
 

  

 Karlstads Teknikcenter   

   

Examensarbete 2017   

   

Titel: Sex timmars arbetsdag? 

 

Författare: Siv Axelsson 

 

Uppdragsgivare: Tina Andersson 

 

 

  

 

 

 

 

Karlstads Teknikcenter  Tel + 46 54 540 14 40 

SE-651 84 KARLSTAD  www.karlstad.se/yh

  

  



 

Examensarbete YhVA15 2017-09-18  

Sex timmars arbetsdag? 

 Siv Axelsson   

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten är att ta reda på inställningen till sex timmars arbetsdag hos 

vårdadministratörer inom Värmlands Landsting. Hur ser de på möjligheten att jobba två 

timmar mindre varje dag men behålla nuvarande arbetsuppgifter och hur tror de att deras 

psykiska hälsotillstånd skulle påverkas vid en sådan förändring.  

 

På det stora hela så visar resultatet att gruppen vårdadministratörer inom Landstinget i 

Värmland ser positivt på en minskning av arbetstiden, men det finns variationer i 

uppfattningen om huruvida det skulle vara möjligt att genomföra det utan att förändra 

nuvarande arbetsbelastning och arbetsuppgifter.  

 

Forskning inom området pågår, men ännu finns det inte så mycket färdiga resultat om vilken 

den långsiktiga effekten av en kortare arbetsdag är och därmed är det svårt att avgöra om en 

kortare arbetsdag även har de önskvärt positiva effekterna som gör den attraktiv även ur ett 

arbetsgivarperspektiv.    
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1 INLEDNING 

Sex timmars arbetsdag är inte längre en utopi. Diskussionerna kring sex timmars arbetsdag 

förs inte längre bara i form av önsketänkande hos personalen på fikarasterna, utan finns med 

både på den politiska och fackliga agendan. Sex timmars arbetsdag har redan införts på några 

arbetsplatser för att kunna se om/hur teorierna om dess fördelar bekräftas i praktiken.  

 

Att fler medarbetare runt om i Sverige vill få möjlighet att arbeta sextimmarsdagar tydliggörs 

bland annat av att fackförbundet Vision hade med krav på kortare arbetstid vid sina senaste 

förhandlingar med arbetsgivarparterna om nytt avtal för kommun- och landstingsanställda.  

 

Jag har i detta arbete valt att genom en enkätundersökning ta reda på inställningen till sex 

timmars arbetsdag bland vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland.  

 

1.1 BAKGRUND 

Då problematiken kring en ökning av psykisk ohälsa och stressreaktioner, framförallt i 

yrkeskategorier där kvinnor är överrepresenterade, började belysas framkom som ett av 

åtgärdsförslagen idéer om en generell arbetstidsförkortning, den så kallade sextimmarsdagen.   

 

Enligt Landstinget i Värmlands medarbetarstatistik 2016 gäller 49 procent av 

sjukskrivningarna inom landstinget psykiska sjukdomar, där stress och utmatningssyndrom 

ingår, och 88 procent av de sjukskrivna är kvinnor. Dessa siffror stämmer väl med 

sjukskrivningsstatistiken för resten av landet. (1) 

 

Att medarbetarna skulle vara positiva till införandet av en kortare arbetsdag är ju ganska 

naturligt, men vilka effekter får det ur ett arbetsgivare/ekonomiskt perspektiv och har det 

egentligen någon positiv effekt på sjukskrivningstalen och medarbetarnas psykiska hälsa? 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att genom en undersökning ta reda på om vårdadministratörerna och 

deras chefer inom Landstinget i Värmland anser att en sextimmars arbetsdag skulle kunna 

införas utan att en förändring görs av dagens arbetsuppgifter och arbetsmängd. Målet är, 

förutom att ta reda på vårdadministratörernas inställning till sex timmars arbetsdag med 
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oförändrad arbetsbelastning, också se vilka effekter de tror att detta skulle ha på deras 

hälsotillstånd.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Undersökningen har avgränsats till att enbart innefatta vårdadministratörer och chefer 

verksamma inom Landstinget i Värmland. Målet med undersökningen är inte att ta reda på 

vårdadministratörernas inställning till sex timmars arbetsdag, utan om de tror att en 

neddragning av tid är möjlig med oförändrad arbetsbelastning. Undersökningen avgränsas 

också genom att frågeställningarna utgår från att samtliga respondenter är positiva till en 

neddragning av arbetstid. 

 

1.4 METOD 

Datainsamling via digital enkät valdes som metod för att nå ut till en stor målgrupp och 

därmed kunna samla in den mängd data som skulle kunna ge ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. En enkät med nio frågor skapades med hjälp av ett enkätverktyg via Survio. (2) 

Enkäten skickades via e-post till samtliga vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland, 

samt till en Facebookgrupp, ”Vi läkarsekreterare/medicinska sekreterare i Sverige”.  

 

För att få fram chefernas inställning skickades frågor (se bilaga A) till utvalda chefer inom 

Landstinget i Värmland.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

Efter att ha bestämt mål och syfte med rapporten samt vilka avgränsningar som var lämpliga, 

togs ett antal frågor fram. Bilaga B. Frågorna som skulle skickas ut i form av en digital enkät 

skickades för godkännande till Marielle Jalal, verksamhetschefen för vårdadministratörer, 

område slutenvård i Landstinget i Värmland. När frågorna blivit godkända skapades ett 

formulär i enkätverktyget Survio.  

 

Av de nio frågorna var det fem frågor som gällde sex timmars arbetsdag. Övriga fyra var 

bakgrundsfrågor om ålder, arbetstid och tjänstgöring. Bakgrundsfrågorna var till för att kunna 

urskilja eventuella skillnader i svarsmönster beroende på bakgrundsvariablerna.  
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Innan utskick testades enkäten av studiekamrater för att säkerställa att länken fungerade som 

den skulle och att det inte fanns några oklarheter kring frågorna. När detta var gjort skickades 

länk till enkäten ut i ett e-postmeddelande till samtliga vårdadministratörer inom Landstinget i 

Värmland med en förfrågan om att delta i enkätundersökningen. Bilaga C. 

 

Länken till enkätundersökningen lades även ut i Facebookgruppen ”Vi 

läkarsekreterare/medicinska sekreterare i Sverige”. För att kunna urskilja svaren från 

Värmland utökades denna version av enkät med en bakgrundsfråga om vilket landsting 

respondenten tillhör. 

 

Enkätundersökningen var öppen under perioden 2017-04-12 – 2017-05-07, och det kom in 

232 svar från vårdadministratörer som arbetar inom Landstinget i Värmland. De 40 enkäter 

som besvarades av vårdadministratörer från övriga landet har inte tagits i beaktning i detta 

arbete då anställning i Landstinget i Värmland är ett krav i den beslutade avgränsningen.  

 

Frågor (se bilaga A) skickades till avdelningschef Christina Olsson på Arvika sjukhus samt 

till Human Resources inom Landstinget i Värmland för att ta reda på chefers inställning till 

sex timmars arbetsdag. 

 

3 RESULTAT 

Det inkom 272 svar på enkätundersökningen. Av dessa 272 svar har 40 plockats bort då 

respondenterna var anställda i andra landsting än Värmlands och svaren ligger således utanför 

arbetets avgränsningar.  

 

När det gäller bakgrundsfrågorna så är respondenterna spridda i både ålder och anställningstid 

medan de hade en jämn fördelning mellan de två områdena öppenvården (53 procent) och 

slutenvården (47 procent).  

 

På frågan om de kunde tänka sig att gå ner till sex timmars arbetsdag med samma mängd 

arbetsuppgifter som de har idag svarade 119 respondenter ja och 113 svarade nej.  Svaren från 

respondenterna inom öppenvården visar att 48 procent har svarat ja, medan motsvarande siffra 

för anställda i slutenvården är 55 procent. 
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När man tittar på bakgrundvariablerna ålder och anställningstid ser man att de yngre 

respondenterna och de med kortare anställningstid har varit mera benägna till att svara ja. Se 

figur 1 och 2. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln ålder förhåller sig svaren enligt figur 1; 

 
Figur 1. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln anställningstid förhåller sig svaren enligt figur 2; 

 

 
Figur 2. 
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På frågan om man tror att man hinner med alla arbetsuppgifter på kortare arbetsdag svarade 

80 personer ja, och 152 personer svarade nej. Svaren från respondenterna inom öppenvården 

visar att 34 procent har svarat ja, medan motsvarande siffra för anställda i slutenvården är 35 

procent. 

 

När man tittar på bakgrundvariablerna ålder och anställningstid ser man även här att de yngre 

respondenterna och de med kortare anställningstid har varit mera benägna till att svara ja. Se 

figur 3 och 4. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln ålder förhåller sig svaren enligt figur 3;

  
Figur 3. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln anställningstid förhåller sig svaren enligt figur 4;

 
Figur 4. 
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På frågan om vad man skulle göra med de två timmar man får över om man jobbar sex 

timmarsdagar fördelar sig svaren enligt figur 5; 

 

 
Figur 5. 

 

På denna enkätfråga hade respondenterna även möjlighet att skriva kommentarer i fritext. Ett 

urval av svaren ses nedan: 

 

Vara i stallet.  

Ta hand om mig själv!  

Vila, läsa en bok; själv eller tillsammans med mina barn eller bara vara!  

Måla tavlor. Göra det jag känner för, spela golf, umgås med barn och barnbarn, vänner med mera.  

Gå till frissan, tandläkaren, sjukvården etc. Slippa ta ledigt eller flexa för att göra det. 

Hinna leva mitt liv! Och ha kvar mer ork till mitt jobb. 

Läsa mer böcker. 

Sådant jag tycker är roligt som handarbeta, läsa, pyssla med blommor. 

Sådant man inte hinner när man arbetar dagar som uträtta ärenden, tand/läkarbesök, optiker, frissa 

Bara vara! 

EGENTID 

Gå kurser. Ägna mig åt någon hobby. 
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På frågan om de tillfrågade trodde att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron skulle minska om de 

arbetade sex timmars arbetsdag istället för dagens åtta timmar så trodde 63 procent att den 

skulle göra det. Svaren från respondenterna inom öppenvården, se figur 6, visar att 54 procent 

har svarat ja, medan motsvarande siffra för anställda i slutenvården är 73 procent. 

 
Figur 6. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln ålder förhåller sig svaren så här; 

 
Figur 7.  
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Utifrån bakgrundsvariabeln anställningstid förhåller sig svaren så här; 

 

 
Figur 8. 

 

Resultatet från frågorna ställda till Human Resources inom Värmlands Landsting kan inte 

redovisas på grund av uteblivna svar. Samtliga svar från avdelningschef Christina Olsson, 

Arvika sjukhus, redovisas i separat bilaga. Bilaga D. Nedan visas några av svaren; 

 

Vilka fördelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

Positivt på grund av mer fritid. Tror man producerar mer på arbetet på grund av färre timmar att utföra 

arbetet på. Man ställer om sig tankemässigt och är mer alert. 

Vilka nackdelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

Svårigheter att få till APT, informationsmöten för hela gruppen. 

Hur ska du kunna bibehålla samma produktivitet på sex timmars arbetsdag som idag? 

Tror man har hög produktion fram till 14, sedan tror jag man tappar i produktion ju längre arbetsdagen 

är och detta är helt naturligt! Man kan inte vara på topp från 07:30-16.00. 

Tror du att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron (till exempel stress, förslitningsskador med 

mera) skulle påverkas med sex timmars arbetsdag? 

Jag tror att stress, arbetsrelaterad sjukfrånvaro skulle minska. 

 

Bilaga D 
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4 DISKUSSION 

Jag har valt att presentera mitt arbete utifrån tre olika bakgrundsvariabler. Anledningen till det 

är att när jag analyserade svaren kunde jag se olikheter i svaren beroende på ålder och hur 

länge respondenten arbetat som vårdadministratör, och jag började fundera på hur det kommer 

sig.  

 

Då jag inte fått in tillräckligt med svar från ledningen så kan jag inte göra någon jämförelse på 

ledningens kontra vårdadministratörernas inställning till om de tror att en neddragning av tid 

är möjlig med oförändrad arbetsbelastning. Jag har därför enbart tittat på medarbetarsvaren. 

 

Man kan tydligt se att yngre personer och de som inte arbetat inom yrket så länge är betydligt 

mer positiva till att klara av jobbet inom sex timmar i förhållande till kollegor som är äldre 

eller har arbetat längre. Av de vårdadministratörer som arbetat i fem år eller mindre har 67 

procent svarat ja till sex timmars arbetsdag, och av de som arbetat över 20 år har 64 procent 

svarat nej till sex timmars arbetsdag. Tittar man på ålder så har 93 procent av de 

vårdadministratörer som är mellan 20-29 år svarat ja till sex timmars arbetsdag, medan de 

vårdadministratörer som är över 50 år är det bara 38 procent som kan tänka sig kortare 

arbetsdag med samma arbetsbelastning som idag. Hur kommer det sig att det är så?  

 

Det kan bero på att i 20- till 40-årsåldern befinner man sig i en tid med barn som ska hämtas 

på förskola, skjutsas till fritidsaktiviteter och så vidare. Den tid man behöver för att hinna med 

vardagsbestyr och samtidigt hinna med återhämtning är svår att få ihop. Det är troligtvis 

motiverande att effektivisera arbetsdagen ännu mera för att kunna korta ner sin arbetsdag till 

förmån för mera fritid. Har man arbetat i över 20 år lockar kanske inte tanken på att korta ner 

arbetstiden lika mycket om det innebär högre krav och hårdare tempo. 

 

Av de 119 respondenter som svarat att man kan tänka sig att gå ner till sex timmars arbetsdag, 

har bara 80 vårdadministratörer svarat att de tror att de kommer att hinna med de 

arbetsuppgifter de har idag på kortare arbetsdag. Det förbryllar mig något eftersom det 

innebär att 38 personer, nära en tredjedel av de som svarat ja, inte tror att man kommer att 

hinna med samma mängd arbetsuppgifter på kortare arbetsdag, men kan ändå tänka sig att 

arbeta sex timmars arbetsdag utan att minska på mängden arbetsuppgifter som de har idag. 

 

Orsaken till att 32 procent har svarat motsägelsefullt på dessa frågor tror jag beror på att 

respondenten svarat ja på frågan om man kan tänka sig sex timmars arbetsdag, utan att tänka 
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på om det är realistiskt att tänka att arbetsuppgifterna hinns med på kortare arbetstid. När 

sedan frågan om de verkligen kommer att hinna med det kommer så inser de att nej, det gör 

de förmodligen inte. 

 

På enkätfrågan om vad den tillfrågade skulle göra med tiden som man ”fick över” vid sex 

timmars arbetsdag valde jag att ge möjligheten att kommentera. Detta för att få en inblick in 

vad man skulle använda tiden till, om inte mina svarsalternativ räckte till. Jag fick in många 

kommentarer och de handlade om återhämtning, att göra sådant som man inte hinner annars 

och ta hand om sin hälsa. 

 

När det kommer till frågan som gäller arbetsrelaterad sjukfrånvaro, var majoriteten 

respondenter överens om att deras arbetsrelaterade sjukfrånvaro skulle minska om man hade 

sex timmars arbetsdag. Här ser man endast en marginell skillnad när det kommer till ålder och 

antal arbetade år.  

 

Jag tror personligen att sex timmars arbetsdag är framtiden, och att det skulle innebära att man 

är piggare och effektivare både under arbetstiden och på fritiden. Tyvärr finns det inte någon 

omfattande studie med adekvata resultat som kan bekräfta min teori ännu. Flera företag har 

infört sex timmars arbetsdag på prov, och de ser hittills framförallt fördelar med 

arbetstidsförkortning.  

 

I en artikel på ETC.se kan man till exempel läsa om Mölndals sjukhus som införde sex 

timmars arbetsdag på operationsavdelningen i februari 2015. Resultatet blev nöjdare och 

friskare anställda, lättare att rekrytera och minskade operationsköer. Enhetschef Maria 

Henriksson berättar att personalen är mer energisk på jobbet, att den arbetsrelaterade 

utmattningen har minskat, och att personalen är mycket gladare. Hon tror att en bidragande 

orsak är att man numera har fasta kollegor och inte inhyrd personal som varierar hela tiden. 

Maria menar att Mölndals sjukhus nog är lite före sin tid, men hon tror att inom en 

tioårsperiod kommer det sannolikt att hända mycket inom förkortad arbetstid. (3) 

 

Det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet presenterade en studie, på beställning av dåvarande 

näringsdepartementet, som visade att den upplevda hälsan förbättrades väsentligt för de som 

arbetade sextimmarsdagar. I studien ingick 800 personer, huvudsakligen anställda inom 

offentlig sektor. Hälften fick arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra 

hälften fick fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade nästan 
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allt förbättrats i den första gruppen. Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress 

och trötthet. De självupplevda effekterna visade positiva resultat, men forskarna kunde inte se 

några objektiva mått på hälsoeffekter. För att se långsiktiga effekter hade man behövt fortsätta 

studien i fem till tio år till. (4) 

 

Mitt förslag till fortsatt bearbetning är att få med chefernas perspektiv för att komplettera 

analysen och slutsatserna. Det skulle ge en bredare bild och ett fylligare underlag till mitt 

examensarbete. 

 

5 SLUTSATSER 

Det finns väldigt lite forskning om hur en sex timmars arbetsdag långsiktigt påverkar 

individerna och deras arbetsmiljö, samt vilka effekter det får ur ett arbetsgivarperspektiv. Det 

pågår både forskning och praktiska försök med sextimmarsdag på olika arbetsplatser i landet. 

Hur snabbt det kommer att sprida sig beror till stor del på resultaten av de pågående försöken 

och hur attraktivt det kommer att vara för arbetsgivarna att införa det ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

 

Enligt resultatet av denna undersökning tror majoriteten av vårdadministratörerna att de 

kommer att må bättre om de har en kortare arbetsdag. Om det visar sig att så är fallet och att 

medarbetarna blir effektivare den tid de är på jobbet, kommer troligen arbetsgivarna att se 

vinsterna med sextimmarsdagar och vi kommer att se en ökning av sextimmarsdagar på 

arbetsmarknaden.  

 

  



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  12 

 

Sex timmars arbetsdag? 

 Siv Axelsson   

 

 

REFERENSER 

1. Landstinget i Värmland. Medarbetarstatistik 2016. [Online].; 2016 [cited 2017 Maj 10. 

Available from: 

http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20

m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/M

edarbetare/Medarbetarstatistik%202016.pdf. 

2. Survio. Survio. [Online]. [cited 2017 Maj 10 [Enkätverktyg]. Available from: 

https://www.survio.com/sv/. 

3. Egefur C. Dagstidningen ETC Göteborg. [Online].; 2016 [cited 2017 Maj 16. Available 

from: http://goteborg.etc.se/inrikes/molndals-sjukhus-fortsatter-med-sex-timmars-

arbetsdag. 

4. Ekelöf E. Arbetsmiljoforskning.se. [Online].; 2012-02-22 [cited 2017 Maj 15. Available 

from: http://www.arbetsmiljoforskning.se/arbetstider/kortare-arbetstid-

h%C3%A4lsosamt-men-m%C3%A5nga-vill-jobba-l%C3%A4ngre-dagar. 

 

http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetarstatistik%202016.pdf
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetarstatistik%202016.pdf
http://www.liv.se/Global/Om%20landstinget%20i%20v%C3%A4rmland/Vision%2C%20m%C3%A5l%20och%20uppf%C3%B6ljning/Uppf%C3%B6ljning%20och%20analys/Medarbetare/Medarbetarstatistik%202016.pdf
https://www.survio.com/sv/
http://goteborg.etc.se/inrikes/molndals-sjukhus-fortsatter-med-sex-timmars-arbetsdag
http://goteborg.etc.se/inrikes/molndals-sjukhus-fortsatter-med-sex-timmars-arbetsdag
http://www.arbetsmiljoforskning.se/arbetstider/kortare-arbetstid-h%C3%A4lsosamt-men-m%C3%A5nga-vill-jobba-l%C3%A4ngre-dagar
http://www.arbetsmiljoforskning.se/arbetstider/kortare-arbetstid-h%C3%A4lsosamt-men-m%C3%A5nga-vill-jobba-l%C3%A4ngre-dagar
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BILAGOR 

Bilaga A. Frågor som skickats till utvalda chefer inom Landstinget i Värmland.  

Bilaga B. Enkätfrågorna. 

Bilaga C. Missivbrev. 

Bilaga D. Kompletta svar från avdelningschef Christina Olsson, Arvika Sjukhus. 
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Bilaga A 

Frågor som skickats till utvalda chefer inom Landstinget i Värmland 
 

• Vad har du för roll inom landstinget? 

 

• Vilka fördelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

 

• Vilka nackdelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

 

• Hur skulle du vilja att vårdadministratörerna schemaläggs med sex timmars arbetsdag? 

 

• Tror du att vårdadministratörerna kommer att kunna hålla samma produktivitet på sex timmar som idag? 

 

• Hur ska du kunna bibehålla samma produktivitet på sex timmars arbetsdag som idag? 

 

• Tror du att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron (till exempel stress, förslitningsskador med mera) skulle 

påverkas med sex timmars arbetsdag? 
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Bilaga B 

Enkätfrågorna 

 

• Ålder? 

 

• Hur länge har du arbetat som vårdadministratör? 

 

• Vad har du för tjänstgöringsgrad idag? 

 

• Inom vilket område arbetar du? 

 

• Kan du tänka dig att ha sex timmars arbetsdag med samma mängd arbetsuppgifter som du har idag? 

 

• Tror du att du skulle kunna utföra samma mängd arbete på sex timmar som du gör nu? 
 

• Om du fick välja, hur skulle du vilja arbeta? 
 

• Vad skulle du göra med de två timmarna som du får över på fritiden? 
 

• Tror du att din arbetsrelaterade sjukfrånvarotid skulle minska med sex timmars arbetsdag?  



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  16 

 

Sex timmars arbetsdag? 

 Siv Axelsson   

 

 

Bilaga C 

Missivbrev 

 

Hejsan! 

  

Jag läser sista terminen till vårdadministratör på yrkeshögskolan i Karlstad. Mitt examensarbete handlar om sex 

timmars arbetsdag. Har du lust att besvara nio frågor i min enkät nedan vore jag oerhört tacksam. Det tar cirka en 

minut att besvara enkäten. Sista svarsdag är 2017-05-07. 

  

https://www.survio.com/survey/d/D0N2F7G8T0N1N9I3L 

  

Stort tack på förhand! 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Siv Axelsson 

Vårdadministratörselev 

Karlstad Yrkeshögskola 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/D0N2F7G8T0N1N9I3L
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Bilaga D 

Kompletta svar från avdelningschef Christina Olsson, Arvika Sjukhus. 

 

Vad har du för roll inom landstinget? 

Avdelningschef 

 

Vilka fördelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

Positivt på grund av mer fritid. Tror man producerar mer på arbetet på grund av färre timmar att utföra arbetet 

på. Man ställer om sig tankemässigt och är mer alert. 

 

Vilka nackdelar ser du med sex timmars arbetsdag? 

Svårigheter att få till APT, informationsmöten för hela gruppen. 

 

Hur skulle du vilja att vårdadministratörerna schemaläggs med sex timmars arbetsdag? 

7-13 och 13-19. 

 

Tror du att vårdadministratörerna kommer att kunna hålla samma produktivitet på sex timmar som 

idag? 

Ja 

 

Hur ska du kunna bibehålla samma produktivitet på sex timmars arbetsdag som idag? 

Tror man har hög produktion fram till 14, sedan tror jag man tappar i produktion ju längre arbetsdagen är och 

detta är helt naturligt! Man kan inte vara på topp från 07:30-16.00. 

 

Tror du att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron (till exempel stress, förslitningsskador med mera) skulle 

påverkas med sex timmars arbetsdag? 

Jag tror att stress, arbetsrelaterad sjukfrånvaro skulle minska. 

 


