivningar 
Uppdragsbeskrivningar infördes för äldreomsorgen genom 

Kompetensmodellen 2008. Undersköterskornas arbete utgår från 

uppdragsbeskrivningar som områdeschefen beslutar om67. Det finns en 

beskrivning för särskilt boende och en beskrivning för undersköterska 

basnivå. Det finns 18 särskilda uppdragsbeskrivningar som fördelas 

mellan undersköterskorna utifrån deras intresse och enhetschefens 

beslut. Uppdragen är lönepåverkande. Alla uppdrag följs fortlöpande 

och justeras utifrån de erfarenheter som gjorts vid utvecklingssamtal.  

Figur 7 Uppdragsbeskrivningar för undersköterskor 

BPSD- 

administratör 

 

Demensexpert Demens-

handledare 

Dokumenta-

tions 

handedare 

                                                 
67 Uppdragsbeskrivningar för undersköterska inom särskilt boende och 

undersköterska bas, Göteborgs Stad, Västra Hisingen, Uppdaterad 2015-05-

29. 
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Hjälpmedels 

ombud 

Huvud-

handledare 

Hygienombud IT-ambas-

sadör, lokal 

utbildare 

Kost- och 

nutritions-

ombud 

Kultur- och 

aktivitets-

ombud 

Palliativt ombud Psykiatri-

ombud 

Senior Alert, 

lokal koordinator 

- ombud 

Social 

dokumenta-

tions ombud 

Språkstödjare Under-

sköterska 

särskilt 

boende 

Undersköterska 

+ basnivå 

Ambassadör 

välfärdsteknik  

Värdegrunds- 

och reflektions-

handledare 

Yrkes-

ambassadör 

 

Exempel, kost- och nutritionsombud 
Ett exempel på ombudsuppdrag är kost- och nutritionsombudet. I 

uppdraget ingår utbildning om kost och nutrition för ombudet.   

Resultat som förväntas av ombudets arbete är att måltidssituationer 

uppmuntrar till matlust och trivsel. Ett förväntat resultat är att 

hyresgästerna medverkar på matrådsmötena. Ombudet ska driva 

måltidsarbetet för en positiv, näringsrik måltid anpassad efter de 

individuella behoven och med en jämn fördelning över dygnet samt att 

nattfastan är tillfredsställande. 

Ombudet ska i samarbete med sjuksköterska upptäcka riskpersoner som 

kan eller har drabbats av näringsbrist eller låg vikt. Ett resultat ska 

vidare vara att alla hyresgäster har en aktuell MNA plan (Mini 

Nutritional Assessment) och vid behov även en handlingsplan. Vidare 

förväntas som resultat av ombudets insats att hygienrutinerna i köket 

fungerar. Målet är att verksamhetens kvalitet höjs och säkras. Ombudet 

ska hålla sig informerad om och sprida forskningsnyheter om kost och 

nutrition. Kost- och nutritionsombudet ska vidare samverka med sina 

kollegor och andra yrkesgrupper.  

Kost- och nutritionsombuden gör en kollegial granskning av bl.a. 

måltidssituationerna på varandras arbetsområden. Till hjälp finns det 

checklistor.   
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Sammanfattning om bakgrund 
Arbetstidsförkortningar möjliggjordes lokalt enligt centralt avtal 

1988/89. Avtalen förutsatte inte att det anställdes fler undersköterskor 

för att kompensera tidsbortfallet. I flera av de 13 försöken med 

reducerad arbetstid inom Skandinavien kompenserades inte heller 

tidsbortfallet. Detta berodde på att hyresgästerna fick anpassa sig till de 

nya rutinerna.   

Göteborgs Stad införde heltidsreformen 2011-12-01 och delade turer 

togs i praktiken bort så att undersköterskorna fick en sammanhängande 

arbetstid. Avtalet om arbetstidsförkortningen från 1988/89 sades upp av 

arbetsgivaren.  

1997 fick kommunerna ett samlat ansvar för äldreomsorg som 

genomfördes under de närmaste 20 åren. Runt år 2010 kom flera 

politiska reformer inom äldreomsorgen. Nationella kvalitetsregister 

introducerades och regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 

kom 2010. Tillämpningar av lagen ska göras enligt Nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen. Detta var en markör för skiftet mellan 

ett produktions- och ett individperspektiv inom äldreomsorgen.  

Samtidigt höjde Göteborgs Stad utbildningskravet för undersköterskor 

och 20 uppdrags- och ombudsuppgifter infördes för undersköterskorna.  

Summary, background 
The reduction in working hours was made possible locally as part of the 

central agreement 1988/89. The agreements do not presupposed that 

more nurses would be hired to compensate for the loss of time. In 

several of the 13 trials involving reduced working hours within 

Scandinavia, time loss was not compensated for either. This was 

because the residents had to adapt to the new procedures.   

The City of Gothenburg implemented the full-time reform in 2011 and 

shared rounds were in practice removed to ensure that nurses had a 

continuous period of working hours. The agreement on the reduction of 

working hours from 1988/89 was terminated by the employer.  

In 1997, municipalities had overall responsibility for the elderly care 

that was to be undertaken over the coming 20 years. Several political 

reforms in elderly care were introduced around 2010. The Swedish 
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National Quality Registries was introduced and the government bill, 

Dignity in elderly care (Värdigt liv i äldreomsorgen) came in 2010. 

Applications of the act are made in accordance with the National core 

values for elderly care. This was a marker for the shift in focus between 

a production and an individual perspective within elderly care.  

The City of Gothenburg’s training requirement for nurses and 20 

assignment and representative duties were imposed on nurses.  
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5 Arbetad tid och sjukfrånvaro 

Frågeställning 
Detta kapitel besvarar frågeställningar om reducerad arbetstid i försöket 

påverkar arbetad tid, användning av timavlönade, övertid samt 

sjukfrånvaro. Frågeställningar som också besvaras är om det finns 

något samband mellan reducerad arbetstid och sjukfrånvaro/ålder samt 

om eventuellt samband till komprimerad arbetstid.  

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. 

 

Under basåret 2014, feb - dec före försöket hade undersköterskorna en 

arbetad grundtid på 87,17 % (referensboendet 87,38 % och Göteborgs 

Stad, 86,60 % för undersköterskor vid alla äldreboenden). 

Utgångspunkten är således att undersköterskorna under basåret 2014 

före försöket arbetade nästan samma antal grundtimmar vid Svartedalen 

som referenserna. 

 

Under första försöksåret, 2015 stiger den arbetade tiden vid Svartedalen 

till 89,70 % medan den sjunker vid referensboendet till 83,95 % och vid 

Göteborgs Stad till 85,60 %. Svartedalens undersköterskor har därmed 

höjt sin arbetade grundtid och referenser har sänkt sin arbetade 

grundtid. Svartedalen arbetar 5,97 % mer än referensboendet och 4,1 % 

mer än undersköterskorna vid äldreboenden i Göteborgs Stad.  

 

Under det andra försöksåret, 2016 minskar den arbetade grundtiden vid 

Svartedalen och referensboendet medan den ökar vid Göteborgs Stad. 

Svartedalens resultat är 88,57 %, referensboende 83, 73 % och 

Göteborgs Stad 86,44 %. Skillnaden mot referensboendet är 4,8 % och 

mot Göteborgs Stad är 1,8 %.  

 

Den högsta arbetade grundtiden för en enskild månad vid Svartedalen 

är 91,6 % (juli 2015), referensboendet 89,2 % (feb 2014) och Göteborgs 

Stad 87,8 % (juni 2014). 
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Figur 8 Arbetade grundtimmar %, jämförelse 2014, 2015 och 2016 

 

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.  

 

Inom äldreboenden 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 fler undersköterskor med 

tidsbegränsade anställningar även om verksamheten är så att 

säga ”fullbemannad”. Detta betyder att antalet timavlönade inte 

påverkas av reducerad arbetstid.  

 

Basåret 2014, feb - dec före försöket var andelen arbetad tid som 

utfördes av timavlönade 11,8 % för Svartedalen, 11, 2 % för 

referensboendet och 12,0 % för Göteborgs Stad.  

 

Första försöksåret 2015, feb - dec minskade Svartedalen sin andel av 

timavlönade till 8,9 % medan referensboendet ökade till 14,2 % och 

Göteborgs Stad till 13,0 %.  

 

Det andra försöksåret, 2016, feb – dec var andelen arbetad tid som 

utfördes av timavlönade vid Svartedalen 10,3 %, referensboendet 

14,3 % och vid Göteborgs Stad 12,3 %.  Det finns således en skillnad 

mellan Svartedalen och referenserna på mellan 4 % - 1,8 %. 
 

Figur 9 Timavlönade %, jämförelse 2014, 2015 och 2016 

 

Arbetade 

grundtimmar 

Svartedalen Referens- 

boende 

Göteborgs 

Stad 

Feb – dec 2016 88,57 83,73 86,44 

Feb – dec 2015 89,70 83,95 85,60 

Feb – dec 2014 87,17 87,38 86,60 

Timavlönade % Svartedalen Referens- 

boende 

Göteborgs Stad 

Feb – dec 2016 10,26 14,29 12,32 

Feb – dec 2015 9,04 14,12 13,09 

Feb – dec 2014 11,79 11,17 12,03 
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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 redovisas med två decimaler. Övertid har således inget 

samband med reducerad arbetstid.  

 

Basåret 2014 var övertiden 0,83 % vid Svartedalen, (referensboendet 

1,05 %, Göteborgs Stad 0,72 %). Svartedalen har under sista försöksåret 

2016 ökat till 0,97 % (referensboendet 1,33 % och Göteborgs Stad 

0,78 %). Svartedalens övertid är således 0,28 % lägre jämfört med 

referensboendet och 0,19 % lägre jämfört med Göteborgs Stad.  

 
Figur 10 Övertid %, jämförelse 2014, 2015 och 2016 

 

Total sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron är arbetsgivarperioden ≤ 14 dagar och 

Försäkringskassans ansvar 15 ≥ dagar. Indelningen utgår från 

fördelningen av ekonomiskt ansvar.  

 

Under basåret 2014, dec - feb var den totala sjukfrånvaron, heltid före 

försöket vid Svartedalen 6,4 % (referensboendet 7,2 % Göteborgs Stad, 

alla äldreboenden 10,6 %).   

 

Under det första försöksåret, 2015, feb – dec, heltid 6 timmar sjunker 

sjukfrånvaron från en låg nivå till en något lägre nivå, 5,7 % 

(referensboendet 8,0 %, Göteborgs Stad 12,0 %).  

 

Det andra försöksåret, 2016, feb – dec är sjukfrånvaron, heltid 6 timmar 

vid Svartedalen 6,1 % (referensboendet 11,7 %, Göteborgs Stad 

12,3 %).  

 

Svartedalens låga nivå är stabil och har minskat. Svartedalens 

förbättring är 4,7 %, (referensboendet försämrats 62,5 %, Göteborgs 

stad, alla äldreboende försämrats 16 %). 

 

Övertid % Svartedalen Referens- 

boende 

Göteborgs Stad 

Feb – dec 2016 0,97 1,33 0,78 

Feb – dec 2015 0,95 1,25 0,68 

Feb – dec 2014 0,83 1,05 0,72 
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Figur 11 Total sjukfrånvaro heltid %, jämförelse 2014, 2015 och 2016, 

feb - dec 

Sjukfrånvaro, 

totalt % 

Svartedalen Referens- 

boende 

Göteborgs Stad 

Feb – dec 2016 6,1 11,7 12,3 

Feb – dec 2015 5,7 8,0 12,0 

Feb – dec 2014 6,4 7,2 10,6 

 
Sjukfrånvaron är 95 h/år eller 3 veckor för Svartedalen, 228 h/år eller 6 

veckor för referensboendet samt 245 h/år eller 6,4 veckor för Göteborgs 

Stad. Sjukfrånvaron för alla undersköterskor vid äldreboenden i 

Göteborgs Stad är således 3,4 veckor längre jämfört med Svartedalen.  

 

Enligt SKL redovisningsstandard anges sjukfrånvaron för 

heltidsanställda och heltidsanställda med partiell tjänstledighet 

tillsammans januari – december68.  

 
Figur 12 Total sjukfrånvaro % för heltid och heltid med partiell 

tjänstledighet, jan- dec 

 Svartedalen Referensboende Göteborg, 

äldreb. 

Sjuk-

frånvaro,  

% 

Total ≤ 

14 

≥ 

15 

Total ≤ 

14 

≥ 

15 

Total ≤ 

14 

≥ 

15 

Jan – dec 

2016 

7,1 2,7 4,5 12,7 4,0 8,7 12,3 3,0 9,3 

Jan – dec 

2015 

6,8 2,7 4,1 9,6 3,5 6,1 12,0 3,0 9,0 

Jan – dec 

2014 

7,9 2,9 5,0 9,4 3,6 5,8 10,6 2,8 7,8 

 
Förbättringen av total sjukfrånvaro för Svartedalen enligt ovanstående 

tabell är 10,1 % (referensboendet försämrat 35,1 %, Göteborgs alla 

äldreboende försämrat 16,0 %).  

 

Felaktiga uppgifter om jämförande sjukfrånvaro har publicerats i 

media69. Korrekta uppgifter för total sjukfrånvaro enligt HR- data 2016 

för tre äldreboende; Gerdas Gård 9, 5 %, Granliden 11,9 % och 

Bäckebol 9, 7 %. I artikeln påstås att sjukfrånvaro är mycket lägre. I 

artikeln påstås att de tre äldreboendena är intraprenader vilket inte 

stämmer för Bäckebol. 

 

                                                 
68 SKL, Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. 
69 ”Tvivel om 6- timmarsdagen är så bra”, GP Svensson Pia 2017-03 22. 
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En intressant70  referens är total sjukfrånvaron för kvinnor anställda av 

de tre största städerna inom alla yrkesgrupper.  

 
Figur 13 Sjukfrånvaro %, kommunanställda kvinnor, Göteborg, 

Stockholm, Malmö 

 
Svartedalens sjukfrånvaro är lägre än medelvärdet för 

kommunanställda kvinnor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i 

Sverige. Undersköterskor vid referensboendet och vid alla 

äldreboenden i Göteborgs Stad har högre sjukfrånvaro jämfört med 

kommunanställda kvinnor i Sverige.   

 

Sjukfrånvaro ≤ 14 dagar 
Den första sjukdagen är arbetstagarens egenansvar. 

Arbetsgivarperioden är de 13 följande sjukdagarna enligt den allmänna 

sjukförsäkringen. Skillnaderna för den korta sjukfrånvaron mellan 

Svartedalen och referenserna redovisas i nedanstående tabell. 

 
Figur 14 Sjukfrånvaro ≤ 14 i %, jämförelse 2014, 2015 och 2016 

 

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar 
Försäkringskassan svarar för sjukfrånvaro ≥ 15 dag enligt den allmänna 

sjukförsäkringen. 

 

Sjukfrånvaron vid Svartedalen har minskat något under försöket. Från 

3,2 % under basåret 2014 till 3,15 % 2016. Vid Referensboendet ökade 

sjukfrånvaron med cirka 5 % 2014 - 2016. I Göteborgs Stad ökade 

sjukfrånvaron med 1,5 % från 2014 till 2016.  

 

                                                 
70 SKL, Sveriges kommuner och landsting, sjukfrånvaro, Nyckeltal 

obligatorisk sjukfrånvaroredovisning, 2015. 

Sjukfrånvaro, 

kommunanställda 

kvinnor % 

Göteborg Stockholm Malmö 

2015  9,5 % 8,2 % 7,7 % 

Sjukfrånvaro, 

totalt % 

Svartedalen Referensboende Göteborgs 

Stad 

Feb – dec 2016 3,04 3,87 3,12 

Feb – dec 2015 2,56 3,28 3,14 

Feb – dec 2014 3,12 4,35 3,01 
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Figur 15 Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar i %, 2014, 2015 och 2016 

 

Sjukfrånvaro och ålder 
I tabellerna jämförs 2016 med 2014. Sifferuppgiften inom parantes 

står för år 2014, feb – dec.  

Figur 16 Sjukfrånvaro i % ≤ 14 dagar och ålder, 2016 (2014) 

Sjukfrånvaro ≤ 14 dagar och åldersgrupp 2016 (2014) 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen feb – dec 2016 3,42 (3,71)  3,22 (2,98)  2,35 (2,61) 

Referensboende feb – dec 2016 3,44 (4,31) 5,02 (4,68) 3,00 (3,76) 

 

Svartedalen minskade sjukfrånvaron ≤ 14 dagar mellan 2014 och 2016 

och sjukfrånvaron för de tre åldersgrupperna är lägre i jämförelse med 

referensboende.  
 

Figur 17 Sjukfrånvaro i % ≥ 15 dagar och ålder, 2016 (2014) 

Sjukfrånvaro ≥ 15 dagar och åldersgrupp 2016 (2014) 

Åldersgrupper ≥ 50 år 35 - 49 år ≤ 34 år 

Svartedalen feb – dec 2016 6,21 (2,17) 3,11 (4,95) 1,07 (1,35) 

Referensboende feb – dec 2016 11,65 (4,86) 9,26 (3,37) * 

 
* För få svar i åldersgruppen ≤ 34 år, 2014.  

 
Svartedalen minskade sjukfrånvaron ≥ 15 dagar mellan 2014 och 2016 

för åldersgrupperna ≤ 34 år och 35 – 49 år. Motsvarande sjukfrånvaro 

ökade för gruppen ≥ 50 år.  

 

Referensboendet ökade sin sjukfrånvaro för undersköterskor ≥ 50 år 

och 35 – 49 år mellan 2014 och 2016 *.  

 

Sjukfrånvaron vid Svartedalen ≥ 50 år och ≥ 15 dagar var ca hälften av 

samma sjukfrånvaro för referensboendet.  

Sjukfrånvaro ≥ 15 

dagar, % 

Svartedalen Referensboende Göteborgs 

Stad 

Feb – dec 2016 3,15 7,80 9,15 

Feb – dec 2015 3,18 4,72 8,80 

Feb – dec 2014 3,24 2,84 7,63 
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Komprimerad 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. 

Efter hand i försöket har dessa synpunkter blivit färre kanske just 

beroende på att försöket har en annan inriktning. Inför försökets avslut 

har undersköterskor på natten utryckt oro för återgång till de tidigare 

arbetstiderna.  

Bakgrund till att synpunkterna blivit färre om komprimerade arbetstider 

är också att undersköterskorna 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 sextimmarsdagen, 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.  

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” 71.   

För undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen är resultatet för upplevd 

hälsa högre jämfört med resultaten för de yngre kollegerna vid försökets 

avslut. Dygnssömnen är något kortare för undersköterskor ≥ 50 år 

jämfört med yngre undersköterskor.  De yngsta undersköterskorna ≤ 34 

år, vid referensboendet har de lägsta värdena för upplevd hälsa vid 

                                                 
71 Ingre Michael, Kecklund Göran, och Åkerstedt Torbjörn, Arbetstider, hälsa 

och säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet, 

Rapport 322, 2010, Stockholms universitet. 
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försökets avslut. Följeforskningen återkommer till dessa resultat i 

rapportens kapitel om hälsa.  

Arbetstiderna bör vara utformade så att de är hållbara för 

undersköterskorna som arbetar på dagen, nätterna och för olika 

åldersgrupper under ett helt yrkesliv.   
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Sammanfattning av arbetad tid och sjukfrånvaro 
Frågan som besvaras i detta avsnitt är om det finns ett samband mellan 

reducerad arbetstid, arbetad tid samt sjukfrånvaro.  

 

Före försöket 2014, feb – dec arbetar undersköterskorna vid 

Svartedalen och vid referenserna ca 87 % av sin arbetstid.  

 

Efter försöket, feb – dec 2016 arbetar undersköterskorna vid 

Svartedalen 88,6 % av sin arbetstid, referensboendet 83,7 % och 

samtliga undersköterskor vid äldreboenden i Göteborgs Stad 86,4 %.   

 

Före försöket 2014, feb – dec är den totala sjukfrånvaron 6,4 % vid 

Svartedalen och 7,2 % vid referensboendet och för alla undersköterskor 

inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, 10,6 %. Efter försöket är 

sjukfrånvaron 6,1 % vid Svartedalen medan den är ca 11,7 % för 

referensboendet och 12,3 för alla äldreboenden i Göteborgs Stad.  

 

Jämförs total sjukfrånvaro för heltidsanställda och partiellt tjänstlediga, 

januari – december tillsammans enligt SKL redovisningsstandard fås 

följande resultat. Svartedalen efter försöket 7,1 % före försöket 7,9 % 

(referensboendet efter 12,7 efter och 9,4 före, Göteborgs stad alla 

äldreboende efter försöket 12,3 %, före 10,6 %). 

 

För ett år är sjukfrånvaron 95 h/år eller ca 3 veckor för Svartedalen, 228 

h/år eller ca 6 veckor för referensboendet samt 245 h/år eller ca 6,4 

veckor för Göteborgs Stad. Detta är en skillnad på 3,4 veckor jämfört 

med Svartedalen. 

 

Undersköterskor vid Svartedalen ≥ 50 år har en sjukfrånvaro på ≥ 15 

dagar före försöket på 2,2 % och efter försöket på 6,2 % 

Referensboendet har i motsvarande jämförelse en sjukfrånvaro före 

försöket på 4,9 % och efter försöket på 11,7 %.  

 

SKL visar att år 2015 var sjukfrånvaron för kvinnor anställda i 

Stockholms stad 8,2 %, i Göteborgs Stad 9,5 % och i Malmö stad 7,7 %. 

Vägt medelvärde för alla kommunanställda kvinnor i Sverige var 7,7 %. 

Sjukfrånvaron 2016 vid Svartedalen var 6,1 %.  
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Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Studierna visar att resultat för total sjukfrånvaro för heltid vid 

Svartedalen är en effekt av försöket med 6 timmars arbetsdag. 

Förbättringen jämfört med 2014 är 4,7 %. Referensboendet har 

försämrat sitt resultat med 62,5 %, Göteborgs Stad, alla äldreboenden, 

har försämrade resultat med 16 %.   

 

Jämförs total sjukfrånvaron enligt SKL standard för redovisning med 

heltidsanställda och anställda med partiell tjänstledighet tillsammans 

januari – december är den förbättrade effekten 10,1 % vid Svartedalen 

samtidigt som referensboendet försämrat sitt resultat med 35,1 % och 

Göteborgs stad alla äldreboende försämrat sina resultat med 16 %. 

 

Summary, hours worked and sick leave 
The question to be answered in this section is whether there is any 

correlation between reduced working hours, the time worked and sick 

leave.  

 

Before the trial in 2014, from February to December, nurses worked at 

Svartedalen and at reference facilities for about 87 % of their working 

hours.  

 

After the trial, from February to December 2016, nurses at Svartedalen 

worked for 88.6 % of their working hours, the reference facility 83.7 

%, and all the nurses at sheltered accommodation in the City of 

Gothenburg for 86.4 % of their hours.   

 

Before the trial in 2014, from February to December, total sick leave 

was 6.4 % at Svartedalen and 7.2 % at the reference facility, and 10.6 

% for all nurses in retirement home in the City of Gothenburg.  

 

After the trial, sick leave is 6.1 % at Svartedalen, while it runs at about 

11.7 % at the reference facility and 12.3 % for all elderly care in the 

City of Gothenburg.  

 

The studies show, according to the national standard that the results for 

the total sick leave at Svartedalen for full- time emploees and nurses 

working full time with partial leave, January – December is before the 

trial 7.9 % (reference facility 9.4 %, City of Gothenburg, all retirement 
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home 10.6 %). After trial 7.1 % Svartedalen, reference facility 12.7 %, 

City of Gothenburg, all retirement home 12.3 %).  

 

Over the course of a year, sick leave totals 95 hours/year, or about 3 

weeks for Svartedalen, 228 hours/year, or about 6 weeks for the 

reference facility and 245 hours/year, or about 6.4 weeks for the City of 

Gothenburg. This is a difference of 3.4 weeks compared to Svartedalen. 

 

Sick leave for nurses ≥ 50 years at Svartedalen was ≥ 15 days prior to 

the trial at 2.2 %, and after the trial at 6.2 %. For the reference facility 

in the same comparison, sick leave before the trial was 4.9 % and after 

the trial it was up to 11.7 %.  

 

The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) 

shows that sick leave for Women employees in Stockholm was 8.2 % 

in 2015, while in the City of Gothenburg it was 9.5 % and in the City 

of Malmö the figure was 7.7 %. The weighted average for all municipal 

employed women in Sweden was 7.7 %. Sick leave at Svartedalen was 

6.1 % in 2016.  

 

Effect of 23 months at 6 hours  

The studies show that the results for the total sick leave at Svartedalen 

is a result of the trial involving a 6-hour working day. The improvement 

compared to 2014 is 4.7 %. The reference facility has worsened its 

results by 62.5 %, while the City of Gothenburg, all retirement home, 

have worsened their results by 16.0 %.   

 

The studies show, according to the national standard that the results for 

the total sick leave at Svartedalen for full- time emploees and nurses 

working full time with partial leave, January - December is a result of 

the trial involving a 6-hour working day. The improvement compared 

to 2014 is 10.1 %. The reference facility has worsened its results by 

35.1 %, while the City of Gothenburg, all retirement home, have 

worsened their results by 16.0 %.   



   

  

79 (188) 

6 Upplevd hälsa 

Frågeställning 
I detta avsnitt redovisas svar på frågeställningar om eventuella samband 

mellan förkortad arbetstid och upplevd hälsa. 

Undersköterskor, största yrkesgruppen 
Den största yrkesgruppen i Sverige är undersköterskor, 136 00072 inom 

hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden.  Av undersköterskorna är 93 

% 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).  

Enligt SCB73 är arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftsbarometern 

2014 att behov och efterfrågan på nyutexaminerade med vård- och 

omsorgsutbildning balanserat.   Prognos fram till 2035 för tillgång och 

efterfrågan på undersköterskor visar att det finns stor risk för brist på 

undersköterskor. Detta på grund av förväntade pensioner, ökad 

efterfrågan genom behovsökning av äldreomsorg och beräknad nivå på 

utbildning inom gymnasieskolan. Kommunernas uppdragsutbildning 

inom Komvux ingår inte i statistiken.   

 

Rapporten, ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?” från 

Stockholms universitet74 visar att 50 % av omsorgspersonalen 

(undersköterskor, vårdbiträden och outbildade) vid äldreboenden och 

hemtjänst överväger att sluta 2015 vilket jämförs med 2005 då det var 

40 % som övervägde att sluta. Av de som svarat på enkäten är ¾ 

undersköterskor och ¼ vårdbiträden.  

Arbetsmiljö är en konkurrensfaktor för att rekrytera och behålla 

undersköterskor. Brist på undersköterskor ökar risken för 

arbetsmiljöproblem.  

 

                                                 
72 SCB, yrkesstatistik, 16 – 64 år, 2014. 
73 Grünewald Zetterberg Karin (projektledare) SCB Trender och prognoser 

om utbildning och arbetsmarknad, sid 42, ISBN 978-91-618-1613-2, 2014-

12-10. 
74 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, sidan 

8, 2017:01.  
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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 sjukdomar75. För hälsan finns det ett personligt 

ansvar, ett arbetsgivaransvar och ett folkhälsoansvar.  

Bra och dålig hälsa 
Frågorna om hälsa har ställts då upplevelsen av god hälsa ger energi 

och känsla av att ha kapacitet. 

Efter 23 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin hälsa som bra till 72 % 

(referensboendet 60 %).  

Av 65 heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen är det fyra 

undersköterskor som upplever att hälsan är ≤ 20 %. Således upplever 

6,2 % av undersköterskorna att deras hälsa är jättedålig (skalan går från 

jättedålig till jättebra hälsa, 0 – 10). För referensboendet är motsvarande 

uppgifter att av 27 heltidsanställda undersköterskor upplever 11 % att 

deras hälsa är jättedålig.  

Figur 18 Upplevd bra hälsa i % efter 23 månader  

Upplevd hälsa i % 

Äldreboende/tid Svartedalen Referensboende Differens 

23 mån 72,0 60,0 12 

 

Heltidsanställda med partiell tjänstledighet upplever att de vid 23 

månader har en bra hälsa till 78 % (referensboendet 56 %).  

Av undersköterskornas kommentarer om upplevd hälsa framgår att de 

påverkas av förkylningar och magsjuka bland hyresgäster och andra 

undersköterskor. Detta kan få följdkonsekvenser med fler timavlönade 

och tidsbegränsade anställningar vilket i sin tur innebär mer ansvar och 

stress för de ordinarie undersköterskorna.  

                                                 
75 Folkhälsomyndigheten, Internationellt samarbete, WHO-samarbete, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-

folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/who-samarbete/ 
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Tillfredsställande nivå för allmänt hälsotillstånd har ökat för 

Svartedalen och minskat för referensboendet enligt Friskprofilen. I 

frågeställningen ”Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd?” anges 

inget tidsperspektiv för upplevelsen. 

 

Figur 19 Allmänt hälsotillstånd, % tillfredställande nivå, 

heltidsanställda, Friskprofilen 

Upplevelse av allmänt hälsotillstånd, % 

tillfredsställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 55 61 

Referensboende 47 26 

 

I den Friskprofil som gjordes före försöket ingick en personlig 

handlingsplan. Vid Svartedalen anser, enligt följeforskningens studie 6 

månader med 6 timmar, 71 % av undersköterskorna att de följer 

handlingsplanen (referensboendet 52 %).   

Den Nationella folkhälsoenkäten 201576 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-HS77 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 %.  

Ett annat perspektiv finns i den nationella undersökningen, 

Jobbhälsobarometern78 som frågar: ”Kommer din hälsa att vara ett 

hinder för dig att arbeta kvar i ditt nuvarande arbete inom två år?”.  

Enligt Jobbarometern anser 8 % av medarbetarna detta inom hela 

                                                 
76 Nationella folkhälsoenkäten 2015, Allmän hälsa (självrapporterat) efter 

sysselsättning, kön och år. Andel i procent. 
77 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, fråga 40, Göteborgs Stad, 

Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen.  
78 Jobbhälsobarometern, Sveriges Företagshälsor Delrapport 2016:02. 



   

  

82 (188) 

arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg i Sverige anser cirka 10 

procent av medarbetarna att hälsan kommer att vara ett hinder. 

Jobbhälsobarometern tas fram av Sveriges Företagshälsor.  

Undersökningen omfattar 9 835 svar varav cirka 1 300 – 1 600 svar 

inom vård och omsorg. 

Pigghet och trötthet 
Pigghet underlättar arbete och fritid i fysisk och mental aktivitet.  

Efter 23 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin pigghet till 65 % (referensboendet 

46 %).  

Av 65 heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen är det fyra 

undersköterskor som upplever att piggheten är ≤ 20 %. Således 

upplever 6,2 % av undersköterskorna att de är jättetrötta (skalan går från 

jättetrött till jättepigg, 0 – 10). För referensboendet är motsvarande 

uppgifter att av 28 heltidsanställda undersköterskor upplever sju, d.v.s. 

25 % att de är jättetrötta.   

Figur 20 Upplevd pigghet i % efter 23 månader  

Upplevd pigghet i %  

Äldreboende/tid Svartedalen Referensboende Differens 

23 mån 67,0 46,0 21 

 

Heltidsanställda med partiell tjänstledighet upplever att de är pigga till 

65 % (referensboendet 50 %).  

Undersköterskorna vid Svartedalen kommenterar i sina svar att de 

känner sig mindre trötta i kroppen och huvudet efter att ha börjat med 

förkortad arbetstid. Flera svar visar på hur de positiva cirklarna i arbetet 

samverkar med familjen vilket ökar den upplevda graden av pigghet. 

Enligt den Nationella folkhälsoenkäten79 upplever 45 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna trötthet och 5 % svår trötthet. 

Motsatsen till upplevd pigghet är trötthet. Den tillfredställande nivån 

för upplevd trötthet har ökat vid Svartedalen och minskat för 

                                                 
79 Nationella folkhälsoenkäten 2015, Psykisk hälsa (självrapporterad) efter 

sysselsättning, kön och år. Andel i procent för upplevd trötthet, svår trötthet.  
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referensboendet enligt Friskprofilen. Frågeställningen är, ”Känner du 

dig ofta trött?”. 

Figur 21 Upplevd trötthet, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Upplevelse av trötthet, tillfredsställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 39 59 

Referensboende 33 11 

 

Före och efter försöket ställdes frågan i Friskprofilen enligt följande; 

”Jag har krafter kvar när jag kommer hem?” Före försöket upplevde 20 

% av undersköterskorna att de hade krafter kvar när de kom hem vid 

Svartedalen och referensboendet. Efter försöket hade 51 % 

undersköterskorna vid Svartedalen krafter kvar när de kom hem och 7 

% av undersköterskorna vid referensboendet.  

Figur 22 Krafter kvar när jag kommer hem, % tillfredställande nivå, 

heltidsanställda, Friskprofilen 

Krafter kvar när jag kommer hem, tillfredsställande 

nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 21 51 

Referensboende 20 7 

 

Lugn och stress 
För undersköterskorna är ”lugn” en arbetsmetod. Lugna 

undersköterskor stressar inte hyresgästerna och varandra. Lugn ökar 

livskvaliteten i olika avseenden. Vid stress och trötthet minskar orken 

och upplevelsen av tidsutrymmet krymper. 

Efter 23 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sig lugna till 64 % (referensboendet 45 

%). Referensboendets resultat visar att undersköterskorna är mer 

stressade än lugna.  

Av 65 heltidsanställda undersköterskor vid Svartedalen är det fem 

undersköterskor som upplever att de är lugna ≤ 20 %. Således upplever 

7,7 % av undersköterskorna att de är jättestressade (skalan går från 
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jättestressad till jättelugn, 0 – 10). För Referensboendet är motsvarande 

uppgifter att av 28 heltidsanställda undersköterskor upplever åtta, d.v.s. 

28,6 % att de är jättestressade.   

Figur 23 Upplevt lugn % efter 23 månader  

Upplevt lugn i %  

Äldreboende/tid Svartedalen Referensboende Differens 

23 mån 64,0 45,0 19 

 
Heltidsanställda med partiell tjänstledighet upplever att de är lugna till 

61 % (referensboendet 50,1 %).  

Flera kommentarer från undersköterskorna vid Svartedalen lyfter fram 

att de är lugnare, tålmodigare och gladare på jobbet. De kommenterar 

i ”så här menar vi med våra svar” att de upplever hyresgästerna som 

lugnare och gladare.  

Motsatsen till upplevt lugn är stress. Den tillfredställande nivån för 

upplevd stress har ökat vid Svartedalen och minskat för referensboendet 

enligt Friskprofilen. En viss försiktighet krävs vid bedömning av detta 

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

tid som efterfrågas.  

Följeforskningen har inte funnit någon referens till forskning om vad 

som händer när stressen upplevs som större än lugnet av medarbetarna 

på en hel arbetsplats. Frågeställningen till kommande forskning är hur 

detta påverkar kvaliteten på utfört arbete och hur stressen kan tas ned 

på en hanterbar nivå.  

Figur 24 Upplevd stress, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Upplevelse av stress, % tillfredsställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 19 39 

Referensboende 13 7 
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Enligt den Nationella folkhälsoenkäten 2015 upplever80 17 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna sig som stressade och 4 % sig som mycket 

stressade.  

Medarbetarenkäten81 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-HS82 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 lite” stress 

medan 36 % i ”viss mån” upplever sig som stressade.  Antalet 

medarbetare som känner sig ”ganska mycket” och ”väldigt mycket” 

stressade är 29 %.  

Detta betyder att den tillfredställande nivån för stress vid Svartedalen 

enligt Friskprofilen överensstämmer med Medarbetarenkätens värden.  

Vid referensboendet är det tillfredsställande värdet lägre.  

Enheterna upplevs som lugnare vid Svartedalen 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. 

Sömn  
I Sverige finns det inte officiella rekommendationer om sömn. I USA 

rekommenderar det amerikanska thoraxförbundet (American Thoracic 

Society) att sömnen inte bör vara kortare än sex timmar eller mer än nio 

timmar per dygn, under 24 timmar. Brist på sömn kan ha avgörande 

betydelse för hälsan.  ”Short sleep duration (6 hours or less per 24 hour 

period) is associated with adverse outcomes including mortality. Long 

                                                 
80 Nationella folkhälsoenkäten 2015, Psykisk hälsa (självrapporterad) efter 

sysselsättning, kön och år. Andel i procent upplevd stress.  
81 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, stress, fråga 41 Göteborgs 

Stad, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen,  
82 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, stress, fråga 41 Göteborgs 

Stad, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen,  
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sleep duration (> 9-10 hours per 24 hour period) may also be associated 

with adverse health outcomes” 83. 

Stressforskningsinstitutet84 vid Stockholms universitet, Enheten för 

sömn och vakenhet forskar bl.a. på hur arbetstider, främst skift- och 

nattarbete inverkar på sömn, hälsa och stress.  En studie vid 

Stressforskningsinstitutet85 visar att förkortad arbetstid med 25 % kan 

ge minskad stress och bättre sömn. I studien ingår 33 arbetsplatser med 

600 medarbetare som haft reducerad arbetstid med 25 % och bibehållen 

lön. Resultatet är att upplevd stress och trötthet minskat och sömnen har 

ökat med 23 minuter under arbetsdagar. Studien visar att kön, ålder, 

hemmavarande barn och tidigare sömnkvalitet samt oro och stress inför 

sömnen inte påverkat resultaten.  

På dagen finns det i försöket vid Svartedalen fem arbetspass mellan 

06:15 – 22:45 och ett nattpass mellan 22:30 – 06:30. Före försöket fanns 

det fyra arbetspass mellan 06:45 – 22:15 och ett nattpass mellan 22:00 

– 07:00.  I försöket börjar passen på morgonen 30 minuter tidigare och 

slutar 30 minuter senare jämfört med före försöket.  

Vid 23 månader med sex timmar ställdes frågan till undersköterskorna: 

”Hur många timmar har du i genomsnitt sovit varje dygn de senaste tio 

dygnen?”. I förklaringen till frågan står: ”Räkna med de timmar du 

sover både på natten och dagen”. 

Figur 25 Antal timmar sömn per dygn i genomsnitt, 23 månader 

Antal timmar sömn per dygn  

Äldreboende/tid Svartedalen Referensboende Differens 

23 mån 7,0 h 5,8 h 1,2 h 

 
Medelvärdet för sömn för heltidsanställda undersköterskor vid 

Svartedalen är 7,0 timmar sömn per dygn (5,8 referensboende). Det 

                                                 
83American Thoracic Society Recommendations about health sleeps, 2016-

06-15  http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-

releases/journal/american-thoracic-society-issues-recommendations-on-

healthy-sleep%20.php  
84 http://www.stressforskning.su.se/forskning/s%C3%B6mn-och-vakenhet 
85 Schiller H, Lekander M, Rajaleid K, Hellgren C, Åkerstedt T, Barck-Holst 

P, Kecklund G, The impact of reduced worktime on sleep and perceived 

stress – a group randomized intervention study using diary data, Scand J 

Work Environ Health, Print ISSN: 0355-3140 Electronic ISSN: 1795-990X 

http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/american-thoracic-society-issues-recommendations-on-healthy-sleep%20.php
http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/american-thoracic-society-issues-recommendations-on-healthy-sleep%20.php
http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/american-thoracic-society-issues-recommendations-on-healthy-sleep%20.php
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betyder att undersköterskorna vid Svartedalen sover 1,2 h mer per dygn 

än undersköterskorna vid referensboendet.   

Undersköterskor som jobbar natt sover i genomsnitt under tio dygn 6,8 

h/dygn vid Svartedalen och 6,4 h/dygn vid referensboendet. Det betyder 

att undersköterskorna som jobbar dag och de som jobbar natt sover 

ungefär lika mycket per dygn. Skillnaden mellan dygnsmedelsömnen 

för Svartedalen och referensboendet är mindre jämfört med 

undersköterskor som jobbar på natten.  

 
Figur 26 Undersköterskor som arbetar nattpass, antal timmar sömn per 

dygn i genomsnitt under 10 nätter, 23 månader 

Sömn Svartedalen Referensboende Differens 

Sömn h 6,8 6,4 0,4 

 
Figur 27 Sömn per dygn, ≤6 h och ≥ 9 timmar, medelvärde 

Undersköterskor som sover ≤ 6 h/dygn och ≥ 9/h7dygn 

Äldreboende/tid Svartedalen Referensboende 

≤ 6 h/dygn 25 av 65 (38,5 %) 21 av 28 (75 %) 

≥9 h/dygn 7 av 65 (10,8 %) 0 av 21 (0 %) 

 
Det är 38,5 % av undersköterskorna vid Svartedalen som jobbar heltid 

som sover ≤ 6 h/dygn (referensboendet 75 %).   

Undersköterskor som arbetar heltid med partiell tjänstledighet sover i 

genomsnitt 6,4 timmar per dygn (referensboendet 6,6 h).  

Den tillfredställande nivån för upplevd sömn har ökat vid Svartedalen 

och minskat för referensboendet enligt Friskprofilen. Frågeställningen 

är; ”sover du ofta oroligt eller har svårt att somna på kvällen?”. I 

frågeställningarna ingår inte frågor om sömnens längd under ett dygn. 

Figur 28 Upplevd sömn, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Upplevelse av sömn, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 65 67 

Referensboende 60 44 
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Hälsa, sömn och ålder 
Hälsoindikatorerna i nedanstående figur visar att undersköterskorna vid 

Svartedalen genomgående har bättre hälsa i jämförelse med 

undersköterskor vid referensboendet.  

Inom Svartedalen har undersköterskor ≥ 50 år en bättre hälsa i 

jämförelse med sina yngre kollegor vid Svartedalen. På referensboendet 

har undersköterskorna ≥ 50 år också bättre hälsa än sina yngre kollegor.  

Det som skiljer undersköterskorna åt som är äldre och yngre än 50 år är 

längden på dygnssömnen. Undersköterskor ≥ 50 år vid Svartedalen 

sover något kortare tid än sina yngre arbetskamrater. Vid 

referensboendet är motsvarande skillnad större.   

Hälsoindikationerna för undersköterskor ≤ 34 år vid referensboendet 

visar genomgående på lägre värden jämfört med de äldre kollegorna. 

Detta förhållande har inte inverkat på graden av sjukfrånvaro.  

Figur 29 Jämförelse i %, upplevd hälsa i åldersgrupper efter 23 

månader 

Heltid före 

försöket 

Svartedalen Referensboende 

Hälsoindikatorer/ 

ålder 

≥ 50 

år  

35 – 39 

år 

≤ 34 

år 

≥ 50 

år 

35 – 39 

år 

≤ 34 

år 

Bra hälsa 76,4 72,6 69,2 76,6 59,0 42,5 

Pigg 71,7 65,4 64,5 50,0 52,0 32,5 

Lugn 68,2 63,4 61,6 60,0 45,6 30,0 

Sömn h/dygn 6,7 7,3 6,8 5,2 6,3 5,7 

 

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 motsats till 

de negativa värdena som uttrycks som dålig hälsa, trötthet och stress.  

 

De två kombinationerna är tydliga och förstärks under försökstiden 

mellan Svartedalen och referensboendet. 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, 
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d.v.s. undersköterskor som uppfattar sin hälsa som bra uppfattar också 

att de är pigga, lugna och har lagom lång sömn under dygnet eller 

tvärtom har en dålig hälsa, är trötta, stressade och har kortare 

dygnssömn.  

 

De positiva sambanden är starkare vid Svartedalen än vid 

referensboendet.  

 

Dessa personsamband ger positiva/negativa följdkonsekvenser för 

undersköterskorna i form av arbete och fritid. Dessa samband kan på 

lång sikt ge följdkonsekvenser för hälsan.  
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Sammanfattning av upplevd hälsa 
Kan upplevd hälsa påverkas av förkortad arbetstid? Frågan besvaras i 

detta kapitel.  

Den största yrkesgruppen i Sverige är undersköterskor, 136 000 inom 

hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende.  Av undersköterskorna är 93 

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

2 716 undersköterskor vid äldreboenden. 

Efter 23 månader med 6 timmar upplever heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin hälsa som bra till 72 % (referens 

60 %).  

Enligt Friskprofilen upplever undersköterskorna vid Svartedalen från 

före till efter försöket att deras hälsotillstånd ökat från 55 % till 61 % 

medan referensen har minskat från 47 – 26 %.  

Efter 23 månader med 6 timmar uppskattar heltidsanställda 

undersköterskor vid Svartedalen sin pigghet till 65 % (referens 50 %).  

Motsatsen till pigg är trött. Enligt Friskprofilen har den tillfredställande 

nivån för upplevd trötthet ökat från före till efter försöket, 39  - 59 % 

vid Svartedalen och minskat vid referensen från 33 – 11 %.  

Före försöket upplever cirka 20 % av undersköterskorna vid 

Svartedalen och referensen att de har krafter kvar när de kommer hem. 

Efter försöket har 51 % undersköterskorna vid Svartedalen krafter kvar 

när de kommer hem och 7 % av undersköterskorna vid referensboendet. 

Vid Svartedalen upplever undersköterskorna efter 23 månader med 6 

timmar att de är lugna till 64 % (referensboendet 45 %).  

Motsatsen till lugn är stress. Enligt Friskprofilen har undersköterskorna 

en tillfredställande nivå för stress på 19 % före försöket och efter 

försöket på 39 %. För referensen är motsvarande siffror att 13 % har en 

tillfredsställande nivå av stress före försöket och 7 % efter försöket.  

Undersköterskorna vid Svartedalen sover i genomsnitt 7 h/dygn och 

undersköterskorna vid referensen 5,8 h/dygn.  

Det finns personsamband för upplevelse av bra och dålig hälsa. Detta 

ger positiva/negativa följdkonsekvenser för undersköterskorna i arbete 
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och fritid. Risk finns att dessa personsamband på sikt ger 

följdkonsekvenser för hälsan. De positiva personsambanden är starkare 

vid Svartedalen jämfört med referensen.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Studierna visar att upplevd och tillfredsställande nivå för 

hälsotillståndet har förbättrats med 10,9 % vid Svartedalen vilket är en 

svag förbättring som beror på arbetstidsförkortningen. Vid 

referensboendet har motsvarande resultat försämrats med 40,5 %.  

 

Resultatet har förbättrats för tillfredställande nivå av trötthet vid 

Svartedalen med 51,3 %, Detta är en stor och tillförlitlig förbättring 

kopplad till arbetstidsförkortningen. Referensboendets resultat är 

försämrat med 66,7 %.  

 

Även undersköterskornas upplevelse av att ha tillfredsställande krafter 

kvar när de kommer hem efter en arbetsdag har förbättrats med 142,9 

% vid Svartedalen jämfört med före försöket vilket är en stor och 

tillförlitlig förbättring. Referensboendet har försämrat sitt resultat med 

65 %.  

 

Den tillfredsställande nivån av stress för Svartedalens undersköterskor 

har förbättrats med 105,3 %. Detta är en stor och tillförlitlig förbättring 

som beror på reducerad arbetstid. Referensboendet har försämrat sitt 

resultat med 46,2 %.  

 

Summary, perceived health 
Can perceived health be impacted by short-time working? The question 

is addressed in this chapter.  

After 23 months working for 6 hours, full-time nurses at Svartedalen 

experience their health as good total 72 % (reference 60 %).  

According to the Public Health Profile (Friskprofilen), nurses at 

Svartedalen experienced that their health had improved from 55 % to 

61 % from before to after the trial, while the reference facility had fallen 

from 47 to 26 %.  

After 23 months working for 6 hours, 65 % of full-time nurses at 

Svartedalen perceive their alertness levels as good (reference 50 %).  



   

  

92 (188) 

The opposite to alert is fatigued. The Public Health Profile shows that 

the satisfactory level of perceived fatigue has risen from 39 % before 

the trial to 59 % thereafter at Svartedalen, and has dropped at the 

reference from 33 % down to 11 %.  

Before the trial, about 20 % of the nurses at Svartedalen and the 

reference facility experienced that they had a lot of energy left when 

they arrived home. After the trial, 51 % of nurses at Svartedalen still 

had energy when they came home, while the figure was 7 % of the 

nurses at the reference facility. 

64 % of nurses at Svartedalen experienced that they felt calm after 23 

months working 6 hours (reference facility 45 %).  

The opposite of calm is stress. According to the Public Health Profile, 

nurses have a satisfactory level of stress of 19 % before the trial and 39 

% after the trial. For the reference facility, the corresponding figures are 

that 13 % had a satisfactory level of stress before the trial, while this 

figure was 7 % after the trial.  

Nurses at Svartedalen sleep an average of 7 hours/day, while nurses at 

the reference facility 5.8 hours/day.  

There are personal relationships involved when experiencing good and 

bad health. This provides positive/negative follow-up implications for 

nurses in their work and leisure time. There is a risk that this personal 

relationship will result in follow-up consequences in the long term. The 

positive personal relationships are stronger at Svartedalen compared to 

the reference facility.  
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Effect of 23 months at 6 hours  

Studies show that the perceived and satisfactory level of health status 

has improved by 10.9 % at Svartedalen, which is a slight improvement 

that is attributable to reduced working hours. For the reference facility, 

the corresponding results have dropped by 40.5 %.  

 

The results have improved for a satisfactory level of fatigue at 

Svartedalen by 51.3 %, which is a major and reliable improvement that 

is attributable to the reduction in working hours. The results for the 

reference facility have worsened by 66.7 %.  

 

The experience of nurses having sufficient energy left when they get 

home after a working day has jumped by 142.9 % at Svartedalen 

compared to before the trial, which is a major and reliable improvement. 

The reference facility results have dropped by 65 %.  

 

The satisfactory level of stress for Svartedalen nurses has risen by 105.3 

%. This is a major and reliable improvement that is attributable to 

reduced working hours. The results from the reference facility have 

dropped by 46.2 %.  
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7 Fysisk aktivitet och fysiologisk hälsa  

Frågeställning 
I detta kapitel besvaras frågeställningen om reducerad arbetstid har 

någon betydelse för undersköterskornas fysiologiska hälsa, för fysisk 

aktivitet och om det finns något samband även med ålder.  

Enligt litteraturstudien finns det ingen tydlig koppling mellan reducerad 

arbetstid och förbättrad fysiologisk hälsa och resultaten är inte 

dokumenterade i alla försök.  

I kapitlet redovisas definitioner av fysiologisk hälsa, jämförelser görs 

och resultat redovisas.  

Riskgrupp 
De Nationella folkhälsoenkäterna åren 2004 och 201286 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. 

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2015 är det 11 % av yrkesarbetade 

kvinnor från olika yrkesgrupper som saknar kontantmarginal.  

Definition av fysisk aktivitet och motion 
Folkhälsomyndighetens definition av fysisk 

aktivitet87; ”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som 

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

utgöra en risk.”  

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).  

                                                 
86 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, 

Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa 
87 https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/ 
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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”.  

Rekommendation för fysisk aktivitet 
Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (YFA) och Svenska 

Läkaresällskapet (SLS) uppdaterade 2011 de tidigare 

rekommendationerna från 2001 om fysisk aktivitet för vuxna. 

Folkhälsomyndigheten hänvisar till dessa rekommendationer88.  

”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 risken för kroniska sjukdomar, förebygga 

förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet 

rekommenderas att: 

 Alla vuxna från 18 år och uppåt är 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. 

                                                 
88 Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Rekommendationer för fysisk 

aktivitet, 2011-10-24 www.yfa.se  
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 Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller 

funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna 

ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. 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 de 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 risken för ”… förtida död, 

kardiovaskulär sjukdom och åldersrelaterad funktionsnedsättning”. 

Samband finns mellan graden av fysisk aktivitet och 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”89 

Folkhälsomyndigheten svarar för Nationella folkhälsoenkäteten och har 

gjort en befolkningsundersökning i Östergötland90.  

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 

                                                 
89 Jansson Eva KI, Hagströmmer Mari KI, Anderssen Sigmund, 

Läkartidningen. 2015;112:DP7W 
90 Folkhälsomyndigheten, Attityder till fysisk aktivitet, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/attityder-till-

fysisk-aktivitet/ 
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fysiska aktivitet störst medan den äldsta åldersgruppen var minst 

intresserad. ”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.  

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 och 

koncisa för att bli enkla att uppfatta och besvara.  

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 m.m. 

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 exempel handlar om att hämta/lämna 

barn på dagis/skola, gå och handla, gå ut med hunden, ta hand om 
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föräldrar, gå/cykla till och från arbetet, trädgårdsarbete, promenera samt 

friluftsliv.  

I sammanhanget bör nämnas att vid en långsam promenad med en 

hastighet på 3,2 km per timme fördubblas energiförbrukningen. Fysisk 

aktivitet påverkar biologiska och fysiologiska funktioner i kroppen. Går 

man lite fortare, 4,8 km per timme tredubblas energiförbrukningen. Det 

betyder inte att man behöver gå i en timma utan är bara ett mått på 

farten91.  

Undantagsvis nämner undersköterskorna vid Svartedalen och 

referensboendet 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.  

I de tre studierna är undersköterskorna fysiskt aktivare vid Svartedalen 

som jobbar dagpass i jämförelse med referensboendet. Det är mindre 

skillnader i fysisk aktivitet mellan undersköterskorna som jobbar på 

dagen och på natten.  

Figur 30 Jämförelse i %, dag enklare fysisk aktivitet 23 månader 

Fysisk aktivitet Svartedalen Referensboende 

 Dag  Dag 

23 mån 58 43 

 

Figur 31 Jämförelse i %, natt enklare fysisk aktivitet 23 månader 

Fysisk aktivitet Svartedalen Referensboende 

 Natt Natt 

23 mån 53 39 

 
Enligt Nationella folkhälsoenkäten 201592 är 66 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (3,5 timmar/vecka). 

Den fysiska aktiviteten avser måttligt ansträngande aktiviteter (se 

tidigare definition).  Samma frågeställning, men som avser fysiskt 

aktiva under minst 60 minuter per dag, är 35 %. 

  

                                                 
91 Fysisk aktivitet och hälsa, Fysisk aktivitet med låg intensitet, 

Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-

halsa/ 
92 Fråga 29, Nationella folkhälsoenkäten 2015.  
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Andelen kvinnor och män som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per 

dag har varit oförändrad de senaste tio åren93.  

De yrkesarbetande kvinnorna i Sverige är i något högre grad fysiskt 

aktiva i jämförelse med undersköterskorna vid Svartedalen. Frågan 

avser då lättare fysisk aktivitet med minst 30 minuter dagligen. Det 

finns skillnader mellan undersökningarna. Undersköterskorna vid 

Svartedalen är en väldefinierad grupp medan svenska yrkesarbetande 

kvinnor arbetar i olika yrken. Genomgående är arbete i manuella yrken 

mer fysiskt aktiva under arbetstid i jämförelse med andra yrkesgrupper.  

Enligt Friskprofilens redovisning är frågeställningen följande;” Hur 

mycket anstränger du dig kroppsligt på fritiden? Om din aktivitetsnivå 

varierar mellan sommar och vinter – ange ett genomsnitt under det 

senaste året? Alternativen är stillasittande (rör mig mycket lite, tar 

enstaka promenader), lätt motion (t.ex. promenader, cykling i lugn takt, 

vanligtvis 1-3 timmar/vecka), måttlig motion (rask promenad, cykling 

i rask takt, jogging, simning, bollsporter, vanligtvis 30 min/dag de flesta 

dagar, sammantaget 2-3 timmar/vecka), hårdträning (löpning, skidor, 

motionsgymnastik, bollsporter, regelbundet mer än 3 timmar/vecka)”.  

Den tillfredställande nivån för fysisk aktivitet har ökat vid Svartedalen 

och minskat för referensboendet enligt Friskprofilen.  

                                                 
93 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, Årlig rapportering, 

ISBN 978-91-7603-631-0, sid 57.  
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Figur 32 Fysisk aktivitet, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen

 Fysisk aktivitet, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 29 36 

Referensboende 37 22 

Enligt Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS94 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 %.  

Undersköterskorna vid Svartedalen har under försöket ökat sin 

tillfredsställande nivå av fysisk aktivitet på fritiden medan 

undersköterskorna vid referensboendet har minskat sin fysiska aktivitet 

på fritiden.  

I jämförelse mellan följeforskningens studie och Medarbetarenkäten 

avseende medarbetarna inom äldreomsorgen vid SDN Västra Hisingen 

är graden av fysisk aktivitet på samma nivå för Svartedalen och lägre 

för referensboendet.  

Frågeställningarna är inte helt jämförbara då följeforskningen anger 30 

minuter lättare fysisk aktivitet dagligen och medarbetarenkäten frågar 

om lättare fysiskt ansträngande aktiviteter i minst ett par timmar per 

vecka.  

Fysisk aktivitet och ålder 
Nedanstående tabell visar utvecklingen av graden av fysiska aktiviteter 

enligt följeforskningens studie för tre åldersgrupper vid Svartedalen och 

referensboendet.  

Undersköterskor ≥ 50 år som jobbar på Svartedalen är mest fysiskt 

aktiva på fritiden i jämförelse med sina yngre kollegor. Alla 

åldersgrupper vid Svartedalen är mer fysiskt aktiva på fritiden jämfört 

med kollegorna vid referensboendet.  

                                                 
94 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, fysiskt aktiv, fråga 44 

Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen, 
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Figur 33 Grad i % av enklare fysisk aktivitet 30 min/dag, 23 månader 

Fysisk 

aktivitet/ålder 

Svartedalen Referensboende 

Åldersgrupp ≥ 50 

år 

35 – 49 

år 

≤34 

år 

≥ 50 

år 

35 – 49 

år 

≤34 

år 

23 mån 67 49 63 42 45 43 

 

Låg och hög grad av enkel fysisk aktivitet 
Följeforskningens frågeställning är i vilken grad undersköterskan har 

haft fysisk aktivitet under de senaste tio dagarna. Definitionen är en 

förenkling av Folkhälsmyndighetens rekommendation:  

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

hunden, gå till jobbet, cykla, trädgårdsarbete m.m. 

Vid Svartedalen är det cirka 25 % av de heltidsanställda 

undersköterskorna som gör dessa enkla aktiviteter ≤ 3 gånger på 10 

dagar. Vid referensboendet är det cirka 40 - 60 % av undersköterskorna 

som gör dessa aktiviteter ≤ 3 gånger på 10 dagar. Omvänt betyder detta 

att resten av fritiden, 7 av tio dagar är stillasittande.  

Undersköterskor vid Svartedalen som gör enkla aktiviteter 9 – 10 

gånger på tio dagar är cirka 25 % med undantag för åldersgruppen 35 – 

49 år. Vid referensboendet är motsvarande nivå 10 % med undantag för 

åldersgruppen ≤ 34 år där det är cirka 20 % som 9 – 10 gånger på 10 

dagar utövar enklare fysisk aktivitet.  

Figur 34 Vid 23 mån, enkel fysisk aktivitet ≤ tre gånger på tio dagar, 

åldersgrupper 

 Svartedalen Referensboende 

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

Antal  

Procent 

4/18 

22 % 

 6/23 

26 % 

6/25 

24 % 

5/10 

50 % 

4/11 

36 % 

5/9 

56 % 

 

Figur 35 Vid 23 mån, hög grad av enkel fysisk aktivitet, 9 - 10 gånger på 

10 dagar, åldersgrupper 

Fysisk 

aktivitet/ålder 

Svartedalen Referensboende 

Ålder ≥ 50 35 –  ≤34 ≥ 50 35 –  ≤34  

Antal  

Procent 

5/ 18 

28 % 

 1/ 23 

4 % 

5/25 

20 % 

1/10 

10 % 

1/11 

9 % 

2/9 

22 % 
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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.  

Motion är enligt Folkhälsomyndighetens definition en planerad eller 

strukturerad fysisk aktivitet i syfte att öka konditionen i olika 

avseenden.  

Friskprofilen har frågeställningar som spänner från stillasittande fritid 

till hård regelbunden träning. Av redovisningen framgår enbart 

tillfredsställande värden för de olika aktivitetsgrupperna gemensamt.  

Enligt Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad, sektor ÄO-HS95 är 

det 21 % av medarbetarna som utövar 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 fysisk aktivitet och systematisk motion på 

fritiden är låg i förhållande till rekommendationen om fysisk aktivitet. 

En rimlig utgångspunkt är att exempelvis erbjuda stöd för enklare fysisk 

aktivitet på fritiden med träning för rörelser och muskler. På arbetet är 

undersköterskorna redan fysiskt aktiva och där kan enkla 

rörelseövningar och stretchning av muskler vara ett komplement som 

byggs in i arbetsdagens rutiner. Detta kan göras i mikropauser 

tillsammans med hyresgäster när det passar.  

                                                 
95 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, Göteborgs Stad, Äldreomsorg 

HSV.  
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Förbättring av fysiologiska resultat innebär i flera avseende att det 

behövs ökad fysisk aktivitet på fritiden, helst i form av systematisk 

motion som kan öka konditionen.  

Insikter om att det går att styra sin livsstil, behov av enklare fysisk 

aktivitet och i förlängningen motion behöver komma från individen 

själv. Stöd för undersköterskor kan både ges individuellt och 

gemensamt där gruppen ger inbördes hjälp och utmaning.  

Fysisk aktivitet i hälsofrämjande perspektiv är en folkhälsofråga för 

staten, landstingen och kommunerna och inte minst för medborgarna 

själva. Arbetsgivarna har samtidigt ett intresse i att medarbetarna har ett 

hälsosamt liv. Frågeställningen är hur de olika initiativen i 

frågeställningen ska se ut.   

I sammanhanget finns det ett försök att referera till som använde sig av 

förkortad arbetstid och träning på arbetstid. 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 träning96. 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 äldreboenden 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 ml O2/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 

                                                 
96 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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personens kroppsvikt. VO2 max (max volym syre) nås när 

syreupptagningen är stabil trots att arbetsbördan ökar.  

Kondition är en markör för hur hjärta och blodomlopp fungerar.  

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 fritiden.  

Av nedanstående tabell framgår att både undersköterskorna vid 

Svartedalen och referensboendet i mindre grad har ökat sin kondition 

under försöket. Det är cirka 25 % av undersköterskorna som har en 

tillfredsställande kondition enligt Friskprofilen.  

Figur 36 Kondition, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Kondition, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 20 23 

Referensboende 24 28 

 

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 upplevelse97. 

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

Läkaresällskapets (SLS) rekommendationen om fysisk aktivitet 2011, 

avråds från långvarigt stillasittande på fritiden98 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 % en stillasittande fritid. 

Folkhälsomyndigheten framhåller att stillasittande fritid är en 

                                                 
97 Läkartidningen, Läkartidningen Nr 46 2005 Volym 102, Bo Berglund, 

akutmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Sveriges 

olympiska kommitté. 
98 http://www.yfa.se/?s=fysisk+aktivitet+vuxna 
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oberoende riskfaktor och ett beteende skilt från fysisk aktivitet. 

Stillasittande fritid bör undvikas även av de som är fysiskt aktiva i sitt 

arbete99. Enligt Nationella folkhälsoenkäten har 10 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna en stillasittande fritid.  

I Medarbetarenkäten 2015 HSV, Äldreomsorg, har frågan 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 %100. 

Följeforskningen har inte studerat i vilken grad undersköterskorna har 

en stillasittande fritid. Samtidigt vet vi att graden av lättare fysisk 

aktivitet efter 23 månader är 58 % hos undersköterskorna vid 

Svartedalen och 43 % vid referensboendet, vilket kan ge en 

fingervisning om graden av stillasittande fritid.  Detta betyder att 

undersköterskorna sex av tio dagar gör enklare fysiska aktiviteter på sin 

fritid (referensboendet fyra av tio dagar).  

Rekommendationen som ligger till grund för frågeställningen är 30 

minuters enklare fysisk aktivitet dagligen. Detta uppfylls genom att 

exempelvis gå mellan några busshållplatser till och från jobbet, gå ut 

med hunden dagligen, cykla till och från jobbet o.s.v.  

”Riskerna med mycket stillasittande kan inte kompenseras med enbart 

fysisk träning. Det är därför viktigt att göra upprepade avbrott vid 

längre tids stillasittande.”101  

Det är således inte heller tillräckligt med ett fysiskt aktivt arbete som 

undersköterskorna har utan det behövs också en fysiskt aktiv fritid för 

att bibehålla/öka konditionen och att bygga upp muskler som bryts ner 

i arbetet.  

                                                 
99 Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en 

litteratursammanställning, ISSN 1651-8624 
100 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, stress, fråga 44, mest 

stillasittande, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen, 
101 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 
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WHO102 uppger att stillasittande fritid är den fjärde största orsaken till 

förtida 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 förtida död103. 

Livsstilsrelaterade sjukdomar (NCD diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer och andningssjukdomar104) 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 Hg105. 

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. 

                                                 
102 World Health Organization, Regional Office Europe, The European health 

report 2015 Highlights 
103 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 
104 NCD, Noncommunicable diseases WHO Library Cataloguing-in-

Publication 2014.World Health Organization. ISBN 978 92 4 150750 9. 
105 Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet och folkhälsa, s 14 R 2006:13 

ISBN: 91-7257-468-2 
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Högt blodtryck är en sjukdom som kan få följdkonsekvenser med 

exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Val av livsstil kan minska dessa 

risker.  

Nationella folkhälsoenkäten uppger att 88 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna har ett normalt blodtryck och 12 % har högt blodtryck.  Det 

är 4 % i samma urvalsgrupp som har besvär med högt blodtryck.  

Den tillfredställande nivån för systoliskt blodtryck har i mindre grad 

ökat vid Svartedalen samtidigt som blodtrycket i mindre grad minskat 

vid referensboendet enligt Friskprofilen. Tillfredställande nivå för 

diastoliskt blodtryck har minskat vid både Svartedalen och 

referensboendet. Tillfredställande resultat för blodtryck ligger något 

lägre i jämförelse med ”normalt värde” för blodtryck enligt Nationella 

folkhälsoenkäten. 

Figur 37 Blodtryck systoliskt, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Systoliskt blodtryck, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 78 84 

Referensboende 87 85 

 

Figur 38 Blodtryck diastoliskt, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Diastoliskt blodtryck, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 84 74 

Referensboende 93 83 

 

Vikt BMI 
Livsmedelsverket106 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.  

                                                 
106 http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-

allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/ 
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Enligt Livsmedelsverkets publikation ”Övervikt och fetma”107 är ”i dag 

hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart 

femte barn överviktiga eller feta”. Övervikt och fetma är enligt 

Livsmedelsverket ett av de allvarligaste hälsoproblemen. 

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:  

 

BMI = 
Vikten (kg) 

Längden * längden (m) 

 

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2015 är 58 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna normalviktiga (BMI 18,5 – 24,9). Av yrkesarbetande 

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

- 64 år var 36 % överviktiga.  

Den tillfredställande nivån för BMI är oförändrad vid Svartedalen och 

har ökat något vid referensboendet enligt Friskprofilen.  

Figur 39 BMI, tillfredställande nivå %, heltidsanställda, Friskprofilen 

BMI, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 40 39 

Referensboende 47 50 

                                                 
107 http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-

allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/ 
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Sammanfattning av fysisk aktivitet och fysiologisk hälsa 
I avsnittet besvaras frågan om det finns något samband mellan 

fysiologisk hälsa och reducerad arbetstid.  

 

Enklare fysiska aktiviteter efter 23 månader med 30 minuter/dag är fler 

under tio dagar vid Svartedalen (58 %) i jämförelse med referensen 

(43 %).   

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2015 är 66 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (3,5 timmar/vecka). 

Enligt Friskprofilen har den tillfredställande nivån under försöket ökat 

för fysisk aktivitet vid Svartedalen (från 29 - 36 %) och minskat för 

referensen (från 37 - 22 %).   

Undersköterskor ≥ 50 år som jobbar på Svartedalen är mer fysiskt 

aktiva på fritiden i jämförelse med sina yngre kollegor. Alla 

åldersgrupper vid Svartedalen är mer fysiskt aktiva på fritiden jämfört 

med kollegorna vid referensboendet.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och referensen har i mindre grad 

ökat sin kondition under försöket. Det är cirka 25 % av 

undersköterskorna som har en tillfredsställande kondition enligt 

Friskprofilen. Med tillfredställande kondition avses den nivå som krävs 

för att förebygga allvarliga sjukdomar.  

Den tillfredsställande nivån för blodtrycket är något lägre för 

undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet i jämförelse 

med normalvärdet för alla yrkesarbetande kvinnor enligt Nationella 

folkhälsoenkäten.  

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är 58 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna normalviktiga. Svartedalens siffra är 39 % (referensboendet 

50 %). 

Resultaten visar att undersköterskorna tillhör en riskgrupp i förhållande 

till resultaten i den Nationella folkhälsoenkäten.  
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Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Svaret på den inledande frågeställningen är att undersköterskorna vid 

Svartedalen har förbättrat sin tillfredsställande nivå för fysisk aktivitet 

med 24,1 %, Vilket är en stor och tillförlitlig förbättring som är en effekt 

av förkortad arbetstid. Referensboendet har försämrat sitt motsvarande 

resultat med 40,5 %.  

 

I övrigt finns det inga resultat av fysisk aktivitet eller fysiologiska 

förbättringar som kan knytas till en effekt av reducerad arbetstid i 

försöket. 

 

Summary, physical activity and physiological health  
This section addresses the issue as to whether there is any 

connection between physiological health and reduced working hours.  

 

Basic physical activities at 30 minutes/day is greater over ten days at 

Svartedalen (58 %) in comparison with the reference facility (43 %).   

According to the National Public Health Survey in 2015, 66 % of 

professional women were physically active for at least 30 minutes per 

day (3.5 hours/week). 

The Public health profile shows that the satisfactory level for physical 

activity over the trial period grew at Svartedalen (29 - 36 %) and fell 

for the reference facility (37 - 22 %).   

Nurses ≥ 50 years of age who work at Svartedalen are more physically 

active in their leisure time compared to their younger counterparts. All 

age groups at Svartedalen are more physically active in their leisure 

time compared to their colleagues at the reference facility.  

Nurses at Svartedalen and the reference facility have, to a lesser extent, 

improved their fitness levels over the course of the trial. About 25 % of 

nurses have a satisfactory fitness level according to the Public Health 

Profile. A satisfactory fitness level refers to the level required to prevent 

serious illnesses.  

The satisfactory level for blood pressure is slightly lower for nurses at 

Svartedalen and the reference facility in comparison to the normal value 



   

  

111 (188) 

for all professional women as outlined in the National Public Health 

Survey.  

According to the National Public Health Survey 58 % of professional 

women are of normal weight. For Svartedalen the figure is 39 % 

(reference facility 50 %). 

The results show that nurses belong to a risk group which is evidenced 

in the results from the National Public Health Survey.  

 

Effect of 23 months at 6 hours  

The answer to the initial question is that nurses at Svartedalen have 

improved their satisfactory level of physical activity by 24.1 %, which 

is a major and reliable improvement that can be attributed to reduced 

working hours. The reference facility has worsened its corresponding 

results by 40.5 %.  

 

Otherwise, there are no results from physical activity or physiological 

improvements that can be attributed to the effect of reduced working 

hours in the trial. 
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8 Arbetsmiljö och hälsovanor 

Frågeställning 
Frågeställningen är om det finns något samband mellan förkortad 

arbetstid och symtom som kan vara relaterade till arbetsmiljön 

(psykosocial arbetsmiljö, allmänna symtom, sömn, symtom i 

rörelseorgan), samt hälsovanor (matvanor, alkohol och tobak). I 

avsnittet redovisas resultat från före och efter försöket.  

Arbetsmiljö för undersköterskor 
Arbetsmiljöverket anger i en beskrivning att de huvudsakliga 

arbetsmiljöriskerna inom omsorg och sociala tjänster108  finns inom sex 

grupper. Dessa är överbelastning, stress, organisatoriska och sociala 

förhållanden, våld och hot, smittrisker och genusmönster. Mest ökar 

sjukdomar som orsakas av sociala och organisatoriska problem.  

Rapporten, ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?” från 

Stockholms universitet109 visar att 50 % av omsorgspersonalen 

(undersköterskor, vårdbiträden och outbildade) vid äldreboenden och 

hemtjänst överväger att sluta 2015, vilket jämförs med 2005 då det var 

40 % som övervägde att sluta. Av de som svarat på enkäten är ¾ 

undersköterskor och ¼ vårdbiträden. Rapporten bygger på en enkät med 

1 100 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige.  

Bakgrunden enligt rapporten till att vård- och omsorgspersonalen 

överväger att sluta är bl.a. anställningsvillkor och arbetsmiljö med 

fysisk och psykisk överbelastning.  

Friskprofilen 
Frågeställningarna och formuleringarna är förutbestämda av 

Friskprofilen. Detta gör att svaren kan jämföras med tidigare resultat 

och med en referensgrupp. Friskprofilens frågeställningar om 

hälsovanor omfattar inte missbruk av droger och medicin.  

                                                 
108 Arbetsmiljöverket, webbredovisning, Risker inom omsorg och sociala 

tjänster, uppdaterad 2016-06-30.  
109 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 

2017:01.  
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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. 

Den tillfredställande nivån för psykosocial arbetsmiljö har minskat 

något vid Svartedalen och är oförändrad på en lägre nivå vid 

referensboendet enligt Friskprofilen.  

Tillfredsställande nivå för att hinna med sina arbetsuppgifter var före 

försöket 34 % för Svartedalen (27 % referensboendet). Efter försöket 

har nivån ökat till 54 % för Svartedalen (26 % referensboendet). 

Figur 40 Psykosocial arbetsmiljö, % tillfredställande nivå, 

heltidsanställda, Friskprofilen 

Psykosocial arbetsmiljö, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 69 63 

Referensboende 51 52 

  

Matvanor 
I litteraturstudien redovisas inte några resultat och samband mellan 

hälsosamma matvanor och reducerad arbetstid. 

Det är inte en självskriven fråga att undersöka graden av hälsosamma 

matvanor i ett försök med reducerad arbetstid. Frågeställningen finns 

med då den ingår i ett förutbestämt frågebatteri. Att svaren ändå har 

redovisats beror på en nyfikenhet att se om det finns något samband 

med förkortad arbetstid då ämnet är ganska outforskat.   

Utifrån den nordiska befolkningens matvanor rekommenderar 

Livsmedelsverket110 val av livsmedel som bidrar till hälsan. Detta är de 

officiella rekommendationer som används i Sverige. Förenklat innebär 

rekommendationen att val av grönsaker, baljväxter, frukt och bär, samt 

                                                 
110 Livsmedelsverket, Nordiska näringslivsrekommendationer 2012– 

rekommendationer om näring och fysisk aktivitet (NNR 2012) sidan 15. 
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nötter och frön bör öka. Produkter av vitt mjöl bör bytas mot fullkorn; 

smör bytas mot vegetabiliska oljor och feta mejeriprodukter bör ersättas 

av magra alternativ. Samtidigt bör intaget av charkprodukter och rött 

kött begränsas. Drycker och livsmedel med tillsatt socker samt 

användning av salt och alkohol bör begränsas.  

I Friskprofilens frågeställningar om matvanor ingår frågor om 

undersköterskorna dagligen äter frukt, flera gånger i veckan äter 

fiberrika grönsaker som kål, broccoli eller rotfrukter, vanligtvis väljer 

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.  

Den tillfredställande nivån för hälsosamma matvanor är oförändrad och 

på nästan samma nivå vid Svartedalen och referensboendet enligt 

Friskprofilen.  

Figur 41 Hälsosamma matvanor, % tillfredställande nivå, 

heltidsanställda, Friskprofilen 

Hälsosamma matvanor, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 68 64 

Referensboende 64 62 

 

Allmänna symtom 
Allmänna symtom är om undersköterskorna ofta upplever rastlöshet, 

spändhet, trötthet, irritation, otålighet, nedstämdhet, olust, halsbränna, 

sura uppstötningar, sveda i maggropen och orolig mage, 

sömnsvårigheter samt återkommande huvudvärk.  

Den tillfredställande nivån för allmänna symtom har ökat vid 

Svartedalen och minskat vid referensboendet enligt Friskprofilen.  
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Figur 42 Allmänna symtom, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Hälsosamma matvanor, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 67 73 

Referensboende 65 54 

 

Sömn 
Inom Friskprofilens frågor om allmänna symtom finns frågeställningen, 

”sover du ofta oroligt eller har svårt att somna på kvällen?”. I 

frågeställningarna ingår inte frågor om sömnens längd/dygn.  

Den tillfredställande nivån för sömnkvalitet har ökat något vid 

Svartedalen och minskat vid referensboendet enligt Friskprofilen. Den 

tillfredsställande nivån är högre vid Svartedalen.  

Figur 43 Sömn, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, Friskprofilen 

Sömn, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 65 67 

Referensboende 60 44 

 

Symtom i 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.  

Den tillfredställande nivån för symtom i rörelseorgan har ökat vid 

Svartedalen och minskat vid referensboendet enligt Friskprofilen.  

Figur 44 Symtom i rörelseorgan, % tillfredställande nivå, 

heltidsanställda, Friskprofilen 

Hälsosamma matvanor, tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 59 65 

Referensboende 51 36 
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Medarbetarenkäten 2015 för Göteborgs Stad har en frågeställning om 

fysiska besvär111. Exempel ges med huvudvärk, ont i rygg och nacke 

samt musarm. Det är 68 % som från varje dag, ett par dagar i veckan, 

en dag per vecka till ett par dagar i månaden känt av besvär som 

respondenten tror beror på arbetsmiljön. Det är 25 % av medarbetarna 

som mer sällan känt av besvär och 6 % av medarbetarna som aldrig haft 

besvär.  

Enligt Nationella folkhälsorapporten112 2015 har 43 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna värk i ryggen. Det är i samma studie 52 % av 

kvinnorna som har värk i nacken och 37 % som har värk i hand.  

Alkohol 
Enligt Folkhälsomyndigheten, 2013 – 2015 är cirka 13 procent av 

kvinnorna och 19 procent av männen i åldern 16–84 år riskkonsumenter 

av alkohol113. Enligt Nationella folkhälsenkäten var 14 % av de 

yrkesarbetande kvinnorna i Sverige riskkonsumenter av alkohol114.   

I alkohol bildas acetaldehyd vid nedbrytning som är giftig för kroppen. 

Sjukdomar som har samband med alkohol är bl.a. hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer i bukspottskörteln, munnen och tarmkanalen. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är alkohol enda orsak till 25 kroniska 

sjukdomar och bidrar till 200 andra sjukdomstillstånd115.  

Frågeställningarna i Friskprofilen är om alkohol intas, ifall det finns 

någon som tycker att undersköterskan bör minska sin konsumtion, 

ifall det händer om undersköterskan känner sig illa till mods eller har 

                                                 
111 Medarbetarenkäten 2015, Självskattad hälsa, fysiska besvär, fråga 42 

Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen, 
112 Nationella folkhälsoenkäten 2015, alkohol (självrapporterat) efter 

sysselsättning, kön och år. Andel i procent som inte druckit alkohol. 
113 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/folkhalsans-utveckling/riskkonsumtion-av-alkohol/ 
114 http://fohm-

app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__aL

evvanor__aabLevvanoralk/HLV_Alkoholvanor_sysselsattning.px/table/table

ViewLayout1/?rxid=24755270-2ae0-4cdf-8c36-c26a34e20e4a 
115 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-

narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/skadeverkningar/ 
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skuldkänslor för sitt drickande. Här redovisas svaren om alkohol intas 

eller inte.  

Den tillfredställande nivån för att inte dricka alkohol ligger oförändrat 

på en hög nivå jämfört med de nationella siffrorna. Referensboendet har 

ökat sin tillfredsställande nivå något.  

Figur 45 Inte dricka alkohol % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Inte dricka alkohol, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 55 57 

Referensboende 23 33 

 

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är det 11 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna som inte druckit alkohol. Resultaten är således sex gånger 

bättre vid Svartedalen och tre gånger bättre vid referensboendet jämfört 

med yrkesarbetande kvinnor i Sverige.  

Tobak 
Enligt Folkhälsomyndigheten ökar risken för de flesta sjukdomar såsom 

cancer, sjukdomar i hjärta och kranskärl, diabetes och infektioner i 

andningsorganen. Passiv rökning ökar risken för bl.a. lungcancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar116. 

 

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är det 63 % av de yrkesarbetande 

kvinnorna som aldrig har rökt och 17 % som är före detta rökare. 10 % 

av de yrkesarbetande kvinnorna röker dagligen117.  

Den tillfredställande nivån för att inte använda tobak har ökat vid både 

Svartedalen och referensboendet enligt Friskprofilen. Resultaten efter 

försöket är på en högre nivå jämfört med yrkesarbetande kvinnor i 

Sverige som inte röker.  

                                                 
116 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-

narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/halsoeffekter-rokning/ 
117 Nationella folkhälsoenkäten 2015, levnadsvanor (självrapporterat) efter 

sysselsättning, kön och år. Andel i procent som aldrig har rökt, som har slutat 

att röka samt som dagligen röker. 
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Figur 46 Inte använda tobak, % tillfredställande nivå, heltidsanställda, 

Friskprofilen 

Inte använda tobak, % tillfredställande nivå 

Före/efter försöket Före Efter 

Svartedalen 71 97 

Referensboende 77 96 
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Sammanfattning av upplevd arbetsmiljö och livsstil 
Finns det något samband mellan förkortad arbetstid, arbetsmiljö och 

hälsovanor? Frågeställningen besvaras här.  

Tillfredsställande nivå för psykosocial arbetsmiljö och hälsosamma 

matvanor är praktiskt taget oförändrad vid Svartedalen och vid 

referensen. 

Tillfredställande nivå för allmänna symtom, sömn och symtom i 

rörelseorganen har ökat vid Svartedalen och minskat för referensen.  

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Tillfredsställande nivå för symtom i rörelseorganen har förbättrats vid 

Svartedalen med 10,2 % vilket är en svag förbättring. Referensboendet 

har försämrat sitt motsvarande tillfredsställande värde med 29,4 %. 

I övrigt finns inga andra effekter utifrån ställda frågeställningar som är 

tillräckligt stora för att kopplas till reducerad arbetstid i försöket. 

Summary, 0ccupational health and safety and health 

behaviour 
Is there any correlation between reduced working hours, occupational 

health and safety and health behaviour? The question is addressed here.  

A satisfactory level for psychosocial occupational health and safety and 

healthy eating habits is virtually unchanged at Svartedalen and the 

reference facility. 

A satisfactory level for general symptoms, sleep and symptoms 

affecting the musculoskeletal system have increased at Svartedalen and 

dropped for the reference facility. 
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Effect of 23 months at 6 hours  

A satisfactory level of symptoms affecting the musculoskeletal system 

has improved at Svartedalen by 10.2 % which is a slight improvement. 

The reference facility has worsened its corresponding satisfaction level 

by 29.4 %.  

Otherwise there are no effects based on the posed issues that are large 

enough to be attributed to short-time working hours in the trial.  
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9 Samarbete och utveckling 
Detta avsnitt besvarar frågeställningen om det finns något samband 

mellan reducerad arbetstid i försöket, samarbete, lärande och 

utveckling.  

Kontinuitet – ett kvalitetsmått för verksamheten 
Team av medarbetare som jobbar tillsammans, löser uppgifter, hjälper 

varandra, skapar rutiner och samhörighet skapar 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 referensboendet 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.  

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.  

Hinna med 
Den tillfredsställande nivån för att hinna med sina arbetsuppgifter var 

före försöket 34 % (referensen 27 %). Efter försöket hann 

undersköterskorna vid Svartedalen med sina arbetsuppgifter till 54 % 

(referensen 26 %).  

Följeforskningen har också ställt frågan i 23-månadersstudien om i 

vilken grad undersköterskorna hinner med att göra dokumentationen. 

Vid Svartedalen gör undersköterskorna detta till 67 % (referensboendet 

56 %).  

Antal hyresgäster per vård- och omsorgspersonal har enligt en rapport 

från Stockholms universitet118 ökat i Sverige mellan 2005 och 2015 från 

8,6 – 10,1 på dagen och på kvällen från 9,6 – 10,4. På motsvarande vis 

                                                 
118 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 

2017:01.  
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har andelen vård- och omsorgspersonal som anser att det är för många 

hyresgäster mellan 2005 och 2015 ökat från 32 – 45 %.  

Undersköterskorna har ett stort antal kommentarer till 

följeforskningens frågeställning om att hinna med sina uppgifter och 

dokumentation. 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 referensboendet finns denna typ av kommentarer kvar under 

försöket. Undersköterskorna vid Svartedalen har kommenterat 

frågeställningen med att de efterhand i försöket tycker det är lättare att 

ta emot uppgifter från föregående pass och att lämna över uppgifter till 

efterkommande pass som de själva inte hunnit med i jämförelse med 

före försöket. Detta ger också ett perspektiv på frågeställningen i nästa 

avsnitt om samarbete.  

Figur 47 Hinna med  

Frågeställning Studie Svartedalen Referensboende 

Hinner med 

dokumentationen 

23 

månader 

67 56 

 

Jobbhälsobarometern119 tas fram av Sveriges företagshälsor och 

används som en referens till i vilken grad medarbetare inom vård och 

omsorg i Sverige hinner med sina arbetsuppgifter. Undersökningen 

omfattar 9 835 svar varav cirka 1 300 – 1 600 svar inom vård och 

omsorg. Följeforskningens och jobbarometerns frågor skiljer sig lite i 

formuleringarna. Medarbetare inom vård och hälsa i Sverige anser att 

de till 35 % hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid 

(hela marknaden 34 %). 

Samarbete 
Undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet får i lika stor 

utsträckning hjälp av andra undersköterskor när de behöver det.  

Ett annat sätt att mäta samarbete är frågeställningen i vilken grad 

undersköterskorna löser svåra uppgifter tillsammans. Detta gör 

                                                 
119 Jobbhälsobarometern, Sveriges Företagshälsor. Delrapport 2016:02.  
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undersköterskorna i samma utsträckning vid Svartedalen och 

referensboendet.  

Frågeställningen om samarbete har ett samband med föregående rubrik 

om att hinna med sina arbetsuppgifter. Undersköterskor som i högre 

grad upplever att de hinner med har också ett större utrymme att hjälpa 

andra.   

Figur 48 Samarbete 

Frågeställning Studie Svartedalen % Referensboende % 

Löser svåra uppgifter 

tillsammans 

23 

månader 

87 88 

Får hjälp av andra 

undersköterskor 

23 

månader 

85 83 

 

Utveckling av rutiner 
I verksamheten vid äldreboenden är det nödvändigt att ta vara på 

undersköterskornas erfarenhet i det praktiska arbetet med att utveckla 

vård och omsorg. Det handlar om förenkling av rutiner, bemötande av 

hyresgäster, vidareutvecklingsmetoder för att öka kvalitet i omsorgen 

och göra arbetet smidigare.  

Det är praktiskt taget inga skillnader mellan i vilken grad 

undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet bidrar till 

utvecklingen av arbetsrutiner, utveckling av vård och omsorg samt 

bidrar vid teammöten.   

Figur 49 Bidra till utveckling av arbetsrutiner 

Frågeställning Studie Svartedalen Referensboende 

Bidrar till utveckling 

av arbetsrutiner 

23 

månader 

78 81 

Bidrar till utveckling 

av vård och omsorg 

6 

månader 

90 83 

Bidrar vid teammöten 

med info om 

hyresgästernas behov 

av service och vård 

6 

månader 

77 75 

 

Utvecklas i jobbet 
Undersköterskorna vid Svartedalen utvecklas i jobbet till 78 % 

(referensboendet 56 %). Vid de båda äldreboendena tar 
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undersköterskorna i lika hög grad ansvar för sin utveckling. Dessa 

siffror ska jämföras med att 19 % av vård- och omsorgspersonal vid 

äldreboenden i Sverige anser att arbetet ger möjlighet att lära något 

nytt120.  

Enligt SCBs undersökning121 om arbetsmiljö för förvärvsarbetande 

kvinnor har 72 % av kvinnorna möjlighet att lära sig nya saker i jobbet 

(män 76 %). Svartedalens undersköterskor kan således i betydligt högre 

grad utvecklas i sitt jobb jämfört med undersköterskor vid äldreboenden 

i Sverige och i något högre grad i jämförelse med alla yrkesarbetande 

kvinnor.  

Figur 50 Utvecklas i jobbet 

 

Att ta ansvar för sin egen utveckling i jobbet genom att ta initiativ, lära 

av varandra är en aktiv förutsättning både för utvecklingen av jobbet 

och av sig själv i arbetet.   

Figur 51 Ta ansvar för sin egen utveckling 

 

Jämställdhet 
Vid Svartedalen och referensboendet tillsammans är 74 % av 

undersköterskorna gifta, har ett registrerat partnerskap eller är 

sammanboende. Det är 26 % som är ensamstående. Av 

undersköterskorna har 61 % barn som bor hemma. Medelvärdet för 

                                                 
120 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, sidan 

32, 2017:01.  
121 Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållande, rapport126, tabel 1 a, 

Arbetstider och arbetsmiljö 2010 – 2011, ISSN 1654-1707 
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undersköterskors ålder är 44 år122. Enligt SCB123 är 68 % av kvinnorna 

20 – 64 år gifta/sambo och 32 % ensamstående.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet är således i 

något högre grad gifta, sambor eller i partnerskap i jämförelse med 

kvinnor i Sverige 2015.  

Enligt SCB124 utförde kvinnor i början av 90-talet 33 timmar obetalt 

arbete och männen 21 timmar per vecka. Kvinnorna har fram till 2011 

minskat sitt obetalda arbete till 26 timmar per vecka medan antalet 

timmar för män är oförändrat. SCB visar också att kvinnor under ett 

vanligt vardagsdygn har obetalt arbete en timma mer än männen. Män 

arbetar samtidigt 90 minuter mer, ett vanligt vardagsdygn i betalt arbete 

i jämförelse med kvinnorna. Detta är ett sätt av flera sätt att mäta 

jämställdhet. 

Det har inte varit möjligt att göra en jämförande undersökning i 

försöket. En utgångspunkt är att undersköterskorna i försöket inte 

skiljer sig från SCBs nationella undersökning.  

Undersköterskorna vid Svartedalen har fått frågan om och hur ansvaret 

för hem och barn har påverkats av den förkortade arbetstiden. Enligt 

svaren finns det ingen direkt koppling mellan reducerad arbetstid och 

jämställdhet. Det kan ändå ha varit så att det har påverkat 

jämställdheten i hemmen utan att undersköterskorna har den 

uppfattningen.   

Av undersköterskornas enkätsvar framgår att de inte anser att 

jämställdheten har påverkats i hemmet under försöket. Det vill säga 

fördelningen av hushållsarbetet har varit oförändrat under försöket. 

Familjerna har följt den fördelning de haft av hushållsarbetet före 

försöket. Den reducerade arbetstiden har enligt undersköterskorna fått 

betydelse för barnen som också fått minskad tid på förskolan och den 

gemensamma tiden i familjerna har ökat. Undersköterskorna ger 

                                                 
122 Totalt resultat Friskprofilen, Västra Hisingen Rapport, 2015-02-16 
123 Statistiska centralbyrån 2011, Uppdaterad 14 oktober 2015, sidan 14, På 

tal om kvinnor och män. En lathund om jämställdhet 2014, ISBN 978-91-

618-1608-8. 
124 Statistiska centralbyrån 2011, Uppdaterad 14 oktober 2015, sidan 35, På 

tal om kvinnor och män. En lathund om jämställdhet 2014. ISBN 978-91-

618-1608-8. 
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exempel på att de under fler dagar ätit middag tillsammans i hemmet 

med familjen.  

Enligt en rapport från Stockholms universitet125 anser 41 % av vård- 

och omsorgspersonalen i Sverige att arbetstiderna inte passar ihop med 

familjelivet och andra aktiviteter (se avsnitt jämställdhet).  

 

                                                 
125 Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska arbeta i 

framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, sidan 

13, 2017:01.  
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Sammanfattning om samarbete och utveckling 
Samarbete och personlig utveckling? Kan detta påverkas av förkortad 

arbetstid? Svar ges på dessa frågor.  

Undersköterskorna vid Svartedalen hinner i högre grad med sina 

uppgifter och dokumentation jämfört med referensen. 

Undersköterskorna samarbetar med varandra, löser svåra uppgifter 

samt får hjälp av andra undersköterskor när det behövs i lika hög grad. 

Undersköterskorna bidrar också på de båda äldreboendena i jämförbar 

grad till utveckling av rutiner och av vård och service. 

Vid Svartedalen upplever man att man utvecklas mer i jobbet jämfört 

med referensen. Skillnaden beror på att referensen har minskat sin 

upplevelse av att utvecklas. Före försöket var skillnaden mellan 

Svartedalens och referensens resultat praktiskt taget lika.   

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Tillfredsställande nivå för att hinna med sina arbetsuppgifter har 

förbättrats med 59 % vid Svartedalen vilket är en stor och pålitlig effekt 

(referensboendet försämrat resultat med 4 %).  

Det finns inga övriga effekter, utifrån gjorda frågeställningar som är 

tillräckligt stora för att kopplas till förkortad arbetstid i försöket.  

Summary, collaboration and development 
Collaboration and personal development? Could this be affected by 

reduced working hours? Answers are given to these questions.  

Nurses at Svartedalen manage their duties and documentation to a 

higher degree compared to the reference facility. 

Nurses collaborate with each other, solve tricky tasks and receive 

assistance from other nurses when needed to the same extent. 

Nurses also contribute at the two sheltered accommodation facilities at 

a comparable level to the development of procedures and in terms of 

care and service. 
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The perception at Svartedalen is that you develop more in your work 

compared to the reference facility. The difference is down to the 

reference facility having reduced its perception of developing. Before 

the trial, the difference in results between Svartedalen and the reference 

facility was virtually equal.  

Effect of 23 months at 6 hours 

Svartedalen have improved their satisfactory level for keeping up with 

their work by 59 %, which is a major and reliable improvement that can 

be attributed to reduced working hours. The reference facility has 

worsened its corresponding results by 4 %.  

There are no other effects based on the posed issues that are large 

enough to be attributed to reduced working hours in the trial. 
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10 Kvalitet för de som verksamheten är till 

för 

Frågeställning 
Frågeställning är om reducerad arbetstid i försöket påverkar hur vård 

och omsorg utförs i förhållande till Socialtjänstlagen med den 

Nationella värdegrunden.  

Produktivitet och kvalitet 
Vad vi söker svar på är i vilken grad det finns ett samband mellan 

reducerad arbetstid och verksamhetens kvalitet.  

Det går inte att använda traditionellt mått på produktivitet/kvalitet från 

näringslivet. Förenklat definieras produktivitet som ett ekonomiskt mått 

för den mängd varor/tjänster som produceras utifrån avsedd kvalitet 

dividerat med produktionskostnaden. Det går inte heller att låna ett 

produktivitetsbegrepp från sjukvården som bl.a. utgår från antal 

producerade ”enheter” till en avsedd kvalitet. Inom äldreboenden 

saknas ett marknadspris som i industrin och antalet hyresgäster är 

förutbestämt till skillnad från antalet patienter som kan behandlas inom 

sjukvården.  

I rapporten definieras produktivitet i äldreboenden utifrån de kvaliteter 

som vården och omsorgen tillför hyresgästerna. Det är politiken som 

värderar kostnad i förhållande till kvalitet. Verksamhetskostnaden för 

den reducerade arbetstiden redovisas i avsnittet ”Jobb och ekonomi”.  

I rapporten mäts kvaliteten utifrån Socialtjänstlagen och de Nationella 

kvalitetsregistren för äldreomsorgen. Dessa resultat påverkas av 

undersköterskornas utbildning, grad av samarbete, lärande, hälsa, 

kontinuitet m.m. Detta redovisas i avsnitten om undersköterskornas 

hälsa och arbete.  

Socialtjänstlagen och Nationell värdegrund 
Socialtjänstlagen ställer krav på att äldre har självbestämmanderätt126, 

rätt till integritet, aktiviteter tillsammans med andra127, rätt att leva och 

                                                 
126 Socialtjänstlag 2001:453 Socialtjänstens mål 1 kap.1 §, lag (2010:427). 
127 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 4 §, lag (2010:427). 
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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 ges128. 

I socialtjänstlagen ingår den Nationella värdegrunden129 som tydliggör 

hur lagen ska tillämpas inom 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 erfarenhet130. 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.)131.  

Självbestämmanderätt och integritet 
Följeforskningens frågeställningar om självbestämmanderätt och 

integritet har ställts i fyra studier. Frågorna har omformulerats i syfte 

att ge olika utgångspunkter utifrån samma syfte.  

Vid Svartedalen och referensboendet finns hyresgäster som kan 

uttrycka sin vilja klart och tydligt. Det finns också hyresgäster som har 

stora svårigheter att visa vad de vill. Detta ställer stora krav på 

undersköterskorna att ”lyssna in och känna av” vad hyresgästen vill och 

hur hyresgästen vill ha det i många olika situationer.  

Resultaten för Svartedalen och referensboendet visar obetydliga 

skillnader vilket tyder på att undersköterskorna på ett professionellt vis 

tillämpar lagstiftningen som den är tänkt.  I studierna har också 

undersökts om det finns skillnader mellan de tre åldersgrupperna ≥ 50 

år, 35 - 49 år och ≥.  34 år. Dessa skillnader är försumbara.   

                                                 
128 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 5 §, lag (2010:427). 
129 SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
130 Socialtjänstlagen 3 kap. 3 §. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, Lag 

(2009:596). 
131 Lex Maria SOSFS 2005:28, Lex Sarah SOSFS 2011:5. 
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Figur 52 Självbestämmanderätt  

 

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 att lagens krav på självbestämmanderätt, 

integritet o.s.v. fungerar i praktiken.  

Aktiv och meningsfull gemenskap 
Äldre människor ska enligt Socialtjänstlagen ges möjlighet till en aktiv 

och meningsfull gemenskap132. Detta är särskilt viktigt vid 

äldreboenden, som är en behovsprövad tjänst. 

Hyresgästerna vid äldreboenden kan i olika grad utöva egna aktiviteter 

eller tillsammans med vänner/släkt. Det finns också arrangerade 

                                                 
132 Socialtjänstlag 2001:453 Äldre människor 5 kap. 4 §, lag (2010:427). 
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aktiviteter som alla hyresgäster, som har möjlighet, kan delta i även 

tillsammans med äldre i närområdet. Frivilliga organisationer erbjuder 

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 ha valt 

att även utöva aktiviteter på annat vis. I redovisningen ingår således inte 

samtliga aktiviteter som hyresgästerna utövar. Syftet har varit att ta reda 

på antalet aktiviteter som undersköterskorna utövar tillsammans med 

hyresgästerna.  

Undersköterskorna vid Svartedalen och referensboendet har svarat på 

vilka av 10 aktiviteter de har medverkat i för hyresgästerna under de 

senaste tio arbetsdagarna.  

Resultatet för 18, 12 och 6 månader redovisas enligt nedanstående 

tabell. Vid 18 månader utförde varje undersköterska 80 % fler 

aktiviteter och vid 12 månader 64 % fler aktiviteter jämfört med 

referensboendet. Svartedalen har oförändrat resultat och referensen har 

minskat. 

Figur 53 Antal aktiviteter per heltidsanställd undersköterska, 18, 12, 6 

månader studie 

Antal gånger varje 

undersköterska haft 

aktiviteter med hyresgäster 

under tio dagar. 

Svartedalen  

 

Referens Differens % 

Utevistelse 3,3 1,5 113 

Gymnastik och rörelse 2,8 0,8 250 

Dans, sång 4,0 1,4 185 

Högläsning tidning, bok 3,0 0,7 328 

Promenad inomhus 4,8 3,3 45 

Längre pratstund 5,2 4,0 30 

Social aktivitet med flera 

hyresgäster samtidigt 

3,8 2,4 58 

Spel, sällskapsspel 1,7 0,8 112 

Tittat på fotografier 2,4 1,4 71 

Tröstat ledsna hyresgäster 4,2 3,2 31 

Medelvärde 18 månader 3,6 2,0 80 

(Medelvärde 12 månader) (3,6) (2,2) (64) 

(Medelvärde 6 månader) (4,1) (2,5) (64) 
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Undersköterskornas ålder och aktiviteter 
Vid Svartedalen genomför undersköterskorna ≤ 34 år samt 35 – 49 år 

relativt fler aktiviteter i jämförelse med undersköterskor ≥ 50 år.  

Vid referensboendet är det annorlunda genom att de flesta aktiviteter 

utförs 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 

referensboendet.  

Undersköterskornas upplevelse av pigghet har ett samband med att det 

finns fler aktiviteter för hyresgästerna vid Svartedalen.  

Lugn behövs i stressande situationer då behov måste tillgodoses 

omedelbart för flera hyresgäster.  

Upplevelse av dålig hälsa, trötthet och stress är markörer för ohälsa som 

är styrande för förmågan på jobbet och fritiden.  

Undersköterskorna ger exempel på att enheterna för hyresgästerna med 

demenssjukdom har blivit lugnare under försöket med reducerad 

arbetstid.  

För att bemöta hyresgäster med demenssjukdomar behövs ett lugnt 

förhållningssätt. I sina reflektioner om vård och omsorg visar 

hyresgästerna att de känner av när undersköterskorna är stressade och 

upplever det som svårt att förhålla sig till. Hyresgästerna känner då sig 

obekväma i situationen. Ifall 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.  
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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.  

Det lilla extra 
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 göra detta till 90 % (referensboendet 82 %). Vid 

18-månadersstudien upprepas frågeställningen. Resultatet är då 76 % 

vid Svartedalen (referensboendet 63 %).  

Figur 54 Göra ”det lilla extra” 

 

Nationell värdegrund i praktiken 
Vård och omsorg ska således enligt socialtjänstlagen utgå från behov 

och önskemål hos varje hyresgäst enligt individperspektivet. Detta 

betyder att vård och omsorg ska individualiseras. Tillämpning ska göras 

enligt den Nationella värdegrunden för äldreomsorgen133  som är en del 

av Socialtjänstlagen. 

Anpassning av rutiner behövs om hyresgästernas också får nya 

intressen och vanor. Åldrandet är en process som också gör att rutinerna 

                                                 
133 SOSFS 2012:3 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
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måste anpassas. Rutiner ska således följa hyresgästerna och inte 

tvärtom. Hyresgästernas reflektioner ger uttryck för att de kan påverka 

hur vård och omsorg ska skötas.  

I studierna har undersökts i vilken grad vården och omsorgen anpassas 

efter hyresgästerna. Frågeställningarna handlar om att individualisera 

vård och omsorg.  Anpassa tempot, ge utrymme så att hyresgästerna 

kan göra det de kan själva samt en fråga om att ”göra det lilla extra”. 

Medelvärdet för Svartedalen på de olika frågeställningarna är 85 %. 

Skillnaderna mellan Svartedalen och referensboendet är således 

försumbara. Detta visar att undersköterskorna på ett professionellt vis 

prioriterar förhållningssätt och bemötande utifrån den Nationella 

värdegrunden.   

Figur 55 Tillämpning av Nationell värdegrund för äldreomsorgen 
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Sammanfattning av kvalitet för de som verksamheten 

är till för 
Frågan som besvaras är om kvaliteten i vård och omsorg påverkas av 

reducerad arbetstid.  

Kvaliteten för hyresgästerna utifrån socialtjänstlagen bestämmelser är 

likvärdiga och hur dessa ska tillämpas utifrån den Nationella 

värdegrunden vid de båda äldreboendena.  

Hyresgästerna har rätt till meningsfulla aktiviteter tillsammans med 

andra. Vid Svartedalen genomför varje undersköterska vid 18 månader 

3,6 aktiviteter per tio arbetsdagar i jämförelse med referensen där varje 

undersköterska genomför 2,0 aktiviteter per tio arbetsdagar. Vid 18 

månader utförde varje undersköterska 80 % fler aktiviteter och vid 12 

månader 64 % fler aktiviteter jämfört med referensboendet. Svartedalen 

har oförändrat resultat och referensen har minskat. 

Vid Svartedalen gör undersköterskorna det ”lilla extra” till 76 % för 

hyresgästerna och hos referensen 63 %. Svartedalen har minskat sin 

nivå med 14 % och referensen med 19 % sedan 6 månader med 6 

timmar infördes.  

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Det finns inga effekter utifrån gjorda frågeställningar som är tillräckligt 

stora för att kopplas till förkortad arbetstid i försöket.  

Summary, quality for which the activities are designed 
The question to be addressed is whether the quality of health care is 

affected by reduced working hours.  

The quality for residents on the basis of the provisions in the Social 

Services Act (socialtjänstlagen) are similar and how they should be 

applied on the basis of National core values at the two sheltered 

accommodation facilities.  

Residents are entitled to enjoy meaningful activities together with 

others. At Svartedalen, each nurse undertakes 3.6 activities every ten 

working days at 18 months, in comparison to the reference facility 

where each nurse performs 2.0 activities every ten days. The difference 
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is 80 % between Svartedalen and the reference facility. Svartedalen is 

unchanged result and the reference has decreased compared to 12 

months. 

At Svartedalen, nurses go that “extra mile”” measured at 76 % of the 

residents whereas the reference is at 63 %. Svartedalen has reduced its 

level by 14 % and the reference facility by 19 % at 6 months following 

the introduction of six hour working.  

Effect of 23 months at 6 hours  

There are no effects based on the posed issues that are large enough to 

be attributed to reduced working hours in the trial.  
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11 Nationella kvalitetsregister 

Frågeställning 
Detta avsnitt besvarar frågeställningen om reducerad arbetstid efter 23 

månader har något samband med hur och i vilken grad de Nationella 

kvalitetsregistren tillämpas i praktiken, om antalet registreringar har 

förändrats och om analysen av kvalitetsregistren visar någon kvalitativ 

betydelse för hyresgästerna.  

Nationella kvalitetsregister 
I de nationella kvalitetsregistren134 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 

referensboendet.   

                                                 
134 

http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregist

er 



   

  

139 (188) 

 

Genomförandeplanen i Treserva och en riskbedömning i Senior Alert 

ska vara klar senast två veckor efter att hyresgästen har flyttat in. En 

bemötandeplan (BPDS) 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.  

Följeforskningen har tagit fram en modell för att följa upp 

dokumentationen i kvalitetsregistren. Inom Göteborgs Stad finns ett 

uppföljningssystem för Senior Alert och BPSD men inte för Treserva.  

Treserva 
Genomförandeplanerna tas fram i Treserva som är ett IT-system. 

Treserva introducerades 2009 i Göteborg. Där ska hyresgästens behov 

och önskemål tydliggöras. I genomförandeplanen ska anges hur 

hyresgästens självbestämmanderätt, 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 på äldreboenden. Senior Alert är en 

del av SKLs satsning ”Bättre liv för sjuka äldre” 2010135. 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 den 1 november 2010. 

  

                                                 
135 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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Demenssjukdomar påverkar funktioner som minne, 

orienteringsförmåga, språk och tankeförmåga. Beteendemässiga och 

psykiska symtom förekommer, vid något eller flera tillfällen för cirka 

90 % av personer med diagnostiserad demenssjukdom.  

 

Exempel på symtom vid demenssjukdom 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 

symptom förekommer och påverkar individen. Orsakerna kartläggs 

med en checklista. Det är svårt att tolka och förstå dessa beteenden på 

annat vis.  

 

Med skattningen som grund tas en bemötandeplan fram med 

vårdåtgärder. Alla undersköterskor ska då bemöta hyresgästerna på ett 

likvärdigt vis enligt planen.  

Tillämpning av kvalitetsregister i praktiken 
Frågeställningen är om undersköterskorna i praktiken tillämpar 

metoderna i de Nationella kvalitetsregistren, d.v.s. om 

undersköterskorna i praktiken anpassar rutinerna efter hyresgästernas 

önskemål, upptäcker och förebygger risker samt anpassar sitt 

bemötande till varje hyresgäst vid Svartedalen och referensboendet. I 

frågeställningen ingår att undersöka om det finns någon skillnad som 

kan knytas till förkortad arbetstid. 

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. 

  

12-månadersstudien visar att det finns små skillnader mellan hur 

undersköterskorna använder kvalitetsregistren i det praktiska vård- och 

omsorgsarbetet. Medelvärdet för Svartedalen och referensboendet är 

90,5 %. Det finns små skillnader mellan olika åldersgrupper.  
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Figur 56 Tillämpning av kvalitetsregister, % 
Kvalitetsregister Svartedalen Referensboende 

Treserva 
5) I vilken grad ändrar du på rutinerna 

när det behövs för att omsorgen ska 

passa hyresgästernas olika önskemål? 

84 85 

Senior Alert 
6) I vilken grad försöker du upptäcka 

risker och förebygga skador för 

hyresgästerna? 

88 92 

BPDS 
7) I vilken grad anpassar du ditt 

bemötande till varje hyresgäst så att 

hon/han känner sig lugn och trygg? 

96 99 

 

Kvalitetsregister, 2016 vid Svartedalen och 
Referensboendet 
Frågeställningen är om det finns något samband mellan antalet 

registreringar i de Nationella kvalitetsregistren och den förkortade 

arbetstiden. Det vill säga om antalet registreringar i de Nationella 

kvalitetsregistren skiljer sig mellan de två äldreboendena.   

Vid Svartedalen finns 72 lägenheter och vid referensboendet 73 

lägenheter, vilket framgår av följande tabell. 

Figur 57 Antal lägenheter 

 
Svartedalen  

72 lägenheter 

Referensboende  

73 lägenheter 

 Somatisk Demens Somatisk Demens 

Lägenheter 24 48 55 18 

 
Figur 58 Hyresgäster i % 2016 med genomförandeplan, riskbedömning 

och bemötandeplan 

Kvalitetsregister Svartedalen och Referensboende 

Genomförandeplan, 

Treserva Samtliga hyresgäster har genomförandeplaner 

Riskbedömning,  

Senior Alert 90 % av hyresgäster har riskbedömningar. 

BPDS,  

bemötandeplan 

90 – 100 % av hyresgästerna har 

bemötandeplaner 
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Kartläggning har gjorts 2014 – 2016136. Det finns inga skillnader mellan 

Svartedalen och referensboendet som kan kopplas till ett samband 

mellan grad av dokumentation i kvalitetsregister och reducerad 

arbetstid.  

Utvecklingsområde är att 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. Ett annat utvecklingsområde är att hyresgästernas grad 

av delaktighet i genomförandeplanerna behöver öka.  Planerna behöver 

också i högre utsträckning klarmarkeras och tidpunkt för detta anges. 

 

Betydelse för hyresgästerna  
Frågeställningen är om 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 

beskrivit att hyresgästerna och därmed enheterna blivit lugnare. Detta 

förklarades med att undersköterskor som själva upplever mer lugn, 

bemöter hyresgästerna lugnare som i sin tur blir mindre oroliga.  

Följeforskningens frågeställning är om det finns möjlighet att mäta 

något samband mellan förkortad arbetstid och förändrad grad av 

lugn/stress hos hyresgäster med demenssjukdom.  

För att metodiskt kunna mäta detta krävs att NPI-skattningarna omfattar 

de hyresgäster som ska ha bemötandeplan. Under 2016 har detta arbete 

kommit så långt att cirka 90 – 100 % av hyresgästerna omfattas. Detta 

innebär att skattningarna går att jämföra mellan Svartedalen och 

referensboendet.  

Analysen av underlaget visar att det inte går att särskilja de yttre 

faktorer som kan påverka hyresgästernas grad av oro. Exempelvis ökar 

oro och stress när nya hyresgäster flyttar in eller när undersköterskor 

har sjukfrånvaro.  

                                                 
136 Lorentzon, Bengt, Excelmodell för kartläggning av användning av 

kvalitetsregister.  
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Sammanfattning av Nationella kvalitetsregister 
Frågeställningen är om reducerad arbetstid har något samband med hur 

och i vilken grad de Nationella kvalitetsregistren används och tillämpas 

i praktiken samt om det finns någon eventuell kvalitativ betydelse för 

hyresgästerna.  

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 

referensboendet till cirka 91 %.  

Kartläggningen visar att det inte finns några skillnader i antalet 

registreringar i de Nationella kvalitetsregistren mellan Svartedalen och 

referensboendet som kan kopplas till reducerad arbetstid. Under 2016 

har alla hyresgäster en genomförandeplan och hittills cirka 90 – 100 % 

en bemötandeplan och riskbedömning. 

Studien visar att det med tillämpad metod inte går att mäta om det finns 

något samband mellan lugnare undersköterskor och lugnare hyresgäster 

med demenssjukdom. Detta beror på att det inte gått att särskilja de yttre 

faktorer som påverkar hyresgästerna. Samtidigt upplever 

undersköterskorna att enheterna har blivit lugnare under försöket vid 

Svartedalen.  

Effekt av 23 månader med 6 timmar  

Det finns inga effekter, utifrån gjorda frågeställningar som är tillräckligt 

stora för att knytas till förkortad arbetstid i försöket.  

Summary, National quality registries 
The question is whether reduced working hours has any relation to how 

and to what extent the national quality registries are used and applied 

in practice, and whether there is any feasible significance in terms of 

quality for the residents.  

The studies show that nurses in practice adapt procedures to suit the 

preferences of residents, to detect and prevent risks, and to adapt their 

accomodation plan approach to each resident at Svartedalen and at the 

reference facility to about 91 %.  
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The survey shows that there are no differences in the number of 

registrations in the National quality registries between Svartedalen and 

the reference facility that can be attributed to reduced working hours. 

In 2016, all residents have an implementation plan and, to date, around 

90 to 100 % have an accomodation approach plan and risk assessment. 

The study shows that using the applied approach, it is not possible to 

measure as to whether there is any correlation between the nurses being 

calmer and calmer residents with dementia. This is because it is not 

possible to distinguish between the external factors that impact on the 

residents. At the same time, nurses experience that the units have 

become calmer over the course of the trial at Svartedalen.  

Effect of 23 months at 6 hours  

There are no effects based on the posed issues that are large enough to 

be attributed to reduced working hours in the trial.  
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12 Jobb och ekonomi 

Frågeställning 
I detta avsnitt besvaras frågan om samband mellan förkortad arbetstid 

och jobb, ekonomi för Göteborgs Stad och andra aktörer.  

Metod 
Kostnaderna jämförs mellan basåret 2014 före försöket med de första 

12 månaderna i försöket. De avslutande 11 månaderna jämförs med 

motsvarande period föregående år.   

Göteborgs Stads förändring av kostnader har räknats fram för 

bruttokostnader för lön, sjuklön, timavlönade samt övertid.  

Beräkningar av kostnader för sjukpenning ≥ 15 dagar har gjorts i 

samråd och efter Försäkringskassans modell. På motsvarande vis har 

beräkningar gjorts i samråd med Kommunals a-kassa.  

Göteborg stad 
Basåret 2014 jämförs med försökets 12 månader 2015 och 11 månader 

2016  

Försökets 23 månader med 6 timmar under 2015 och 2016 har totalt 

kostat Göteborgs Stad 12 538 000 kr (6 251 000 + 6 287 000) jämfört 

med basåret 2014 enligt nedanstående tabeller.  

Nedanstående tabell redovisar i första kolumnen verksamhetens 

kostnader under basåret 2014. Jämförelse görs med försökets 12 

månader 2015 i den andra kolumnen.  Den tredje kolumnen visar hur 

kostnaderna har förändrats.  
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Figur 59 Kostnaderna för 2014-02-01 – 2016-01-31, försökets första 12 

månader 

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 

645 000 638 000 -7 000 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≥ 15 

dagar för alla heltidsanställda 

årsarbetare 

43 000 27 000 -16 000 

Ackumulerad kostnad 

timavlönade inkl. PO 

2 417 000 2 058 000 -359 000 

Ackumulerad kostnad övertid 

inkl. PO 

429 000 428 000 -1 000 

Anställning 14,86 

undersköterskor 12 månader 

(baserat på 37 200 kr (år 2015) 

per månad exkl. OB inkl. sem. 

och PO) 

0 6 634 000 6 634 000 

Summa 3 534 000 9 785 000 6 251 000 

I nedanstående tabell jämförs kostnaderna för feb – dec under basåret 

2014 med motsvarande 11 månader 2016.  
 

Figur 60 Kostnader för 2015-02-01 – 2017-01-01, försökets följande 11 

månader 

Kostnader, försök med 

reducerad arbetstid 

Svartedalens äldrecentrum 

exkl. löneindex 

Feb - 2014 

-  

Dec 2014 

Feb-2016 

– 

Dec 2016 

Diff. 11 

mån 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≤ 14 

dagar för alla heltidsanställda 

årsarbetare 

579 000 660 000 81 000 

Sjuklönekostnad inkl. PO ≥ 15 

dagar för alla heltidsanställda 

årsarbetare 

26 000 26 000 0 

Ackumulerad kostnad 

timavlönade inkl. PO 

2 289 000 2 329 000  40 000 

Ackumulerad kostnad övertid 

inkl. PO 

378 000 463 000 85 000 

Anställning 14,86 

undersköterskor 12 månader 

(baserat på 37 200 kr (år 2015) 

per månad exkl. OB inkl. sem. 

och PO) 

0 6 081 000 6 081 000  

Summa 3 272 000 9 559 000 6 287 000 
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A-kassan 
För hela försöket, 23 månader med 6 timmar har statens totala kostnader 

för a-kassan minskat med 5 999 000 kronor enligt nedanstående 

beräkning.    

 

När medlemmar i a-kassan får nya jobb minskar den statliga kostnaden 

för a-kassans ersättning med motsvarande belopp. Utgångspunkten är 

att när nya jobb tillförs arbetsmarknaden minskar arbetslösheten i 

motsvarande utsträckning i Sverige.   

 

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 

medlemmar, vilket också påverkar statens kostnader) under 52 veckor 

(feb – 2015 – jan 2016) uppgår till 3 130 000 kronor.  

 

Under de efterföljande 11 månaderna i försöket har statens kostnader 

för a-kassan minskat med 2 869 000 kronor.  

 

Försäkringskassan 
Försäkringskassans kostnader har totalt ökat med 53 046 kr under 

försöket enligt följande beräkningar.  

I beräkningarna har inte hänsyn tagits till om sjukfrånvaron hade ökat 

på motsvarande vis vid Svartedalen som för referenserna.   

Försäkringskassans kostnader beräknas enligt följande formel: (snitt 

månadslön (+OB) * antal timmar ≥ 15 dagar per månad) * 0,77563.  
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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 11 månaderna, februari – december 2016 jämfört 

med samma månader under basåret 2014 har sjukpenningkostnaderna 

för Försäkringskassan ökat med 46 324 kr.  
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Sammanfattning ekonomi och jobb 
I avsnittet ställdes frågan hur kostnader för Göteborgs Stad och andra 

aktörer har påverkats av försöket samt betydelse för nya jobb.  

 

Effekt av 23 månader med 6 timmar 

 
Svaret är att Göteborgs Stad i försöket har anställt 15 nya årsarbetare. 

Kostnaden för Göteborg Stad är 12,5 mkr.  

 

I försöket har inte kostnaden för sjukfrånvaron undersökts ifall den hade 

utvecklats på samma vis för Svartedalen som för referenserna. 

 

Nationella kostnader för a-kassan har minskat med 6 mkr. 

Arbetsmarknaden har tillförts 15 – 17 nya jobb. 

 

Summary, jobs and economics  
The chapter address how costs for the City of Gothenburg and other 

players have been affected by the trial and the significance of new jobs.  

 

Effect of 23 months at 6 hours 

 

The answer is that the City of Gothenburg has hired 15 new full-time 

employees in the trial. Costs for City of Gothenburg is 12.5 million.  

 

The trial has not evaluated the cost of sick leave as to whether it had 

developed in the same way for Svartedalen as it has for the references. 

 

National costs for unemployment insurance have fallen by SEK 6 

million. The labour market has added 15-17 new jobs. 
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13 Bilagor  

A Följeforskningens studier 
Utskick av sex enkäter: januari 2015, mars 2015, oktober 2015, 

februari 2016 och 30 maj 2016 samt november 2016.  

Teknisk rapport 
Respondenterna är indelade enligt nedanstående tabell i tre 

åldersgrupper för undersköterskor som före försöket arbetade heltid 

respektive deltid med partiell tjänstledighet. Särskild redovisning görs 

för undersköterskor som arbetar på dagen respektive natten. 

Redovisning görs vidare för alla heltidsanställda före försöket.  

Figur 61 Modell för gruppering i försöket 

 

Frågeställningar besvaras på en skala från noll till tio. Noll betyder lite 

eller minst. Tio betyder mycket eller mest. Framför värdet noll finns 

inlagt en förklaring, exempelvis ”jättedålig” och efter värdet tio på 

skalan finns det inlagt en antonym, ”jättebra”.  

I best praxis ingår en värderingsmodul i fyra steg från 

startförutsättningar med indikatorerna (0 – 2 orange), positiv utveckling 

(3 – 5 gul), hållbar utveckling (6 – 9 grön) till best praxis (9 – 10 blå). 

Modellen anger vidare prioriteringar för utveckling i motsvarande fyra 

steg. Högst prioritet för utveckling (0 – 2 orange), utveckla hållbara 

resultat (3 – 5 gul), utveckla best praxis (6 – 9 grön) samt behålla best 

praxis (9 – 10 blå). Best praxis används för jämförelser mellan 

interventions- och referensenheten samt för jämförelser med andra 

motsvarande verksamheter.  

 

 Svartedalen Referensboende 

Födelseår 

 

50 – 65 

 

66-80 

 

81- 

 

50 – 65 

 

66-80 

 

81- 

 

Ålder 

 

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

Heltid A1 A3 B2 C1 C3 D2 

Deltid A2 B1 B3 C2 D1 D3 
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Frågeställningarna har genomgående samma formulering och 

konstruktion för att vara enkla att svara på. Till varje frågeställning 

finns möjlighet att svara ”Vet inte”. Slutligen finns möjlighet att berätta; 

”Så här menar jag med mitt svar”137. Svaren redovisas med oviktade 

medelvärden i procent.  

Frågeställningarna i studierna och Friskprofilens frågeställningar 

kompletterar varandra.  

Organisation av studierna 
Den första studien gjordes en månad före försöket i december 2014 med 

anonymt deltagande. Det var hälften av antalet anställda vid 

Svartedalen och referensboendet som svarade. Därefter ändrades 

metoden så att enkäterna gick att följa upp och antalet svar ökade enligt 

nedanstående tabell. Från 6-månadersstudien har deltagandet varit 

mellan 90 – 99 % vid Svartedalen och 86 – 100 % vid referensboendet.  

Det har inte funnits något stoppdatum för studierna utan de har varit 

öppna tills alla svarat. Vid Svartedalen och referensboendet har det från 

6-månadersstudien på alla enheter funnits handledare som är 

undersköterskor. Handledarnas uppdrag har varit att hjälpa sina 

arbetskamrater. Enhetscheferna har samtidigt gett stöd till handledarna. 

I fall det behövts av tekniska orsaker har undersköterskorna svarat från 

privata e-postkonton eller från varandras e-postkonton på arbetet.  

I statistiken redovisas de anställda som vid tidpunkten för studierna var 

i tjänst. Antalet anställda är inte konstant utan beror på den bemanning 

som behövs för verksamheten. Följeforskningen har därför gjort 

bedömningen att svarsfrekvensen bör relateras till de undersköterskor 

som är i tjänst.  

Det bortfall av svar som finns mellan antalet anställda och antalet 

anställda i tjänst beror på att undersköterskor har varit långtidssjuka, 

föräldralediga eller studielediga, tjänstlediga av andra orsaker eller har 

anonymitetsskydd. Kortare frånvaro som semester och sjukfrånvaro 

m.m. har inte varit ett hinder för att medverka då enkäterna har varit 

öppna tills alla har svarat.  Studierna är således totalundersökningar.  

                                                 
137 Lorentzon, Bengt, Så här menar jag med mitt svar, Följeforskning 6- 

timmarsförsöket, 120 s, 2017-01-24. 
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Studierna för Svartedalen, referensboendet och alla undersköterskor 

som arbetar vid äldreboende i Göteborgs stad är totalundersökningar.  

I studierna av arbetstid, sjukfrånvaro, hälsa m.m. ligger 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 data har handplockats av HR- 

avdelningen. Statistiken redovisas som medelvärden.  

HR-data jämförs månadsvis mellan Svartedalen, referensboendet och 

alla äldreboenden i Göteborgs Stad utifrån basåret 2014 med 

försöksåren 2015 och 2016 februari - december. Upplägget har valts för 

att få tre jämförbara år då försöket varar i 23 månader. I HR-underlagen 

för Göteborgs Stad går det inte att särskilja undersköterskor som arbetar 

heltid respektive heltid med partiell tjänstledighet.  

I statistiken för Göteborgs stad redovisas sjukfrånvaro samlat för 

heltids- och partiellt anställda vid alla enheter. För jämförelse hänvisas 

till figur 12.  
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Antal svar, anställda i tjänst, åldersgrupper 

Figur 62 Antalet svar och anställda i tjänst Svartedalen och 

referensboendet 
 Svartedalen Referensboende 

Heltid/ 

deltid 

Studie 

Heltid 

Svar 

(antal i 

tjänst) 

Deltid 

Svar 

(antal i 

tjänst) 

Σ  

% 

svar 

Heltid 

Svar 

(antal i 

tjänst) 

Deltid 

Svar 

(antal i 

tjänst) 

Σ svar 

- 1 

mån  

30 (63) 6 (15) 36 

45 % 

16 (29)  11 (25) 27 

50 % 

1 mån  38 (65) 15 (15) 53 

66 % 

* 

6 mån  58 (60) 12 (12) 70 

97 % 

23 (23) 25 (27) 48 

96 % 

12 

mån  

53 (60) 12 (12) 65 

90 % 

30 (30) 26 (26) 56 

100 % 

18 

mån  

59 (60) 12 (12) 71 

99 % 

29 (29) 25 (24) 54 

86 % 

23 

mån  

73 (73) 11 (12) 84 

99 % 

32 (33) 25 (26) 57 

97 % 

*Uppföljande undersökning efter en månad enbart för Svartedalen 

 

 

Det behövs sju svar i varje åldersgrupp för att svaren ska ge tillräcklig 

tillförlitlighet. 

Figur 63 Antalet svar fördelat på åldersgrupper och heltidsanställda 
Svar Svartedalen heltid Referensboende heltid 

Födelseår 

Kod 

50 – 65 

A1 

66-80 

A3 

81- 

B2 

Σ 50 – 65 

C1 

66-80 

C3 

81- 

D2 

Σ 

1 mån före 11 10 9 30 9 7 - 16 

1 mån  22 12 4 38 * 

6 mån  14 26 18 58 7 11 5 23 

12 mån  12 25 16 53 9 10 11 30 

18 mån  22 19 18 59 9 11 9 29 

23 mån  19 28 21 73 11 9 12 32 

*Uppföljande undersökning efter en månad enbart för Svartedalen 
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Figur 64 Antal svar fördelat på åldersgrupper och heltidsanställda med 

partiell tjänstledighet 

Svar Svartedalen deltid Referensboende deltid 

Födelseår 

Kod 

50 – 65 

A2 

66-80 

B1 

81- 

B3 

Σ 50 – 65 

C2 

66-80 

D1 

81- 

D3 

Σ 

1 mån före 6 0 0 6 4 - 7 11 

1 mån  5 8 2 15 * 

6 mån  6 3 3 12 7 12 6 25 

12 mån 8 3 1 12 6 14 6 26 

18 mån 7 3 2 12 6 13 6 25 

23 mån  6 4 1 11 6 13 6 25 

 *Uppföljande undersökning efter en månad enbart för Svartedalen 
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Frågeställningar 

Frågeställningar upprepas i studierna för att ge en uppfattning om 

eventuell förändring över tid. I samma studie har varianter gjorts av 

samma frågeställningar. 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.  

Exempel på frågekonstruktion:  

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

ditt jobb de senaste tio dagarna? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jättedålig            Jättebra 

 

 Vet inte 

 

Så här menar jag med mitt svar 

 Svarstext:  

Undersköterskornas kommentarer till frågeställningarna finns i 

supplementet ”Så här menar jag med mitt svar”138. 

 

                                                 
138 Lorentzon, Bengt, Så här menar jag med mitt svar, Följeforskning 6-

timmarsförsöket, 120 s, 2017-01-24. 
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1 månad före försöket, frågeställningar 
Utskick 2014-01-08 

Styra 

1) I vilken grad fungerar de arbetstider du nu har? 

2) I vilken grad försöker du undvika arbetsskador genom att till 

exempel a) använda bra lyftteknik i jobbet, b) göra avslappnade 

rörelser på raster? 

Utveckla 

3) I vilken grad är hela din arbetsmiljö okej för dig? 

4) I vilken grad hjälper du till med att utveckla arbetsrutinerna i ditt 

jobb? 

Samverka 

5) I vilken grad hjälper du dina arbetskamrater när de behöver det? 

6) I vilken grad får du hjälp av dina arbetskamrater när du behöver 

det? 

Använda 

7) I vilken grad tror du att 6 timmars arbetsdag ökar dina möjligheter 

på olika vis?  

8) I vilken grad försöker du öka kvaliteten för hyresgästerna i service 

och omvårdnad? 

Lära 

9) I vilken grad utvecklas du i ditt jobb? 

10) I vilken grad lär ni av varandra i ditt jobb? 
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1 månad med 6 timmar (Svartedalen), frågeställningar 
Utskick 2015-03-09 

Styra 

1) I vilken grad fungerar dina nya arbetstider för ditt jobb? 

Utveckla 

2) I vilken grad hinner du med det du ska göra i ditt jobb? 

Samverka 

3) I vilken grad samarbetar du och dina arbetskamrater kring 

diffningen? 

Använda 

4) I vilken grad tror du att dina nya arbetstider fungerar för 

hyresgästerna? 

Lära 

5) Berätta vilken betydelse (bra/dåligt) den förkortade arbetstiden har 

haft för dig? 

6) Vad tror du den förkortade arbetstiden har betytt (bra/dåligt) för 

hyresgästerna? 



   

  

158 (188) 

6 månader med 6 timmar, frågeställningar 
Utskick 2015-09-04 

Styra 

1) I vilken grad bidrar du vid teammöten med information om 

hyresgästernas behov av vård och service? 

2) I vilken grad följer du den handlingsplan du fick när du gjorde din 

Friskprofil? 

Utveckla 

3) I vilken grad försöker du att utveckla kvaliteten i omvårdnad och 

service för hyresgästerna, ”göra det lilla extra”? 

4) I vilken grad hjälper du till att utveckla arbetsrutinerna i ditt jobb? 

Samverka 

5) I vilken grad kom du och dina arbetskamrater överens vid den 

senaste diffningen? 

6) I vilken grad anser du att samarbetet på enheten påverkar kvaliteten 

i ditt arbete? 

7) I vilken grad, i ditt dagliga arbete "lyssnar du in" och "känner av" 

hyresgästernas åsikter och önskemål? 

Använda 

8) Hur många gånger har du under dina senaste tio (10) arbetsdagarna 

haft följande aktiviteter tillsammans med hyresgästerna? 

– Utevistelse 

– Gymnastik och rörelse 

– Dans, sång 

– Högläsning tidning, bok 

– Promenad inomhus 
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– Längre pratstund 

– Social aktivitet med flera hyresgäster samtidigt 

– Spel, sällskapsspel 

– Tittat på fotografier 

– Tröstat ledsna hyresgäster 

9) Hur många gånger har du under dina senaste tio (10) arbetsdagar 

använt Treserva? 

10) I vilken grad har du under dina senaste tio (10) arbetsdagar sett 

nyttan för hyresgästerna av följande program? 

– Riskbedömningar i Senior Alert 

– Vårdplanen i BPSD 

– Dagliga anteckningar och uppföljning i Treserva 

11) I vilken grad har du under de senaste 3 månaderna följt upp målen 

i de genomförandeplaner som du ansvarar för? 

Lära 

12) I vilken grad utvecklas du i ditt jobb? 

13) I vilken grad tar du själv ansvar och initiativ för din egen 

utveckling i jobbet?
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12 månader med 6 timmar, frågeställningar 

Utskick 2016-01-29  

Styra A 

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

ditt arbete de senaste tio dagarna? 

2) I vilken grad har du varit trött eller pigg på grund av ditt arbete de 

senaste 10 dagarna? 

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

arbete de senaste 10 dagarna? 

4) Hur många gånger har du utövat lättare fysisk aktivitet de senaste 

10 dagarna? 

– Minst 30 minuter per dag: promenader, vandra i naturen, gå ut med 

hunden, gå till jobbet, cykla, trädgårdsarbete mm. 

Utveckla B 

5) I vilken grad ändrar du på rutinerna när det behövs för att omsorgen 

ska passa hyresgästernas olika önskemål? 

6) I vilken grad försöker du upptäcka risker och förebygga skador för 

hyresgästerna? 

7) I vilken grad anpassar du ditt bemötande till varje hyresgäst så att 

hon/han känner sig lugn och trygg? 

Samverka C 

8) I vilken grad lyssnar/känner du in hyresgästerna så att de själva kan 

påverka hur det ska gå till vid till exempel av- och påklädning och 

toalettbesök? 

9) I vilken grad försöker du göra det lättare för hyresgästerna att 

uttrycka sina behov och önskemål? 

10) I vilken grad anpassar du tempot i din vård och omsorg så att 

hyresgästerna känner att de hinner med? 
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11) I vilken grad lyssnar/känner du in hyresgästerna så att de kan 

påverka när de ska gå och lägga sig? 

12) I vilken grad ger du utrymme för hyresgästen att göra det han/hon 

kan själv? 

Använda D 

13) Har den hyresgäst du är kontaktperson för, eller som du har mest 

kontakt med, någon Genomförandeplan i Treserva? 

14) Har den hyresgäst du är kontaktperson för, eller som du har mest 

kontakt med, någon Riskbedömning i Senior Alert? 

15) Har den hyresgäst du är kontaktperson för, eller som du har mest 

kontakt med, någon Bemötandeplan i BPSD (för hyresgäster som har 

en diagnos för demenssjukdomar)? 

16) Hur många gånger har du under dina senaste tio (10) arbetsdagar 

haft följande aktiviteter tillsammans med hyresgästerna? 

– Utevistelse 

– Gymnastik och rörelse 

– Dans, sång 

– Högläsning tidning, bok 

– Promenad inomhus 

– Längre pratstund 

– Social aktivitet med flera hyresgäster samtidigt 

– Spel, sällskapsspel 

– Tittat på fotografier 

– Tröstat ledsna hyresgäster 

Lära 

17) I vilken grad har du utvecklats i ditt jobb under det senaste året? 
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Extra frågor till undersköterskor som jobbar på Svartedalen 

I) Berätta vilken betydelse (bra/dåligt) 6-timmarsdagen har haft för 

dig i arbetet. 

II) Berätta vilken betydelse (bra/dåligt) 6-timmarsdagen har haft för 

dig privat. 

III) Berätta vilken betydelse (bra/dåligt) 6-timmarsdagen har haft för 

hyresgästerna. 

IV) Berätta om och hur 6-timmarsdagen har påverkat ansvaret för 

hem, familj och barn hos dig. 
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18 månader med 6 timmar, frågeställningar 
Utskick 2016-05-27 

Styra 

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

ditt arbete de senaste tio dagarna? 

2) I vilken grad har du varit trött eller pigg på grund av ditt arbete de 

senaste 10 dagarna? 

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

arbete de senaste 10 dagarna? 

4) Hur många gånger har du haft lättare fysisk aktivitet de senaste 10 

dagarna? 

– Minst 30 minuter per dag: promenader, vandra i naturen, gå ut med 

hunden, gå till jobbet, cykla, trädgårdsarbete mm. 

Utveckla 

5) I vilken grad hinner du med det du ska göra i ditt jobb? 

Samverka 

6) I vilken grad kom du och dina arbetskamrater överens vid den 

senaste diffningen? 

Använda 

7) Hur många gånger har du under dina senaste tio (10) arbetsdagar 

gjort följande aktiviteter tillsammans med hyresgästerna? 

– Utevistelse 

– Gymnastik och rörelse 

– Dans, sång 

– Högläsning tidning, bok 

– Promenad inomhus 
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– Längre pratstund 

– Social aktivitet med flera hyresgäster samtidigt 

– Spel, sällskapsspel 

– Tittat på fotografier 

– Tröstat ledsna hyresgäster 
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23 månader med 6 timmar, frågeställningar 
Utskick 2016-10-28  

Styra 

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

ditt arbete de senaste tio dagarna? 

2) I vilken grad har du varit trött eller pigg på grund av ditt arbete de 

senaste 10 dagarna? 

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

arbete de senaste 10 dagarna? 

4) Hur många timmar har du i genomsnitt sovit varje dygn de tio 

senaste dygnen? 

5) Hur många gånger har du gjort lättare fysiska aktiviteter på din 

fritid de senaste 10 dagarna? 

– Minst 30 minuter per dag: promenader, vandra i naturen, gå ut med 

hunden, gå till jobbet, cykla, trädgårdsarbete m.m. 

6) I vilken grad har du hunnit med det du ska göra i ditt jobb under de 

tio senaste dagarna? 

Utveckla 

7) I vilken grad bidrar du till utveckling av arbetsrutinerna? 

8) I vilken grad hinner du med dokumentationen? 

Samverka 

9) I vilken grad får du hjälp av andra undersköterskor när du behöver 

det? 

10) I vilken grad tar du ansvar för din egen utveckling i jobbet? 

11) I vilken grad löser du svåra uppgifter tillsammans med dina 

kollegor? 

Använda 
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12) I vilken grad hinner du göra "det lilla extra" för hyresgästerna? 

13) I vilken grad "lyssnar du in" och "känner av" hyresgästernas 

åsikter och önskemål? 

14) I vilken grad anpassar du tempot så att hyresgästen hinner med? 

15) I vilken grad ger du utrymme för hyresgästen att göra det han/hon 

kan själv? 
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Bilaga B Friskprofilen 
Utskick december 2014 samt oktober 2016.  

Teknisk rapport 
Friskprofilen är externt upphandlad139 och används i försöket för att 

undersöka upplevd och fysiologisk hälsa samt hälsovanor. Detta är en 

totalundersökning. 

Friskprofilen består av ett frågeformulär med standardiserade frågor. 

Det fysiologiska testet omfattar kondition, blodtryck samt mätning av 

längd och vikt (BMI). Det finns 10 grupper av frågeställningar i 

enkäten. Dessa är motion, mat, alkohol, tobak, allmänna symtom, 

symtom i rörelseorgan, psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa, och 

fysiologiska värden. Följeforskningen har sammanställt frågor och svar 

enligt denna indelning. Förvaltningen har även beställt ett antal egna 

frågor.  

I Friskprofilen finns en referensgrupp år 2015 med 12 516 profiler. 

Detta är kunder från olika yrkesgrupper som föregående år gjort 

Friskprofilen. Kvinnor och män samt undersköterskor som jobbar dag 

eller natt särredovisas inte. Frågeställningarna går inte att ändra på för 

att resultaten ska vara jämförbara med en referensgrupp. Tio svar 

behövs minst på gruppnivå för att dessa ska redovisas enligt 

Friskprofilens policy.  

Undersköterskorna svarar på en skala i sex steg.  

Exempel på frågekonstruktion: 

1. Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd? 

Utmärkt       Mycket 

dåligt 

Genomgående står det positiva svarsalternativet först som i 

ovanstående exempel. Frågorna är vidare ställda som imperativ med 

frågetecken; ”Ditt arbete orsakar stress?” Formuleringar finns också 

som positiva frågor; ”Är samarbetet och kontakten med din närmaste 

                                                 
139 Previa AB, 21043 Friskprofil - Västra Hisingen Rapport - 2015-02-16 

15:24:19 
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chef bra?” Det finns frågor som besvaras med ja eller nej; ”Dricker du 

alkoholhaltiga drycker?”. 

 

Bakgrundsfrågor finns om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes hos 

respondenten och föräldrar/syskon samt om förhöjda blodfetter, 

blodsocker och om eventuell regelbunden användning av läkemedel. 

Svaren på dessa bakgrundsfrågor redovisas inte i Friskprofilens 

rapporter vilket statistiskt hade varit en tillgång för att beskriva 

eventuella risker för de två undersköterskegrupperna.  

 

Bakgrundsfrågor ställs även om antal hemmavarande barn och 

civilstånd samt om ålder som redovisas sammantaget för Svartedalen 

och referensboendet för både heltidsanställda och heltidsanställda med 

partiell tjänstledighet.   

Redovisningen görs i fyra grupper med procentuella 

värden; ”tillfredställande” (grönt) samt en mellangrupp som också 

benämns ”tillfredställande” (ljusgrönt), ”inte helt tillfredsställande 

värden” (gult) samt ”anledning att överväga åtgärder” (rött). 

Undersköterskorna har inte möjlighet att förklara sina svar i enkäterna.  

Friskprofilen är uppdelad i 13 rapporter. Antalet rapporter beror bl.a. på 

att de olika enheterna på Svartedalen och referensboendet behöver egna 

redovisningar för sin uppföljning. I rapporterna finns ingen 

bortfallsanalys.  

Följeforskningen använder främst en av rapporterna från före 

försöket140 och en efter försöket141  som redovisar heltidsanställda. 

                                                 
140 2015-04-29 21043 Friskprofil - Västra Hisingen Heltid Svartedalen 

Referensboende - 2015-04-29 13:33:35 
141 2017-01-13, 39133 Friskprofil -Göteborgs Stad Västra Hisingen Heltid 

Deltid -2017-01-13 16:38:26 
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Antal svar, heltidsanställda, Friskprofilen 
Figur 65 Före och efter försöket, svar i antal och % Friskprofilen 

Före och efter försöket, Antal svar/antal i tjänst och % Friskprofilen 

 Svartedalen Referensboende 

 Svar (antal i tjänst) % svar Svar (antal i tjänst) % svar 

- 1 mån  62 (63) 98 % 16 (30)  55 % 

23 mån  61 (73) 84 % 27 (33) 82 % 

 

Figur 66 Fysiologiska värden, före försöket, antal svar/antal 

undersköterskor i tjänst % Friskprofilen 

Före försöket, Blodtryck, BMI, kondition, Antal svar/antal i tjänst, % svar 

 Svartedalen Referensboende 

 Svar (antal i 

tjänst) 

% 

svar 

Svar (antal i 

tjänst) 

% 

svar 

BMI  51 (63) 81 % 20 (30)  67 % 

Syst. blodtryck 53 (63) 84 % 19 (30) 63 % 

Diast. 

blodtryck 

53 (63) 73 % 19 (30) 63 % 

Kondition 39 (63) 62 % 18 (30) 60 % 

 

 

Figur 67 Fysiologiska värden, efter försöket, antal svar/antal 

undersköterskor i tjänst % Friskprofilen 

Efter försöket, Blodtryck, BMI, kondition, Antal svar/antal i tjänst, % svar 

 Svartedalen Referensboende 

 Svar (antal i 

tjänst) 

% 

svar 

Svar (antal i 

tjänst) 

% 

svar 

BMI  51 (73) 70 % 20 (33)  61 % 

Syst. blodtryck 53 (73) 73 % 19 (33) 58 % 

Diast. 

blodtryck 

53 (73) 73 % 19 (33) 58 % 

Kondition* 39 (73) 53 % 18 (33) 55 % 
* Av Friskprofilens rapporter framgår inte varför det finns skillnader mellan antalet 

undersköterskor som svarat på Friskprofilens enkät och gjort olika fysiologiska tester.  
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Frågeställningar 

Motion 

2. Hur mycket anstränger du dig fysiskt på fritiden? 

Mat 

3. Äter du frukt dagligen? 

4. Äter du fiberrika grönsaker som kål, broccoli, bönor eller 

rotsaker flera ggr i veckan? 

5. Väljer du vanligtvis magra mejeriprodukter som lättmargarin 

och lättost? 

6. Väljer du medvetet mat med ”bra fett” som vegetabiliska 

oljor, fisk, nötter, avokado? 

7. Äter du frukost? 

8. Äter du som regel lagad mat till lunch under arbetsveckan? 

9. Undviker du oftast sötsaker som godis, läsk, kaffebröd? 

Alkohol 

10. Dricker du alkoholhaltiga drycker? 

11. Tycker du eller någon i din omgivning att du borde minska 

din alkoholkonsumtion? 

12. Händer det att du känner dig illa till mods eller har 

skuldkänslor för ditt sätt att dricka? 

Tobak 

13. Röker du? 

14. Använder du snus eller tuggtobak? 

Symtom allmänna 

15. Känner du dig ofta rastlös och/eller spänd? 

16. Känner du dig ofta trött? 

17. Känner du dig ofta irriterad och otålig? 

18. Känner du dig ofta nedstämd, olustig eller ledsen? 

19. Har du ofta besvär av halsbränna, sura uppstötningar, sveda i 

maggropen eller orolig mage? 

20. Sover du ofta oroligt eller har svårt att somna på kvällarna? 
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21. Har du ofta besvär av huvudvärk? 

Symtom rörelseorgan 

22. Har du besvär i nacke? 

23. Har du besvär i skuldror/axlar? 

24. Har du besvär i armbågar? 

25. Har du besvär i handleder/händer? 

26. Har du besvär i ryggens övre del? 

27. Har du besvär i ryggens nedre del? 

28. Har du besvär i höfter? 

29. Har du besvär i knän? 

30. Har du besvär i fotleder/fötter? 

31. Har du varit hemma p.g.a. besvär från muskler/leder senaste 

året? 

Psykosocial miljö 

32. Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina 

arbetsuppgifter? 

33. Har du frihet att bestämma hur dina arbetsuppgifter ska 

utföras? 

34. Får du av din närmaste chef veta om du gör ett bra jobb? 

35. Finns det någon du kan få stöd av på din arbetsplats? 

36. Är samarbetet och kontakten med din närmaste chef bra? 

37. Är samarbetet och gemenskapen bra i ditt team/på din enhet? 

38. Trivs du med ditt arbete? 

39. Har du goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt 

arbete? 

Förvaltningens kompletterande frågor för egen användning 

40. Jag mår bra? 

41. Jag har bra balans mellan arbete och fritid? 

42. Jag känner mig delaktig i det som sker på arbetsplatsen? 

43. Jag känner att jag har krafter kvar när jag kommer hem efter 

en arbetsdag? 

44. Jag sover gott? 

Stress 
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45. Ange din upplevda stress i arbetet under det senaste året 

46. Hur ofta händer det att ditt arbete orsakar stressymtom? 

47. Hur ofta händer det att du inte kan koppla av tankarna från 

arbetet när du är ledig? 

Hälsa 

48. Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd? 

Medicinska värden 

49. BMI 

50. Systoliskt blodtryck 

51. Diastoliskt blodtryck 

52. Konditionstest 
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Bilaga C Nationella folkhälsoenkäten 2015 

Teknisk rapport 

Folkhälsomyndigheten svarar för Nationella folkhälsoenkäten. Urvalet 

är 20 000 personer i åldrarna 16 – 84 år varav 48,8 %, motsvarande 

9 728 personer, svarade. Frågeformuläret omfattar 73 frågor och med 

delfrågor är antalet totalt 102 frågor142.  

Urvalsramen är ”Registret över totalbefolkningen”143. Antalet personer 

i urvalsramen var 7 678 524, 16 – 84 år. Utifrån denna ram har ett 

obundet och slumpmässigt val gjorts av 20 000 personer144. 

Följeforskningens urval utgår från Folkhälsodata, nationella resultat 

2015. Detta urval omfattar yrkesarbetande kvinnor från olika 

yrkesgrupper i Sverige.  

Exempel på frågeställning: 

1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Någorlunda 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

Frågeställningar i urvalet från Folkhälsodatabasen.  
Allmän hälsa 

Mycket bra och bra  

 

BMI 

Normalvikt BMI 18,5 – 24,9 

Övervikt BMI 25,0 – 29,9 

Fetma BMI ≥ 30 

 
Fysisk aktivitet 

Minst 30 min/dag 

Minst 60 min/dag  

 

                                                 
142 Fakta om Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, 2015. 
143 Registret över totalbefolkningen, RTB, 2014-11-30.  
144 Teknisk rapport, En beskrivning av genomförande och metoder, ”Hälsa på 

lika villkor” Nationellt urval SCB, 2015-06-15.  
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Stillasittande fritid  

Psykisk ohälsa 

Stressad 

Mycket stressad 

Alkohol 

Riskkonsumenter alkohol 

Ej druckit alkohol  

 

Tobak 

Har aldrig rökt 

 

Sjukdomar och besvär 

Högt blodtryck 

Besvär av högt blodtryck 

 

Värk i rörelseorganen 

Värk i nacke 

Värk i rygg 

Värk i nacke 

Värk i hand  

 

Privatekonomi 

Saknar kontantmarginal 
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Bilaga D Medarbetarenkäten 2015 Göteborgs Stad 

Teknisk rapport 

Totalt 34 839 medarbetare har inbjudits att delta i Medarbetarenkäten i 

Göteborgs Stad145.  Undersökningen besvarades av 23 328 medarbetare 

vilket ger en svarsfrekvens på 67 %. Medarbetarenkäten inom 

Äldreomsorg HSV är utskickad till 525 respondenter. Av dessa har 321 

svarat, dvs. 65 %. Det krävs sju svar (på nivån för medarbetare närmast 

enhetschef) för att dessa ska redovisas.  

Enkäten omfattar både kvinnor, män och de flesta yrkesgrupper i 

staden. Enkäten redovisar hållbart medarbetarengagemang (HME)146, 

Kommunikationsindex (Koml) samt nöjd medarbetarindex (NMI). 

Data för sektor ÄO-HS, Göteborgs Stad och för SDN Västra Hisingen 

jämförs med följeforskningens studier.  

Medarbetarna besvarar Medarbetarenkätens frågor med flervalssvar147. 

Enligt instruktionssidan är frågorna oftast formulerade som positiva 

påstående med svarsalternativ.   

Ett exempel på frågemodellen är fråga 35. ”Mina kunskaper tas till vara 

på ett bra sätt”.  

Svaren görs på en skala från fem (håller helt med) till noll (håller inte 

alls med). Svaren redovisas med oviktade medelvärden enligt ett index 

mellan 0 – 100. Enkätsvaren värderas enligt en prioriteringsmatris från 

grönt, ljusgrönt, gult, orange till rött.  

Medarbetarenkäten har ett avsnitt med frågeställningar om självskattad 

hälsa. Frågeställningarna i detta avsnitt, 40 – 42 och 43 (har en annan 

formulering jämfört med modellen som beskrivits ovan) ingår i 

följeforskningens urval som jämförelsedata.  

                                                 
145 Medarbetarenkäten december 2015, Göteborgs Stad, Äldreomsorg HSV, 

Västra Hisingen. 
146 Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), nyckeltalsdatabas för 

kommuner och landsting. 
147 Medarbetarenkäten 2015, Äldreomsorg HSV, Göteborgs Stad, december 

2015.  



   

  

176 (188) 

Frågeställningar i urvalet 

 40. Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dålig 

 Ganska dålig 

 Dålig  

 

Med stress menas ett tillstånd där man känner sig spänd, rastlös, 

nervös eller orolig eller inte kan sova på natten eftersom man 

tänker på problem hela tiden. 

41. Känner du av sådan stress för närvarande? 

 Inte alls 

 Ganska lite 

 I viss mån 

 Ganska mycket 

 Väldigt mycket  

 

42. Hur ofta känner du av fysiska besvär (t ex huvudvärk, ont i rygg 

och nacke, musarm) som du tror beror på din arbetsmiljö? 

 Varje dag 

 Ett par dagar i veckan 

 Ett par dagar per månad 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 

44. Kryssa för det alternativ som närmast beskriver hur fysiskt aktiv 

du har varit under de senaste 3 månaderna. 

 Mest stillasittande, ibland promenad, lättare trädgårdsarbete 

eller liknande.  

 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. 
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 Mer ansträngande motion minst ett par timmar per vecka, t.ex. 

tennis, simning, löpning, motionsgymnastik, cykling 

(spinning), dans, fotboll, innebandy, tyngre trädgårdsarbete 

eller liknande. 

 Hård träning regelbundet och flera gånger i veckan, totalt minst 

5 timmar, där den fysiska ansträngningsgraden är stor. 

 



   

  

178 (188) 

 

14 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, 



   

  

179 (188) 

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. Olsson, Birgitta, Kortare arbetsdag – en väg till ett mer 

ekologiskt arbetsliv, Stockholms universitet, 

Företagsekonomiska institutionen, personalekonomiska 

institutets skriftserie Nr 1994:1. ISBN 91-7153-182-3.  

15. 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. 

16. Strangert Bo, Wågman, Leif, - Utvärdering av försök med 

arbetstidsförkortning och ökad sysselsättningsgrad. – 2002. 

ISBN: 91-7305-288-4. 

17. Poromaa A-M, Styrberg A Personalekonomi, hushållning med 

mänskliga resurser – en fallstudie av 6-timmarsdag med 8 

timmarslön för hemtjänsten i Kiruna kommun, C-uppsats, 

Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet, 1991. 

18. Rambøll, Evaluering av forsøk med 6-timers arbeidsdag i 

Bergen hjemmetjenste KF (BhKF), Rambøll Norge, Mars 

2009. 

19. Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en 

litteratursammanställning, ISSN 1651-8624. 

20. Thermaenius-Spångmark Lena, Hälsoprojekt, äldreomsorg, 

Stureby Stockholm, 2005 – 2006. 

21. 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.  



   

  

180 (188) 

22. von Thiele Ulrika, Lindfors Petra, Hälsoprojekt Stockholm, 

utvärdering av projektet Minskad sjukfrånvaro med 

regelbunden fysisk träning, 2005 – 2006. 

23. 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. 

24. 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, 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.  

5. Schiller H, Lekander M, Rajaleid K, Hellgren C, Åkerstedt T, 

Barck-Holst P, Kecklund G, The impact of reuced worktime on 

sleep and perceived stress – a group randomized intervention 

study using diary data, Scand J Work Environ Health, Print 

ISSN: 0355-3140 Electronic ISSN: 1795-990X 

6. Szebehely Marta, Stranz Anneli, Strandell Rebecka, Vem ska 

arbeta i framtidens äldreomsorg? Arbetsrapport/Institutionen 

för socialt arbete, 2017:01. 



   

  

181 (188) 

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: 

978-91-7585-225-6 Budget 2016, mål- och 

inriktningsdokument (S), (MP), (V), (FI) för Göteborgs Stad. 

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. Regeringens proposition, Värdigt liv i äldreomsorgen, Prop. 

2009/10:116. 

8. Regeringens proposition, Ädelreformen, Prop. 1990/91:14. 

9. Socialstyrelsen, Slutrapport för ädelreformen 1996, ISBN: 91-

7201-098-3. 

10. Socialstyrelsen, Så tycker äldre om äldreomsorgen, 2015, 

ISBN 978-91-7555-342-6. 

11. Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet och folkhälsa, s 14 R 

2006:13 ISBN: 91-7257-468-2. 

12. Statens Folkhälsoinstitut, Stillasittande och ohälsa – en 

litteratursammanställning, ISSN 1651-8624 

13. Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållande, rapport 126, tabel 

1 a, Arbetstider och arbetsmiljö 2010 – 2011, ISSN 1654-1707 

14. Statistiska centralbyrån 2011, Uppdaterad 14 oktober 2015. 

På tal om kvinnor och män. En lathund om jämställdhet 2014. 

ISBN 978-91-618-1608-8. 

15. WHO, NCD, Noncommunicable diseases Library 

Cataloguing-in-Publication 2014.  World Health 

Organization. ISBN 978 92 4 150750 9.  



   

  

182 (188) 

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. American Thoracic Society Recommendations about health 

sleeps, 2016-06-15.  

2. Arbetsmiljöverket, webbredovisning, Risker inom omsorg och 

sociala tjänster, uppdaterad 2016-06-30. 

3. Folkhälsomyndigheten, 11 målområden, rekommendation om 

fysisk aktivitet. 

4. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på 

lika villkor, Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

5. Folkhälsomyndigheten, Attityder till fysisk aktivitet, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/

attityder-till-fysisk-aktivitet/ 

6. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata, nationella resultat, 

2015.  

7. Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), 

nyckeltalsdatabas för kommuner och landsting. 

8. Livsmedelsverket Övervikt och fetma, 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--

miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/ 

9. Lorentzon, Bengt, 6 månader med 6 timmar, försök med 

reducerad arbetstid, 2015-10-07. 

10. Lorentzon, Bengt, 12 månader med 6 timmar, försök med 

reducerad arbetstid, 2016-06-08. 

11. Lorentzon, Bengt, 18 månader med 6 timmar, försök med 

reducerad arbetstid, 2016-10-11. 



   

  

183 (188) 

12. 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  

13. Lorentzon, Bengt, Så här menar jag med mitt svar, 

Följeforskning 6-timmarsförsöket, 120 s, 2017-01-24. 

14. Lorentzon, Bengt, Excelmodell för kartläggning av 

användning av kvalitetsregister. 

15. Medarbetarenkäten, självskattad hälsa fråga 40 – 44, 

december 2015, Äldreomsorg HSV, Västra Hisingen, 

Göteborgs Stad.  

16. Nordiska näringslivsrekommendationer 2012– 

rekommendationer om näring och fysisk aktivitet (NNR 2012) 

sidan 15, http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--

miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer/  

17. SKL, Sveriges kommuner och landsting, sjukfrånvaro, 

Nyckeltal obligatorisk sjukfrånvaroredovisning, 2015. 

18. Socialstyrelsen, kvalitetsregister 

www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvali

tetsregister 

19. Socialstyrelsen. Kommun- och enhetsundersökningen, vård 

och omsorg om äldre, 2015, socialstyrelsen.se oktober 2015.  

20. http://www.stressforskning.su.se/forskning/s%C3%B6mn-

och-vakenhet.  

21. Sveriges Företagshälsor. Jobbhälsobarometern, Delrapport 

2016:02. 

22. Von Thiele Ulrica, Lindfors Peter*, Lundberg Ulf*, Toyota- 

modellen- en arbetstidsmodell i tiden? Projekt inom 

äldreomsorg 2004 – 2006, Psykologiska institutionen 

Stockholms universitet (*Previa AB) 

23. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Rekommendationer för 

fysisk aktivitet, www.yfa.se  

24. World Health Organization, Regional Office Europé, The 

European health report 2015 Highlights.



   

  

184 (188) 

15 Sakregister 
 

35 mlO2/kg*min, 118 

Activities, 34, 37, 127, 158 

Aktiviteter, 24, 27, 55, 86, 

108, 109, 111, 112, 114, 

115, 117, 120, 125, 144, 

148, 150, 151, 152, 157, 

181, 184, 186, 188 

Allmänna symtom, 25, 129, 

132, 136, 190 

American Thoracic Society, 

98, 207 

Ansvar, 20, 70, 71, 76, 81, 93, 

141, 142, 182, 188 

Arbetsförmedlingen, 43 

Arbetsgivarperioden, 84 

Arbetsgrupp, 43 

Arbetskraftsbarometern, 91 

Arbetslivsinstitutet, 54, 62, 

202 

Arbetslivsinstitutets, 61, 62, 63 

Arbetsmiljö, 25, 69, 129, 130, 

136, 141, 179, 190, 200, 

205, 206 

Arbetsmiljöverket, 54, 129, 

205, 207 

Arbetstid, 12, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 40, 42, 43, 

45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 69, 70, 76, 78, 85, 

87, 91, 95, 99, 103, 107, 

113, 116, 117, 125, 129,  

 130, 131, 136, 138, 140, 

143, 145, 147, 152, 157,  

 159, 162, 164, 166, 168, 

169, 175, 203, 204, 205, 

207, 208 

Arbetstidsbortfall, 65 

 

 

 

 

 

Arbetstidsförkortning, 42, 54, 

58, 61, 62, 64, 202, 203, 

204, 208 

Bemötande, 28, 140, 153, 155, 

162, 163, 166, 183 

Bemötandeplan, 28, 160, 162, 

164, 165, 166 

Bergen, 61, 63, 204 

Best Praxis, 49 

Besvär, 122, 133, 194, 195, 

198, 200 

Beteendemässiga och Psykiska 

Symptom vid Demens, 160, 

161 

Blodtryck, 110, 121, 122, 123, 

190, 192, 193, 196, 198 

BMI, 110, 121, 123, 124, 190, 

192, 193, 196, 197, 198 

Bortfall, 175 

BPDS, 160, 162, 163, 164 

Brain, A Journal of Neurology, 

121, 204 

Bromma, 63, 64, 202 

Calm, 33, 105 

Centre for Environment and 

Sustainability, 56, 208 

Collaboration, 36, 146 

Costs, 39, 172 

Danmark, 68 

Demenssjukdom, 28, 152, 160, 

161, 164, 165, 166 

Dementia, 38, 167 

Developing, 36, 146 

Development, 36, 145, 146 

Dignity in elderly care, 29, 77 

Documentation, 36, 146 

Dokumentation, 55, 72, 74, 

139, 145, 164, 207 

Eating habits, 35, 136 

Enskede – Årsta, 63 



   

  

185 (188) 

Externt team, 43 

Extra mile, 37, 158 

Fatigue, 32, 105 

Finland, 68 

Folkhälsomyndigheten, 54, 92, 

107, 108, 110, 112, 113, 

119, 134, 135, 197, 205, 

207 

Full-time employees, 32, 104, 

105 

Fysiologisk, 24, 107, 121, 125, 

190 

Fysisk aktivitet, 24, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 119, 

120, 125, 131, 183, 186, 

205, 207, 208, 209 

Försäkringskassan, 28, 43, 84, 

171, 172 

General symptoms, 36, 136 

Genomförandeplanen, 160 

Grundtid, 78, 138 

Göteborg, 6, 8, 14, 15, 28, 68, 

83, 84, 160, 168, 172, 205 

Health, 32, 33, 34, 104, 105, 

127 

Helsingborg, 61, 63, 65 

Heltidsanställda, 22, 45, 78, 

91, 92, 94, 96, 103, 169 

Heltidsmått, 46, 60 

Heltidsnorm, 41 

Heltidsreform, 80 

Hinna med, 130, 139, 140, 195 

Hinner med, 138, 139, 140, 

156, 184, 189 

Hägersten/Skärholmen, 63 

Hälsa, 22, 23, 24, 51, 52, 54, 

58, 62, 63, 64, 86, 91, 92, 

93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 

102, 103, 104, 107, 109, 

110, 112, 114, 116, 120, 

121, 125, 133, 140, 147, 

152, 175, 178, 183, 186, 

188, 190, 197, 199, 200, 

202, 203, 207, 208 

Hälsoproblem, 121 

HÖK 88/89, 67 

Individanpassning, 148 

Individperspektiv, 20, 69, 70, 

76, 154 

Individual perspective, 29, 77 

Individualisera, 154 

inflytandegrupp, 43 

Institutionen för socialt arbete, 

68, 91, 129, 139, 141, 143, 

205 

Integritet, 55, 148, 149, 150, 

153, 160 

Jobbhälsobarometern, 94, 139, 

208 

Journal of occupational and 

environmental medicine, 

117, 204 

Jämställdhet, 142, 143, 144, 

206 

Katarina – Sofia, 63 

Kiruna, 60, 61, 63, 64, 202, 

203 

Kollektivavtal, 41, 206 

Kommunal Väst, 41 

Kommunals a-kassa, 43, 168, 

170 

Kommunfullmäktige, 40 

Kommunstyrelsen, 40, 42 

Kompetensfonden, 61, 62, 206 

Komprimerade arbetstider, 86 

Kondition, 118, 192, 193 

Kontaktperson, 72, 73, 159, 

161, 184 

Kontinuitet, 55, 138, 147, 152, 

153 

Korttidsrekrytering, 81 

Kostnader, 28, 43, 53, 168, 

170, 171, 172 

Kvalitet, 71, 74, 140, 147, 148, 

157, 159 



   

  

186 (188) 

Lex Maria, 148 

Lex Sarah, 148 

Lilla extra, 27, 153, 154, 156, 

157, 181, 189 

Livsmedelsverket, 54, 123, 

131, 207 

Livsstil, 117, 120, 121, 122, 

136 

Lokalt kollektivavtal, 41, 67 

Lugn, 23, 54, 96, 97, 102, 103, 

113, 152, 163, 164, 165, 

183, 186, 188 

Läkartidningen, 110, 119, 120, 

204, 205 

Malmö, 21, 31, 61, 83, 84, 87, 

90, 204 

Matvanor, 25, 123, 129, 130, 

131, 132, 133, 136, 207, 

208 

Medicinskt färdigbehandlade, 

71 

Motion, 41, 108, 112, 113, 

116, 117, 121, 190, 201 

National core values, 29, 37, 

77, 157 

National public health survey, 

34, 35, 127, 128 

National quality registries, 29, 

38, 77, 166, 167 

Nationell värdegrund, 55, 56, 

148, 154, 156 

Nationella folkhälsoenkäten, 

24, 25, 93, 95, 97, 107, 111, 

112, 119, 122, 123, 125, 

126, 133, 135, 197, 205, 

207 

Nationella kvalitetsregister, 

20, 27, 55, 71, 76, 159, 166 

Nationella kvalitetsregistren, 

27, 28, 147, 159, 162, 163, 

166 

Nationella värdegrunden, 20, 

27, 71, 76, 147, 148, 154, 

155, 157 

Neuro Psychiatric Inventory, 

161 

Norge, 61, 68, 204 

Occupational health and 

safety, 35, 136 

Oslo kommune, 61, 202, 205 

Pacta Guideline, 49, 56 

Partiell tjänstledighet, 41, 45, 

53, 91, 93, 95, 97, 175 

Personalutskott, 42 

Physical activity, 34, 127 

Physiological, 34, 127 

Pigga, 95, 102 

Procedures, 36, 146 

Produktionsperspektiv, 70 

Produktivitet, 147 

Psykosociala, 130 

Påverka, 149, 154, 165, 183, 

184 

Regeringens, 62, 71, 206 

Responsibility, 29, 77 

Risk, 53, 62, 91, 108, 109, 

121, 123, 152, 161, 204 

Risk group, 35, 128 

Riskgrupp, 25, 107, 126 

Rutiner, 26, 70, 117, 138, 140, 

145, 153, 154 

Samarbete, 26, 43, 74, 92, 130, 

138, 139, 140, 145, 147, 

180 

SCB, 59, 60, 69, 91, 141, 142, 

143, 197 

Schema, 46, 69, 91, 103 

Senior Alert, 74, 160, 161, 

162, 164, 182, 184 

Sick leave, 29, 30, 32, 39, 89, 

90, 172 

Sjukfrånvaro, 20, 21, 52, 62, 

63, 69, 78, 81, 82, 83, 84, 



   

  

187 (188) 

85, 87, 89, 101, 138, 165, 

175, 204, 208 

Sjukfrånvaron, 21, 28, 62, 63, 

81, 82, 83, 84, 85, 87, 171, 

172 

Självbestämmanderätt, 148, 

149, 150, 160 

Självständigt, 148 

SKL, 21, 59, 67, 68, 70, 83, 

87, 159, 208 

Sleep, 36, 136 

SLS, 108, 111, 119 

Social Insurance Agency, 39, 

172 

Social services act, 37, 157 

Socialstyrelsen, 43, 55, 56, 

148, 159, 206, 208 

Socialtjänstlag, 148, 150, 206, 

207 

Socialtjänstlagen, 27, 55, 71, 

72, 148, 154, 157 

Socialtjänstlagen, 44, 56, 147, 

148, 150, 154 

Stadsledningskontoret, 40 

Statistiska centralbyrån, 69, 

141, 142, 143, 206 

Stillasittande, 107, 109, 113, 

115, 116, 119, 120, 121, 

200, 205 

Stockholm, 61, 62, 64, 65, 83, 

202, 203, 204, 206 

Stress, 23, 33, 54, 86, 93, 96, 

97, 98, 99, 102, 103, 105, 

120, 129, 139, 152, 165, 

190, 191, 196, 200, 205 

Stressforskningsinstitutet, 86, 

99, 202 

Styrgrupp, 43 

Styrketräning, 110 

SUSAL, 49 

Svensk Sjuksköterskeförening, 

159 

Svenska 

kommunalarbetarförbundet, 

59, 67, 70 

Svenska Läkaresällskapet, 

108, 159 

Symtom i rörelseorgan, 133 

Södertälje, 64 

Sömn, 25, 98, 99, 100, 101, 

102, 129, 132, 136 

Teknisk, 56, 173, 190, 197, 

199 

The Swedish Association of 

Local Authorities and 

Regions, 30, 90 

Tidsbortfall, 45 

Timavlönade, 68, 69, 78, 80, 

93, 153, 168, 169 

Treserva, 159, 160, 162, 164, 

182, 184 

Trygghetsfonden, 64, 202 

Träning, 62, 108, 112, 116, 

117, 119, 120, 201, 204 

Trötthet, 22, 54, 86, 94, 95, 96, 

99, 102, 103, 132, 152 

Umeå, 61, 64, 202, 203 

Uppdragsbeskrivningar, 72, 73 

Utvecklas, 26, 141, 145, 148, 

159, 179, 182 

Utveckling, 26, 49, 51, 134, 

138, 140, 141, 142, 145, 

173, 182, 188 

WHO, 92, 120, 121, 206 

VO2 max, 118 

Working hours, 16, 17, 29, 30, 

32, 34, 35, 36, 37, 38, 76, 

89, 104, 127, 136, 145, 157, 

166, 167 

World Health Organization, 

120, 121, 206, 209 

Välbefinnande, 72, 92, 148, 

152, 153 

Värdigt liv i äldreomsorgen, 

20, 55, 56, 71, 76, 206 



   

  

188 (188) 

Västra Hisingen, 12, 16, 40, 

41, 72, 73, 94, 97, 98, 114, 

116, 120, 133, 142, 159, 

190, 191, 199, 208 

YFA, 108, 111, 119 

Yrkesföreningen för Fysisk 

Aktivitet, 108, 119 

Ädelreformen, 56, 70, 71, 72, 

206 

Övertid, 59, 78, 81, 168, 169, 

170 

Överviktiga, 123, 124 

 

 





ISBN 978-91-983-9620-1

23 månader med  
6 timmar
– Följeforskning om försök med reducerad arbetstid 

Bengt Lorentzon

23 m
ånader m

ed 6 tim
m

ar                                                Bengt Lorentzon

 


	Blank Page

