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Bilaga 1

Hushållens arbetstider

Lars-Olof Petterssonav
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Förord

Under december 1987och januari 1988 genomfördes i samband med SCB:s ar-
betskraftsundersökningar tilläggsundersökning beträffande arbetstidensen
förläggning, restider till och från arbetsplatsen, de sysselsatta småbarnsföräld-

barnomsorgsförhållanden makarnas inbördes arbetstider. Hushål-samtrarnas
lens arbetstider redovisar resultatet denna undersökning.av

Arbetstidskommittén utarbetade fastställdeoch frågorna låg till grundsom
för undersökningen. förAnsvaret dess utformning vilar således helt på kom-
mittén. Vi vill emellertid tacka för det samarbete vi hade med SCB under arbe-

med frågeformulär, resultattabeller och utarbetandet denna Dettet rapport.av
främst Ingrid Turtola sakkunnigt hjälpte förbättra undersök-attvar som oss

ningen.
Resultatet undersökningen har legat till grund för arbetstidskommitténsav

olika överväganden. Innehållet i denna emellertid Lars-Olofrapport ansvarar
Pettersson i kommitténs sekretariat för.

SahlinMona
ordf arbetstidskommitténi
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Sammanfattning

Under 1987december ochjanuari 1988 ställdes frågor arbetstidens förlägg-om
ning, restider, barnomsorg och hushållens arbetstider till dem ingick isom ar-
betskraftsundersökningarna AKU respektive månader. Sammanlagt genom-
fördes 26 440 intervjuer. Bortfallet är procent.ca

Blir arbetstiderna alltmer utsträckta, oregelbundna och obekväma Kommer
samhället hålla dygnetöppet sju dagar i veckan Suddasatt gränsernarunt,
mellan arbete på dag, kväll och utnatt

Många ifrågasätter arbetstider kvällar, lördagar och söndagar verkli-om
skall betraktas obekväma. Det mindre lyckadär arbetstid forgen som som en

Åden kan bästa tänkbara för andra sidan be-ene vara en annan, resonerar man.
tingar arbete obekväma arbetstider allt högre pris. Motståndet arbete påmot
helger, kvällar och hosnätter är mångastort grupper.

Orsakerna till det frekventa arbetet på obekväma tider många. Syssel-ärmer
sättningen ökar snabbt inom delarde den offentliga sektorn där arbete utan-av
för dagtid omfattande. Avskaffandetär affirstidslagen har gjort fler han-attav
delsanställda har obekväma arbetstider. Stigande kapitalkostnader inom in-
dustrin leder till krav på utökade drifttider.

Arbetstidsformer

Antalet har del sin arbetstid förlagd utanför dagtid varda-personer som en av
har ökat. Så långt kan vi slå fast arbete obekväm arbetstidattgar var mer

frekvent 1988 1982.än
Dagtidsarbete definieras arbete mellan kl. 6.45 och 17.45.2,8 miljoner,som

65 de sysselsatta arbetade enbart dagtid. Det har blivit uppskatt-procent av
ningsvis 100 000 färre på âr. Mellan 1974och 1982 ökade andelen dagtids-sex
arbetande. 1988I års undersökning det färre arbetade dagtid fjortonänvar som
år tidigare.

En andel 67större kvinnormän procent 62än arbetadeprocent dagtid.
Mellan 1982 och 1988 minskade andelen dagtidsarbetande både for ochmän
kvinnor.

De dagtidsarbetande arbetade till del enbart på vardagar. 370 OOO9stor pro-
hälftencent, och hälften kvinnor,män arbetade också på helger.

Personer har arbetstider varje arbetsdag där arbetstiden tillsom samma men
någon del också innefattar arbete utanför dagtid har regelbundna förskjut-men

arbetstider. Det 352 OOOsysselsatta omfattades den definitionen,na var som av
8 alla sysselsatta. Drygt hälften dem hade förskjutna arbetsti-procent av av som
der kvinnor. Den här arbetstidsformen vanlig främstär bland deltidsarbe-var
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kvinnor.tande
År 1974 detarbetstider.obekvämaoregelbundna ochAllt fler har varvar

skettliten Ökning1982 hadeåroregelbundet,arbetadefemte sysselsatt ensom
arbetstider.sådanahadede sysselsatta27och 1988 det procent somavvar

1974.000 flerarbetstider, 361 änoregelbundna153 000 hade1
arbetstidsformer: sche-i olikaindelasarbetstiderna kanoregelbundnaDe tre

arbetstider.oregelbundnaövrigaSkiftarbete ochmalagt arbete,
och 1988.mellan 1974omfattningifordubbladesarbetetschemalagdaDet

främstSchemalagt arbete ärenligt schema.1988arbetade000595 personer
jämfört med 8 männenkvinnafemtearbetstidsform. Var procentkvinnornas av

arbetstider.schemalagdahade
alla4173 000främst män.Skiftarbete innehades procent sys-avpersoner,av

skiftarbetadevanligtså mängångerskift.arbetade Detselsatta, att somtrevar
arbets-arbetarnasocksåDetrespektive 2 är6gjorde det,kvinnor procent.att

LO-anslutna.skiftarbetareallatidsform. 87 procent varav
Övriga sysselsatta.de000, 9hade 385oregelbundna arbetstider procent, av

blandbetydligt vanligare män änarbetstideroregelbundnaövrigaOckså var
fore-vanlig blandArbetstidsformenrespektive 7kvinnor,bland procent. var

tagare.
mind-och söndagar. Detlördagarenbartarbetade påsysselsatta30 000 var

1974. 85sedanvarit ändaoch har detsysselsatta procentallalän procent avre
16-24 år.i åldernungdomarvargruppenav

längdArbetstidens
mins-och 1988Mellan 1982ökat.periodlängreharDeltidsarbetet översett en

20mindregäller arbete änfrämst vadomfattningideltidsarbetet någotkade
vecka.timmar per

ellervecka35 timmarheltid, dvs.arbetadesysselsattade75 perprocent av
ochvecka35-39 timmar1040 timmar,arbetade50 procent perprocentmer.
deltid.arbetadesysselsatta25 devecka.timmar41minst procentprocent avper

arbetadefyrakvinnor. TredeltidsarbetandedeCa 85 somavprocent varav
Även de48kvinnornavecka män. procent40 timmarän avvaromvarpermer

förvärvsarbets-antalet40utförde inte ändesysselsatta så procent avmer
timmar.

vecka.regelbundet fem dagararbetadealla sysselsattatredjedelarTvå perav
så9antal arbetsdagar,varierandehade procentsysselsattfjärdeNästan ettvar

antal arbetsdagargenomsnittligtinte kundedevarierande ett peratt ange
vecka.

vecka. Detfem dagararbetade än000335Relativt många, permerpersoner,
ochi veckansju dagararbetaderegelbundet000115fanns inte mindre än som

tredjedelar mänTvåtimmar.medelarbetstid 53de hade vargruppenaven
regelbun-intehade alltsåde sysselsatta3företagare.80och procentprocent av

i veckansju dagararbetadedelediga dagar. De männågradet attsom uppgav
timmaråttaarbetadedvs. de äntimmar,medelarbetstid 58hade ommeren

dagen.
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Arbetsdagen
En majoritet började arbetsdagenstor på 88 började mellanprocentmorgonen.
kl. 5.30 och 9.29. Skillnaderna emellertid mellan olikastoravar grupper av sys-
selsatta. Av LO:s manliga medlemmar började fyra mellan kl. 5.30 ochtre av
7.29 medan 84 SACOSR:s medlemmar inleddeprocent arbetsdagen mellanav
kl. 7.30 och 9.29.

Arbetsdagen slutade till del på eftermiddag.stor Det emellertid rela-sen var
tivt många slutade Mer hälftenän företagarna ochsom fjärdesenare. av var
medlem i SACO SR slutade kvällen. litenEn slutade på ochnattengrupp ett

LO-medlemmarna avslutadeprocent arbetsdagenpar påav dvs.morgonen,
mellan kl. 5.00 och 6.44.

Helg- och nattarbete

Var tredje sysselsatt arbetade på lördagar ocheller söndagar, vilket motsvarade
1,4 miljoner Det liten ökning sedan 1982 beroendepersoner. på detvar en att
blivit fler kvinnor arbetade på helger. 1988 det 36 kvinnornasom procentvar av
och 29 männen hadeprocent del sin normalarbetstid förlagdav tillsom en av
helger.

flestaDe arbetade några enstaka lördagar och söndagar månad. 150 000per
arbetade minst lördagar ochpersoner söndagartre månad. 90tre 000per av

dessa företagare.var
Nattarbete, dvs. arbete mellan midnatt och kl. 5.00, ingick normalt i arbetsti-

den för 346 000 8 de sysselsatta. Förprocent tredjepersoner, nattarbeta-av var
ingick arbete på i varje arbetspass.re natten
En större andel 10män, kvinnor,än 6procent, arbetade påprocent, natten

det vanligare bland kvinnor ha ständigtmen nattarbete.var att

Vanliga arbetstider

De flesta har föreställning den vanlige löntagarenatt arbetarnog en på da-om
har 40 timmars arbetsvecka fördelad på veckans femgen, vardagar.

65 de sysselsatta hade dagtidsarbete,procent 67 arbetadeav enbartprocent
vardagar och 67 fem dagar i veckan. Detprocent 75 arbeta-procentvar som

de heltid endast 50 normalt 40 timmarmen procent vecka.per
Kombinationen dagtidsarbete 40 timmar i veckan fördelat på veckans fem

vardagar det mindre än tredjedel de sysselsattavar hade.en av som

En normal arbetsvecka
86 all arbetstid utfördesprocent på vardagar mellan kl. 7.00av och 18.00. En-
dast 5 tiden förlagd till lördagarprocent och söndagar, drygtav 1var procent
på Huvuddelen allnatten. arbetstid utfördes således på dagtid och påav
vardagar.
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Flexibilitet
självavissainommöjligheterhade42 attsysselsatta, ramar0008401 procent,

ojämntMöjligheternaarbetsdag.sinslutabörja ochskullede varnärbestämma
betydligtföretagareochkvinnormöjligheter änhade störrefördelade. Män

85slut.början ocharbetsdagensbestämmaanställdamöjligheter än attstörre
flexmöjlighe-LO-medlem hadefemtemedjämförtföretagarna varprocent av

ter.
fredatidigare påhembrukadededagtidsarbetandefemte attVar uppgav

det.alltid gjordehälftengar varav

Restider
Medelrestidendag.minuterrestid 41genomsnittlighadeanställda perDe en

ellervecka40 minuterår. Dettjugopå8 minutermed motsvarar perökathade
perioden.underarbetstidsforkortningenfjärdedel aven

medel-iminuter23anställda,derestid änbetydligt kortarehadeFöretagare
längretimmehalvochomkringsåledes perfor löntagareRestidental. enenvar

företagare.forvecka än
Stockholms-området änidaglängreminutermedeltal 24iRestiden pervar

dagminuter55stockholmareEnglesbygden. me-reste pernorrländskai den
minuter.31glesbygdsbondan reste

mel-hemmetfrånbortaregelbundetmindreellersysselsatta000287 mervar
ochtillveckopendlingochtjänsteresoravsågarbetsdagar. Bortovaronlan två

minst nätteromfattadebortovaro trehade00063från arbetet. somenpersoner
Bortovaio sågångerfemarbetsdagartvåmellanhemmet van-från vari veckan.

kvinnor.blandblandlig män som

arbetstiderFamiljers
ochbådearbetadegiftasamboendemedhushållalla mannen36I procent av

kvin-ochheltidarbetadehushålllika många[ungefärheltid. mannenkvinnan
deltid.nan

Närålder.barnetsmedvarieradearbetstid yngstasammanlagdaHushållens
gällde i närmarefamilj vilketi fjärdeheltidbådaarbetade3 århögstdet varvar

väsentligtallti12-16år. Detbarnetfamiljerna där varhälften yngsta varav
mänäldre. Menblevbarnetförändrades närarbetstider yngstakvinnans som

40 timmaränutsträckning andra mänänmindreiarbetade mersmåbarnmed
vecka.per

utsträckning änheltid iarbetade störresmåbarnmedkvinnorEnsamstående
imed barnkvinnorensamstående40Omkringgiftasamboende. procent av

veckan.i35 timmarminstarbetadeförskoleåldern
arbetadebådahushålliarbetstidsforläggningen attettvanligaste varDen

hus-29och idagtidarbetadebåda procenthushållalla av137dagtid. procent av
Detvardagar.enbart pådagtidkvinnanoch varbådearbetadehållen mannen

andraoch dendagtidarbetade partenkvinnanellervanligtockså att mannen
kvinnanochbådeovanligtrelativtdäremot att mannenoregelbundet. Det var

oregelbundet.arbetade
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Arbetstidens förläggning, avseende helgarbete, och arbestidsformnattarbete
varierade mycket lite mellan hushållstyper och mellan individer med olika fa-
miljesituation.

Barnomsorg
Tillgången till barnomsorg varierade med kvinnornas arbetstidsform. Närmare
fyra fem kvinnor med förskolebarn dagtidarbetade enbart vardagarav som
hade barnomsorg utanför hemmet mindre hälftenmedan än de kvinnorav som
arbetade skift eller övriga oregelbundna arbetstider hade barnomsorg utanför
hemmet för sina barn. Totalt hade 56 sysselsatta småbarnsfäder ochprocent av
70 småbarnsmödrarna barnomsorg utanför hemmet. En tredjedelprocent av av
föräldrarna till barn 7-11 år hade barnomsorg för sina barn.

Ansvaret för hämtning och lämning inombarn deladesbarnomsorgenav av
och kvinnan i hälften hushållen. fjärdeI hushåll detvartmannen av var mannen

och i lika många kvinnan huvudansvaret.hadesom
I medeltal förlängde det restiden med 19 minuter och lämna barnhämtaatt

inom barnomsorg. För omkring tionde förälder förlängde hämtning ochvar
lämning minstarbetsdagen med 45 minuter.

Företagare anställdaoch

deAv sysselsatta 400 000 företagare utgjorde 9 allaoch syssel-procentvar av
De hade mycket långa arbetstider, 57satta. arbetade 40 timmaränprocent mer

i Deras arbetstidsforläggningveckan. oregelbunden och de iarbetade storvar
utsträckning på helger. Deras möjligheter själva bestämma arbetstidernaatt var
goda.

Kvinnliga LO-medlemmar arbetade oregelbundet i betydligt utsträck-större
ning löntagargrupper.andraän Mindre hälftenän LO-kvinnorna arbetadeav
enbart dagtid vardagar. En relativt andel LO:s manliga medlemmarstor av
hade sin arbetstid förlagd till dagtid på Var tolftevardagar. LO-man arbetade
dock skift. Nattarbete vanligtockså bland LO:s manliga medlemmar.var

70 TCO:s och SACOSR:s medlemmar dagtid påarbetade varda-procent av
mellan 5 och 10 dagtid inklusive helger. De hade betydligt störreprocentgar,

möjligheter LO-anslutnaän inom vissa bestämma sina arbetstider.att ramar

Näringsgrenar
I jordbruket arbetade fjärde dagtidendast enbart på vardagar närma-medanvar

80 inom bankväsendet ioch byggnadsindustrin hade motsvarandeprocentre
arbetstidsförläggning.

privata offentligaI och tjänstenäringar hade obekväma arbetstider. 42manga
de sysselsatta i hälso- och sjukvården, 44 i hotell ochprocent procent restau-av

och 42 i samfårdsel. och tele hade arbetsti-oregelbundnaprocentranger post
der.

Allt fler i alla näringsgrenar arbetade oregelbundet. Drifttiderna har alltså
ökat i alla näringsgrenar, eller också flerdet delade devar personer som
obekväma arbetstiderna.
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Inledningl

1.1 Undersökningens uppläggning definitioneroch

Hushållens arbetstider gjordes tilläggsundersökning till arbetskrafts-som
undersökningarna AKU i december 1987och januari 1988. AKU bl.a.mäter
sysselsättning och arbetslöshet i landet. genomförs statistiska central-De av
byrån varjeSCB månad.

sysselsättningen frågaAKU slumpmässigt urvalmäter att ettgenom av per-
16-64i åldern år deras arbetsförhållanden. Urvalets storleksoner om var

16 000 1987och 000 under 1988. Då denna undersökning gjordespersoner
nettourvalet 34 149 genomfördaAntalet intervjuer undervar personer. var

dessa månader 30 409, bortfallet frågordvs. De dennaprocent.var ca som
undersökning gällde berörde 26 907 intervjuade.de Antalet inter-personer av
vjuer i tilläggsundersökningen 26 440 98dvs. procent nettour-var personer, av
valet. Bortfallet således omkring Beträffande urvalsförfa-procent. t.ex.var

bortfall ochrande, beräkning standardavvikelser hänvisas i övrigt till Hus-av
hållens arbetstider Teknisk rapport utarbetad inom SCB Margareta Hen-av-
kel och Ingrid Turtola.

AKU på hur många respektive kvinnor i olika åldrarmän för-ger svar som
värvsarbetar, söker arbete eller inte tillhör arbetskraften. ingår iDe som ar-
betskraften antingen ellersysselsatta arbetslösa. De sysselsatta delas bl.a.är
i deltidssysselsatta vanligen arbetar mindre 35som timmar vecka ochän per
heltidssysselsatta vanligen arbetar 35 timmar ellersom vecka. Denmer per
vanligen arbetade tiden arbete både i huvudsyssla och bisyssla,mäter dvs.
eventuella extra-knäck. AKU också den faktiskt arbetade tidenmäter under

hurmätveckan, dvs. många timmars arbete utförde denna vecka. Genomman
fråga hur många arbetstimmar utfördes under veckan kan vi dela in deatt som

sysselsatta i de i tillfälligtarbete och de frånvarande under mät-som var som var-
veckan. Antalet faktiskt utförda arbetstimmar arbetstiden i huvudsysslamäter
respektive bisyssla. Det finns information hel och frånvaropartiell samtom
övertid.

Genom frågorna ställdes tilläggsfrågor till AKU kunde dess bak-att som
grundsvariabler kön, ålder, facklig tillhörighet, bostadsort, familjeförhål-om
landen och yrke utnyttjas.

Frågorna berörde i princip områden. förstaFör det gällde det urvalsper-tre
arbetstidsförläggning och restider. frågornaDe ställdes till samtligasonens sys-

selsatta. frågorFör det andra gällde det barnomsorg. De ställdes till samtli-om
sysselsatta med barn under 12år. För det tredje avsåg de hushållens samladega

arbetstider och arbetstidsförläggning frågor makemaka sambosgenom om ar-
betstider och förläggning arbetstider. frågorDe ställdes redovisas i bila-av som
ga
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Figur Principskiss över AKU.

E] i arbetskrafcart I arbetskraften

Arbetslösa sysselsatta

arbeta I arbete ErénvarandearbetaattN‘
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Ej utnyttjat arbetskraftsutbud

I samtliga tabeller och redovisas resultaten avrundade till hela tusentaltext
och hela avrundade procenttal. Summor har avrundats till helapersoner tusen-

tal för sig och totaler alltid 100 procent.anges som

1.2 Totalt antal sysselsatta
fannsDet 4 332 000 sysselsatta i åldern 16till 64 år. Det överensstäm-personer
väl med årsmedeltalet för hela 1987enligt AKU. 2 086 000 kvinnor, 48mer var

antalet sysselsatta. Männen 2 246 000 och utgjorde följaktligenprocent av var
52 de sysselsatta.procent av

Åren 1974och 1982 gjordes motsvarande undersökningar olika arbetstids-av
former tilläggsundersökningar till AKU. Undersökningarna genomfördessom
i novemberdecember 1973 och januari 1974 respektive novemberdecember
1981 och januari 1982. jämförbaraI åldrar antalet sysselsatta 3,9 miljonervar
vid 1974års undersökning och 4,1 miljoner vid 1982 års undersökning. Det be-
tyder sysselsättningen vid 1988 års undersökning halv miljon högreatt var en

1974och 200än drygt 000 högre 1982. Vidän de båda tidigare undersöknings-
tillfallena sysselsattes omkring 100 000 respektive 70 000 i åldernpersoner

År64 år. 1987över sysselsättningen i den åldersgruppen 65 000var personer.
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omfattade åldersgruppen 14olika arbetstidsformer 1974Undersökningen om
tilli åldern 16 74undersökning gjordes 1982 avsågtill 74 år. Den personersom

till 64 ochår är1988 undersökning omfattar åldersgruppenår. års genom
Vissa mellan debörjade gälla 1987.förd enligt metodden tresom

undersökningarna kommer göras.att

Könsfördelning1.3

kvinnor ökatundersökning sysselsattaoch 1988 års har antaletMellan 1974
Sysselsättningen bland stagnerade underomkring halv miljon. mänmed pe-en

rioden.

år på och kvinnor1982och 198816-64 fördelat mänFigur 2. sysselsättningen 1974,

Tusental

224622212240

1251988

1982

:1 1974

KvirnorMän

påfrån till 48 14år.kvinnor 42Det betyder andelen sysselsatta ökat procentatt
000 flerjämfört med drygt 600fler kvinnor 1988,fanns 160 000 änDet män

mellan ochskillnader män1974. kvarstårår I många andra avseenden stora
arbetetsarbetstidens längd, förläggning ochkvinnor. gällerDet art.

Åldersfordelning1.4

År utgjorde dår-25 år De1988 fanns 658 000 under sysselsatta.det ungdomar
Över 25 och 54 år och3 miljoner mellanmed alla sysselsatta.15procent varav

35-44 åringarna be-70 de sysselsatta. Barautgjorde därmed drygt procent av
fjärdedel samtliga sysselsatta.miljonerstod 1,2 eller drygt en avav personer

andelen64 Sysselsättningsandelen, dvs.600 000 mellan 55 och år.Drygt var
16-64 år, har i alla åldersgruppersysselsatta befolkningen i åldern ökat överav

varit16-24 emellertid andelen konstant sedan25 år. åldersgruppen år harI
1974.

54 och000 fler i åldern 25 till årSedan 1974hade det blivit 450 sysselsatta
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Figur åldersfordelning.Den sysselsatta befolkningens

0.25-34 år 23.

år16-2415.0’.

28.0’.35-44 år

55-64 år14.0’.

45-54 år20.0’.

bara sedan 1982 hade vuxit 200 000.med I åldersgruppennärmaregruppen
55-64 år hade sysselsättningen minskat 30 000 1982.med drygt sedan

En medelålders utgjorde huvuddelen arbetskraf-den svenskastor grupp av
föryngringI den mån det skett arbetskraften under det decen-ten. senasteen av

niet hade den förändringen bestått i antalet blivit färreäldre och de medelål-att
ders fler. Antalet ungdomar i det konstant.närmastevar

1.5 Arbetstidsfordelning
Normalarbetsveckan för heltidsarbete 40 timmar. 2,2 miljonerKnapptär män-
niskor arbetade vanligen 40 timmar i veckan, dvs. hälften alla sysselsatta.av

fjärde och ochVar arbetade deltid, tionde mellan 35 39 timmarperson var
40 timmar i veckan.änprocent mer

De heltidssysselsatta, till vilka räknas alla normalt arbetar minst 35 tim-som
i veckan, 3 249 000 vilket 75 alla sysselsatta.procentmar var personer var av

deltidssysselsatta 000 25De 1 080 vilket alltså motsvaradepersoner pro-var
sysselsatta.decent av

För år sedan arbetade kvarts miljon de deltidssysselsatta mindre änsex en av
20 timmar. siffran i 180 000, minskning 70 O001988 den dvs. mednere envar
personer.

Sysselsättningsökningen allt längre genomsnittliga veckoarbetstider-och de
mellanbetyder antalet faktiskt arbetade timmar ökade med 7att procentna

1982 och 1988.
arbetade deltid, kvinnorna 44det endast 7Av männen procent som avvar

betyder andelen kvinnor utförda arbetstimmar betydligtDetprocent. att av var
Årandelen sysselsatta kvinnor. 1987 den 40 ökninglägre än procent,var en

6 procentenheter 1974.med sedan
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Figur och arbetstidsfdrdelningKöns- bland de sysselsatta.

Procent Bådakuin

Hela 644 000 15 alla sysselsatta, arbetade 40änprocentpersoner, av mer
timmar vecka. Anledningen till normalt arbetar 40änattper en person mer
timmar antingenkan bisyssla vid sidan huvudsysslan, vederbö-attvara en av
rande företagare ellerär arbetstiden oreglerad vilket gäller för vissaärattegen
anställda. En del anställda kan utföranormalt 40 timmarän veckamer per men
har jämnamed mellanrum också ledigheter kompensation för sina långasom
arbetstider. 75 dem arbetade 40 timmarän män.procent av som mer var
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2 Vad kännetecknar olika arbetstids-

former

2.1 Definitioner

Jämförelser mellan olika arbetstidsförläggning brukar görasgruppers genom
definiera och dela de sysselsatta i olika arbetstidsformer. För förståelsenatt

fortsattadet det därför väsentligt ha förär klart sig defini-resonemanget attav
tionen arbetstidsformerna. De dessutom likadana iär undersökningar-av som

1974och 1982.na
harDagtidsarbete den normala arbetstider inte börjar tidigare 6.45änvars
intepå och slutar 17.45 kvällen. dagtidsarbetandeän Demorgonen senare

kan delas in i de normalt endast arbetar ochpå vardagar de också arbe-som som
flestaunder helger. De har del sin arbetstid förlagd till dagtid. Till dag-tar en av

tidsarbetande räknas emellertid endast de normalt har all sin arbetstid för-som
lagd till dagtid.

Regelbundna förskjutna arbetstider har harde arbetstidermen som samma
varje arbetsdag helt eller delvis har sin arbetstid förlagd utanför dag-men som
tid. Det kan bero börjar sitt arbete tidigare 6.45 på elleränatt man morgonen

arbetar 17.45 kvällen.än Regelbundna förskjutna arbets-att man senare men
tider kan inbegripa såväl helg- nattjänstgöring.som

Oregelbundna och obekväma arbetstider har de inte arbetarsom samma ar-
betstider varje dag. Förläggningen arbetstiden varierar mellan olika dagar,av
antingen efter visst eller helt oregelbundet. Också denna arbetstids-ett system
form kan innebära både helg- och nattarbete. Arbetstiden ligger helt eller delvis
utanför dagtidsintervallet.

Det oregelbundna arbetet kan delas i olika former. harDen någontre som
form arbetstidsschema, vaktlista, turlistetid eller tjänstgöringslista har sche-av
malagd arbetstid. Till skzfiarbete räknas fleraarbete där två eller arbetslag re-

Övrigagelbundet avlöser varandra bestämda tider. oregelbundna arbetsti-
der har obekvämtarbetar inte har något schema ellerpersoner som men som
skift efter.arbetaatt

Enbart lördags- och söndagsarbete arbetstidsform bestårär en som av perso-
normalt arbetar enbart lördagar och söndagar.ner som

Det oregelbundna och obekväma arbetet ökade i omfattning mellanmest
1974 och 1988. Det gäller både för och kvinnor. En andel kvinnormän större
än arbetade oregelbundet. Allt färre har dagtidsarabete, bådemän bland män
och kvinnor. Andelen med regelbundna förskjutna arbetstider förändra-men

intedes mellan 1982 och 1988.
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Figur Den sysselsatta befolkningens arbetstidsforläggning 1974, 1982 och 1988.
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Figur Könsfördelningen på den sysselsattabefolkningens arbetstidsfdrläggning,
1988.

DagtidDagtid $.07.$.52 5r mIII-

Kvirrarm

2.2 Dagtidsarbete
Dagtid arbetade normalt 2,8 miljoner De dagtidsarbetande utgjordepersoner.
65 samtliga sysselsatta. Vid 1982 års undersökning utgjorde de dag-procent av
tidsarbetande 70 de sysselsatta. Antalet dagtidsarbetande blevprocent av om-
kring 100 000 färre på år sysselsättningen ökade med 200 000.trots attsex

Av de dagtidsarbetande utförde huvuddelen, 2,4 miljoner, sitt arbeteänmer
på vardagar, medan 370 000 också arbetade på helger.

Av arbetade 67männen dagtid medan sifframotsvarande för kvin-procent
62 procent.norna var
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Dagtidsarbete vanligast bland de äldre. Mindre hälftenän ungdomarvar av
25under år arbetade dagtid vardagar medan drygt 60 demprocent av som

över 54 år hade motsvarande arbetstidsförläggning.var
Det förekom oftare bland dem arbetar normal hele eller halvtid blandänsom

hade andra arbetstider. Tre fyra arbetade 40 timmargrupper som av som per
vecka och 70 dem hade 20-timmarsvecka arbetade dagtid.procent Tillav som

del berodde detta på många oregelbundna arbetstidsformer har kortareatten
normalarbetsvecka dagtidsarbetande.än

Dagtidsarbetet den väldefinieradeär arbetstiden. För den arbetarmest som
enbart vardagar måste hela den normala arbetstiden förlagd inom 55 tim-vara

mellan måndag och fredag. Det alltså tämligenär små förskjutningarmar av ar-
betstiden innebär har arbetstidsform.attsom man en annan

2.3 Regelbundna och förskjutna arbetstider

Regelbundna förskjutna arbetstider omfattade 8 de sysselsatta.men procent av
Totalt det 352 000 hade förskjutna arbetstider. 52var personer som procent av
dessa kvinnor.var

Andelen hade regelbundna förskjutna arbetstider sjönkpersoner som men
kraftigt mellan 1974och 1982 mellan 1982 och 1988 konstant. antalImen var
innebär det ökning med 40 000 sedan 1982 det 60 000 färre 1974.änen men var

Förskjutna arbetstider i princip lika vanliga i alla åldersgrupper. Däremotvar
de betydligt vanligare bland dem hade kort respektive mycket långvar som ar-

betstid bland heltidsarbetande.än
45 hade regelbundna förskjutna arbetstiderprocent arbetadesom men var-

ken på nätter eller helger. Detta vanligare för 51män, för kvin-änvar procent,
39 Närmare tredjedel hade helg- inteprocent. nattarbete ochnor, en men var

femte arbetade både på och helger.nätter Det omkring 79 000 arbetadevar som
regelbundet på natten.

Förskjutna arbetstider innebär mycket varierande förutsättningar vad avser
arbetstidens förläggning. Det kan innebära tidiga eller kvällar,morgnar sena
det kan betyda många helgers arbete och långa nätter det kan också gällamen
arbetstider slutar omkring kl. 18varje dag. innebärDet givetvis densom att so-
ciala situationen påverkas i olika grad förskjutningen arbetstiden.av av

2.4 Oregelbundna och obekväma arbetstider
Det framför allt de oregelbundna och obekväma arbetstiderna hadevar som
ökat i omfattning. Av alla sysselsatta det 1 153 000 på olikavar personer som

arbetadesätt oregelbundet. Det fjärdeän sysselsatt. 1974arbetadevar mer var
femte oregelbundet. 1982 det 21 Mellan 1982 och 1988var person procent.var

blev det 265 000 fler arbetade oregelbundet.som
52 dem arbetade oregelbundet kvinnor.procent Av männenav som var var

det 25 medan det 29 kvinnorna.procent procentvar av
Även hade imännen allt större utsträckning fått oregelbundna arbetstider.

Det 115 000 fler män arbetade oregelbundet 1988 1982.än Det be-var som var
tydligt denän manliga sysselsättningsökningen.mer

Oregelbunden och obekväm arbetstid kan innebära såväl helg- nattarbe-som
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arbetstiderfjärdedel hade oregelbundna arbetadeEndast demte. var-av somen
ochhälften arbetade helger inteken helger eller Mer nätterpå nätter. än men

43 000 hade oregelbundnafemte både och helg. En pånatt grupp personervar
alltidtillvida de arbetadearbetstider regelbundna så att natt.men

arbetstid2.4.1 Schemalagd
omkring 14hade schemalagd arbetstid. Det595 000 sysselsatta procent avvar

fördubblats sedan 1974.alla sysselsatta. Antalet hade
kvinnor. femte kvin-arbetstidsformen vanlig bland VarschemalagdaDen är

for tolftemotsvarande gälldehade arbetstidsformen, medanden var man.na
kraftigast Mellanarbetstidsform ökat bland kvinnorna.också denDet somvar

ñck schemalagd arbetstid.blev 123 000 fler kvinnor1982 och 1988 det som
bland äldre.dubbelt så vanlig bland ungdomarSchemalagd arbetstid somvar
Ungefärblandvanligt bland kvinnorgånger så män.Det nästan tre som varvar

arbetstid vilket innebär 87 000schemalagdfjärde kvinna under 25 år hade att
jämförasarbetstidsform. Det kan medhade dennakvinnliga ungdomar om-

kring 54 år.4-5 övermänprocent av
hade arbetstiderarbetstidsformen vanlig forhärDen straxpersoner somvar

arbetstimmar. 29mellan och 39normalt heltidsarbete, 21under procent av
vecka hade schemalagd35 och 39 timmararbetade mellandem ar-persom

betstid.

2.4.2 Skiftarbete
arbetstidsformenundersöktaoch kanske också ärdiskuteradeDen mestmest

relativt liten andel de sysselsatta arbetadeskiftarbetet. Totalt det av somvar en
alla sysselsatta.representerande 4skift. 174 000Det procent avvar personer,

vanligtgånger såskiftarbetande Det än80 de män. treprocent var mervarav
arbetsmarknaden. Det dessutombland äldrebland ungdomar trevarsom

utgjorde skift-bland kvinnor. Blandvanligt bland mängånger så män ungasom
hade sådan arbets-vanligaste arbetstidsformen,arbetet den näst procent en

arbeta-60 mindre ltidsförläggning. kvinnor år det änAv över procent somvar
skift.de

arbetstid för skiftarbete. Detavtal finns kortare görflesta reglerI de attom
35-39 timmar vecka.bland dem arbetarskiftarbetet relativt vanligtär persom

ellerhälften skiftarbetarna 40 timmarallt arbetadeTrots än mer per vec-avmer
för normalaextraknäck. Men många denkan bero de har ärka. Det att ett

veckoar-fortfarande 40 timmar. Skillnaden mellan avtaletsveckoarbetstiden
ledigheter.tid arbetar i form längreoch den normaltbetstid tas ut avman

skiftarbe-hellerovanligt bland skiftarbetare. InteDeltidsarbete mycketvar
femte jäm-utsträckning, endastkvinnor arbetade deltid i någontande större var

skiftarbetetsysselsatta antyderfört hälften alla kvinnor. Detmed nästan attav
heltidsarbete.arbetet organiserat medfinns arbetsplatser där är

hadetvåskift, tredjedeltredjedelar alla skiftarbetare arbetadeTvå tre-enav
50 000hade huvuddelen,skiftsarbete. treskiftsarbetarna närmareAv perso-

ocharbetade både helgerkontiunerligt treskiftsarbete, dvs. nätter.manner,
treskiftsarbete, vilket betyderMindre 000 hade intermittent görän att man
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uppehåll i driften vid helger.

2.4.3 Ovrigt oregelbundet arbete
Det övriga oregelbundna omfattade 000arbetet 385 9 allaprocentpersoner, av
sysselsatta. arbetstidsform i likaDenna vanlig i alla åldrarstort settvar men var
betydligt vanligare bland bland kvinnor, respektive 7män än procent.

41 hade arbetstidsformdenna arbetade 40 timmaränprocent som mer per
vecka. Deltidsarbete ovanligt, mindre femte arbetade deltid.än Det be-var var
rodde på och företagare bland hademän överrepresenterade dematt var som
övriga oregelbundna arbetstider.

2.5 Enbart lördags- och söndagsarbete
Omkring 30 O00 utförde arbete enbart lördagar och söndagar. Detpersoner

mindre allaän l sysselsatta. 85 dem arbetadeprocent procentvar av av som en-
bart på lördagar och söndagar under 25 år. Det alltså skol-storvar var en grupp
ungdomar med någon form extra-knäck. naturliga skäl arbetade 95Avav pro-

högst 16 timmar i veckan. Närmare hälften den här arbetadecent av gruppen
inom handeln.
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och arbetsveckanArbetsdagen3

Introduktion3.1

längd och antalet arbetsdagarslutar, arbetsveckansarbetsdagen börjar ochNär
sociala situationen.för hur arbetet påverkar denhar betydelseveckaper
hur många dagarinformation ärarbetsdagar veckaAntalet om mangerper

deteller inte. Främst kankoncentrerad till vissa dagarledig, arbetstiden ärom
fördelar sin arbetsvecka.hur deltidsanställdaintresse deatt sevara av

började och sluta-frågor arbetet viss daghar också ställtsSlutligen närom en
började arbetaanalyserai arbete den dagen kan närde. För dem manvarsom

sluttidermening svåra ochhar i någonoch vilka start- ar-grupper som
betsdagen.

längdArbetsveckans3.2

vilket3 838 000vid undersökningstideni arbeteAntalet motsva-varpersoner
avialla omkringsåledessysselsatta. Frånvaronrade 89 procent.procent var

för kvinnor 149 ochFör denmän procent.procentvar
allakvinnor 33. Förknappt 41 timmar, drygtmedelarbetstidMän hade en

37 timmar.medelarbetstidenpersoner var
arbetstidsformer.i allamedelarbetstid kortareKvinnornas än männensvar

Skiftarbetande hadeskillnader. mänemellertid andra intressantaDet fanns
arbetstidsformer. hadeDäremotmedelarbetstid med andrakortare mänän

be-medelarbetstiden alla kvinnor. Dettaskiftarbetande kvinnor den längsta av
utsträckningdeltid i mindre änskiftarbetande kvinnor arbetaderodde att

arbetstidsformer.kvinnor med andra
for kvinnor 38medelarbetstiden 40 timmar,tvåskiftsarbetandeFör män var

37medelarbetstidhadeKontinuerligt treskiftsarbetandetimmar. män en
35 timmar.timmar och kvinnor

förskjutnakvinnor med regelbundetmedelarbetstiden hadekortasteDen ar-
övriga oregelbund-for medmedelarbetstiden så högbetstider. Att personervar

medFöretagareså mångaarbetstider beror till del detattstor en me-varna
hade intearbetstidsformenAnställda med den53 timmar.delarbetstid män

medelarbetstid andralängre än män.
i arbetararbetstid kan delasarbetar obekvämDe somgruppersom

hade denhelger, intearbetade nätter,respektive Mänhelger nätter. mensom
arbetade oregelbundet45 timmar demedelarbetstiden. arbetadelängsta De om

Kvinnor med regel-regelbundna arbetstider.hadeoch hela 48 timmar deom
omkring 28 timmarmedelarbetstiden,hade den kortastebundet nattarbete per

varken arbe-oregelbunden arbetstid det dekvinnor medvecka. Bland somvar
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Tabell Medelarbetstiden for med olika arbetstidsformer, timmar.personer

Män Kvinnor Båda könen

Dagtid, måndag-fredag 40 34 37
Dagtid. måndag-söndag 43 32 38
Regelbunden förskjuten 42 31 37
Oregelbunden obekväm 42 34 38

schema 39 33 35-
skift 39 37 39-
övriga 46 35 42~

Endast lördagsöndag 8 7 8
Samtliga 4| 33 37

tade eller helg hade den längsta medelarbetstiden, 36natt timmar.som
Helgarbete tycks något till vissmän del ordinariegör utöver heltids-vara som

arbete medan kvinnor tycks arbeta på helger och nätter alternativ till dag-som
Äventidsarbete. bland dagtidsarbetande märktes den här skillnaden. Män som

arbetade på helgdagar hade 3 timmar längre medelarbetstid deän enbartsom
arbetade på vardagar. Kvinnor arbetade dagtid inklusive helger arbetadesom
däremot 2 timmar mindre dagtidsarbetandeän enbart på vardagar.

3.3 Antal arbetsdagar veckaper
För utröna hur mångaatt veckaarbetsdagar de ställ-sysselsatta arbetarper som
des frågorna de arbetade antal dagar varje hurvecka och många el-om samma
ler genomsnittligt antal arbetsdagar vecka. Svaren frågornapå deper gav en
uppfattning det vanligt med långa arbetsveckor och komprimeradeom var ar-
betsveckor.

Omkring 80 de heltidsarbetande arbetade antalprocent arbetsda-av samma
varje vecka. De deltidsarbetande hade idäremot större utsträckninggar ett va-

rierande antal arbetsdagar. Av dem arbetade mindre halvtidän hade hälf-som
varierande antalten arbetsdagar.ett

Ju längre arbetstiden desto större andel hade regelbundet antal arbets-var ett
dagar. Om hänsyn till de olika arbetstiderna skillnaden mellantar kö-man var

liten. Det faktum fler kvinnor arbetade deltid dockatt görnen störreatt en an-
del kvinnor hade varierande antal arbetsdagar. Knappt 60 demprocent av som
arbetade mellan 35 och 39 timmar vecka hade antal arbetsdagarper samma me-
dan närmare 90 dem arbetar 40 timmar vecka hadeprocent av som per samma
antal arbetsdagar varje vecka.
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Figur Antal arbetsdagar vecka, samtliga sysselsatta, procent.per

100g
5so

mannar ..5 satt
80 5 mas 6-
70 mms 5-
sof- 2,5 4-

å 20,5 2m
amté40
E6E30 ms:

20;‘ 34
j10 3

07: 12
varierandesamma

Fhtal arbetsdagar

fördelade på och arbetstid,Tabell 2. Antal arbetsdagar vecka kön procent.per

BådakönenKvinnorAntal dagar Män
1-19 20-34 35- Sza1-19 20-34 35- Sza Sza

antalSamma
6 7 11 — — —- - -

2 11 l l l11 1 —— — -
36 7 6 13 4 1 --

35 2 54 2 8 l 111
6715 45 74 595 12 44 77 75
22 2 16 3 3 3 2 1
33 3 4 3 27 3 2 1

Varierande
39 18 8 40,5 2 26 1 —- —

9 9 5 32,5 4 6 6 11 l-
6 54 3 5 64,5 5 5 4- —

3 2 35,5 6 4 4 1 11 1-
925 16 8 19 14 9 117Annat sätt

100100 100100 100100 100 100Summa 100
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Omkring 8 de sysselsatta arbetadeprocent än 5 dagar vecka. Detav mer per var
omkring 335 000 Drygt hälften dessa företagare.personer. av var

Knappt 3 arbetade regelbundet 7 dagarprocent vecka. Det 115000per var
aldrig hade några lediga dagar. Kännetecknandepersoner för dennasom grupp

två tredjedelar män och 80att företagare.var De hade dessutomvar procent en
medelarbetstid 53 timmar. Männen arbetade hela 58 timmar i veckan, dvs.
inte med de arbetade varje dag derasatt arbetsdagar inog utan genomsnittvar
längre ännormalarbetsdagen.

För omkring 9 de sysselsatta varierade antaletprocent arbetsdagar så kraf-av
tigt de inte kundeatt genomsnitt. Det gällde förett femte arbeta-uppge var som
de mindre 20 timmarän vecka.per

Genom studera medelarbetstider foratt de hade varierandegrupper som an-
tal arbetsdagar kan variationen i antalet arbetstimmar dag studeras. Variati-per

liten. Oavsett hur många dagar veckaonen arbetadevar medelar-per man var
betsdagen mellan 8 och 9 timmar för ochmän mellan 7 och 8 timmar för
kvinnor.

Av dem arbetade 40 timmar i veckan den regelbundnasom femdagars-var
veckan dominerande. Den gällde för 86 procent.

De arbetade varierande antal dagar hadeett i regelsom också i genomsnitt
färre arbetsdagar vecka vid jämförbara arbetstider. Ett relativtper antalstort

kunde inte genomsnittligtpersoner antalett arbetsdagar. Av demens ange som
kunde detgöra det relativt andel arbetade högst 4var stor dagar ien som ge-
nomsnitt.

Av detta kan dra slutsatsen de arbetade antalatt arbetsdagarman som samma
varje vecka också hade femdagarsvecka i utsträckning även destor del-om var
tidssysselsatta. När antalet arbetsdagar varierade så det också vanligarevar att
koncentrera arbetet till färre dagar. Med det oregelbundna följde också vissen
koncentration i arbetsinsatsen till vissa dagar.

3.4 Arbetsdagens början och slut
För den sociala situationen är det väsentligt arbetsdagennär börjar och slutar.
Det kan avgörande for möjligheterna utnyttja allmännavara kommunika-att
tionsmedel. Start och slut arbetstiden har också betydelse för familjesamva-

Följande undersökning grundar sig på demron. i arbete under visssom var en
dag.

Arbetsdagens början skiljde sig bl.a. med avseende kön och facklig tillhö-
righet. Kvinnor började än män. Vad gäller skillnader hängdesenare som sam-

med facklig tillhörighet hänvisas till kapitelman ll.

Tabell Arbetsdagens början fördelad på kön, procent.

5.30-6.29 6.30-7.29 7.30-8.29 8.30-9.29

Män 7 44 29 8
Kvinnor 22 41 15
Båda könen 6 34 35 ll
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Det5.30 och 9.29mellan kl.sin arbetsdag86 började varprocent morgonen.
fyrabörjade under dekvinnorandelungefär lika män mor-stor somsom avav

de bådabörjade underhälftendet drygtgontimmarna. männenAv somvar
började de bådehälftenkvinnorna drygtforsta morgontimmarna och somav

sista.
Även fanns detbörjadeflesta páde arbetsdagen somgruppermorgonenom

000 bör-omkring 50Omkring 3inte gjorde männen,det. personer,procent av
Bland kvinnornamidnatt och halv påmellanjade arbetsdagen morgonen.sex

dvs.dagtidsarbetet började,Närtidigtbörja så dygnet.ovanligtdet attvar
börjat sin arbetsdag.000 kvinnoroch 114redan 278 000kl. 6.45, hade män

6.45.fore kl.började arbetsdagenskiftarbetama det 44Av procent somvar
sinstarttiderna påabsolut svårastedeskiftarbetarna hadealltsåDet somvar

23arbetstider detövriga oregelbundnahadearbetsdag. Av dem provvarsom
börjat kl. 6.45.hadecent som

dvs.nattetid. Påmindre slutadeDet än arbetal morgonen,somprocentvar
tämli-Däremot detslutade.5.00 och 7.59,mellan kl. det l procent varsomvar

och 24.00. Om-kl. 17.45mellankvällenvanligt sluta arbetsdagenattgen
kl. 20.00.9 slutade äntiden,vid denkring slutade22 procent senareprocent

slutadeoch kvinnorsmå. Både mänmycketSkillnaderna mellan könen ar-var
någotoch Detkvällenbåde påutsträckningbetsdagen i lika morgonen. varstor

påslutadeandel mänstörre natten.som
faktisk arbetsdag detunderSammanfattningsvis kan konstateras att envaren
arbetstider.hade obekvämakvinnorandel män änstörre som



Bilaga 1 33sou 1989:53

4 Vanliga arbetstider

vanlig föreställningEn normal arbetstid säkert för många arbeta dag-är attom
tid, måndag till fredag, 40 timmar i fördelat femveckan på arbetsdagar. Andra
föreställningar kan arbetstiden inbegriper antingen helger,arbete påattvara
kvällar eller arbetstidsmâtt. Men hur vanligt det med normalaärett annat ar-
betstider i olika avseenden

Dagtidsarbete hade 2 796 000 dvs. 65 alla sysselsatta.procentpersoner, av
370 000 dessa arbetade dock helger.påävenav

898 0002 arbetade normalt inte på lördagar eller söndagar. Detpersoner var
67 alla sysselsatta.procent av

426 0002 arbetade enbart dagtid måndag till fredag. 56Detpersoner var
alla sysselsatta.procent av

Precis 40-timmarsvecka hade 156 000 hälften2 dvs. allapersoner, av sys-
selsatta.

467 000Det 1 hade normala arbetstider enligt den inle-var personer som
dande definitionen dvs. arbete dagtid, måndag till fredag, 40 timmar i veckan.
Om villkoret hade varit skulle arbeta heltid, minst 35 timmar idvs.att man vec-
kan, omfattadesdet 44 definitionen för normala arbetstider.procentvar som av

Det också normalt arbeta regelbundet fem dagar i veckan. allaär Avatt sys-
selsatta det 67 eller 879 000 beräk-gjorde det, 2 Enprocentvar som personer.
ning vid handen omkring 1,4 miljoner arbetade dagtid, mån-attger personer

till fredag, timmar fördelat femdag 40 i veckan på veckans vardagar. Det var
mindre tredjedel alla sysselsatta.än en av

alltså tredjedelar i eller några avseenden harDet två någotänvar mer som
onormala arbetstider.

finns jämförelse i för hur utvecklingen varit.Det ingen bakåt tiden Påatt se
goda grunder kan dock det blivit allt andel arbetarstörreanta attman. en som
onormalt.

på dagtid, 40 timmar i veckan.Figur Vardagsarbete

VAIDAESAIIIYI
192.000Z.

Duminut
75.02.

ill-Haun-
VECKA

Lamm2.156.!
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5 Helg- och nattarbete

5.1 Helgarbete
arbetstidslagenI heter det arbetstagare skall ha minst trettiosex timmarsatt

sammanhängande ledighet under varje period sju ochdagar veckovilaattom
skall såvitt möjligt förläggas till veckoslut. finns således förbudDet inget mot
helgarbete. Däremot lagen rekommendation försöka för-är att attse som en om
lägga veckovilan till lördag och söndag.

409 000Det l sysselsatta, tredjedel samtliga, hade delvar en av som en av
sin normala arbetstid förlagd till helger. betydligt flerDet kvinnor än mänvar

arbetade på helger, 36 respektive 29procent procent.som
En jämförelse med undersökningen från 1982 visar helgarbetet ökat någotatt

i omfattning. Då det 1,3 miljoner arbetade på helger, 32 allaprocentvar som av
sysselsatta. Det 34 kvinnorna och 29 männenprocent procentvar av av som ar-
betade helger 1982.pâ I den mån helgarbetet ökat beror blivit flerdet på detatt
kvinnor arbetar helger.påsom

Helgarbete kan innebära enbart arbetar dagtid, eller ocksåatt attman man
arbetar på kvällar och obekväma arbetet kannätter. Det dessutom regel-vara
bundet eller oregelbundet.

Omkring fjärdedel helgarbetandede hade enbart dagtidsarbete. Nästanen av
60 hade oregelbundna arbetstider och drygt tionde regelbundnaprocent var

förskjutna arbetstider. helgarbetandede detAv femteänmen var mer var som
också arbetade Det dubbelt vanligtnästan så bland de helgarbe-natten. var
tande arbeta bland helgarbetandemännen även kvinnor. Drygtatt natten som

fjärde helgarbetande arbetade också natten.var man

Tabell 4. Helgarbetande påfördelade arbetstidsform och kön, tusental, procent
kvinnormän, och samtliga sysselsatta.av

Arbetstidsform Män Kvinnor TOTALT

Dagtid, måndag-söndag 185 8 185 9 370 9
Oregelb obekv, 221 10 367 18 588 14natt

168 7även 71 3 238 5natt
Regelb förskj, 56 2 56 3 112 3natt

18även l 52 2 71 2natt
Enbart lördagarsöndagar 12 18l 1 30 1

TOTALT 660 29 749 36 1409 33
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Helgarbete vanligare bland ungdomar blandän äldre. åldersgruppenIvar
16-24 år arbetade 38 lördagar ocheller söndagar. Motsvarandeprocent an-
delar för 25-54-åringarna 32 och i åldern 55-64 år 30procentvar procent.

Huvuddelen de helgarbetande, omkring 80 arbetade både lör-av procent,
dagar och söndagar. En mindre del, 18 arbetade på lördagar inteprocent, men
på söndagar och omkring 3 de helgarbetande arbetade söndagarprocent av

inte på lördagar.men
arbetaAtt på lördagar och söndagar betydligt vanligare bland deltids- änvar

bland heltidsarbetande. 43 de deltidsarbetande och 30 deprocent procentav av
heltidsarbetande utförde helgarbete.

Det omkring kvarts miljon de helgarbetande arbetade lörda-påvar en av som
inte på söndagar. dessaAv det knappt 60 000 arbetade minstgar men var som

lördagar månad. 00045 arbetade enbarttre söndagar och dem detper av var
tredje arbetade minst söndagar månad.trevar som per

Drygt miljoner1,1 sysselsatta arbetade både på lördagar och söndagar. li-Ett
antal arbetade endast någon enstaka lördag ochtet söndag. Det flertaletstora

arbetade mellan och helgdagar månad. Det 150 000, drygtett par sex per var
3 alla sysselsatta, arbetade minst lördagar och söndagarprocent treav tresom
och alltså hade ledigt högst helg månad. Det 100 000 ochmänen per var
50 000 kvinnor hade omfattandeså helgarbete. 90Det 000 företa-ettsom var

arbetade minst helger i månaden, vilket motsvarade fjärde fö-tregare som var
retagare.

5.2 Nattarbete

Arbetstidslagen innehåller principiellt förbud nattarbete. Lagens 13:eett mot
paragraf lyder: Arbetstagare skall ha behövlig ledighet för nattvila. I ledighe-

skall ingå tiden mellan klockan 24 och klockan Avvikelse från förstaten styc-
ket får visstgöras, arbete hänsynmed till sin allmänhetens behov el-natur,om
ler andra särskilda omständigheter måste fortgå nattetid elleräven be-annars
drivas före klockan 5 eller efter klockan 24.

Förutom vissa verksamheter generellt kan bedrivas nattetid kan dispensatt
lämnas i särskilda fall. Eftersom arbetstidslagen dispositivär kan centrala avtal
innehålla avvikelser. Lokala överenskommelser tidsbegränsat nattarbeteom
kan också träffas.

I undersökningen ställdes frågorna händer det Din ordinarie arbetstidatt
helt eller delvis infaller mellan kl. 24.00 och 5.00 ingår det i Dinasamt ar-
betspass alltid arbete pâ 24.00—5.00 förstaDen frågan ställdes tillnatten
samtliga med förskjutna respektive oregelbundna arbetstider. Den frå-senare

till samtliga den första frågan, förutom skiftarbetarna,svaratgan som som
definitionsmässigt inte kan arbeta ständigt Däremot har frågornanatten.

inte ställts till arbetar enbart lördagar och söndagar. dennaIpersoner som
finnaskan det mindre antal arbetstid inbegriper nattarbete. Deettgrupp vars

dock totalt 30 000 och för dem kan det bara litet förantalvar ettpersoner vara
vilka nattarbete aktuellt.var
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på arbetstidsformer,Nattarbetande fördelade olika tusentalTabell procent av
kvinnor respektive alla sysselsatta.män,

Kvinnor TOTALTMän

267Oregelb obekvämt 191 9 76 4 6
18 43ständig 25nattvarav -- - -

3 79 2Regelbunden förskjuten 24 1 55
79ständig 24 55nattvarav - - --

131 346 8TOTALT 215 10 6

346 000 sysselsatta hade arbetstidtabell 5 framgår detAv att som en somvar
alla sysselsatta.inbegrep nattarbete. motsvarade 8 En dryg tred-Det procent av

fjärdedelar ha-jedel nattarbetande arbetade alltid Omkringde natten. treav
oregelbundna och fjärdedel regelbundna arbetstider.de en

10fler kvinnor hade nattarbete. OmkringDet män än procentsom avvar
hälftenoch 6 kvinnorna arbetade på Drygt demännen procent natten.av av

ständigt jämfört mindrenattarbetande kvinnorna arbetade på med ännatten var
fjärde nattarbetande man.

det vanligare deltidsarbete bland dagtids-Bland de nattarbetande med änvar
samtliga nattarbetande arbetade deltid.arbetande. Det 31 procent av somvar

60 mindre timmarnattarbetande kvinnor det arbetade 35Av änprocentvar som
vecka.per

ovanligt bland dem 54 år. denna ålderskategoriNattarbete Iövervar som var
förarbetade på medan motsvarande gällde 8-9det 4 procent nattenvar som

ålderskategorier.inom övrigaprocent
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6 Förvärvsarbetets rytm

Genom fråga faktiskaden arbetstiden viss dag har underatt rytmenom en en
arbetsvecka kunnat studeras. Frågan arbetade du måndagen den januari
ställdes femtedeltill urvalet. ochFör vardagarna ställdes fråganen av avvar en
till femtedel urvalet. Samtliga svarade deras arbetstid kundeatten av som vara
förlagd ficktill helger frågan de arbetade lördagen respektive söndagenom
under mätveckan.

Om de arbetade den aktuella dagen fick de frågan börjadede respektivenär
slutade arbeta just den dagen. ledning frågornaMed de här harav svaren
kartlagts hur många i arbete inklusive tillfälligtde hade rastsom var som var
och de 168 timmarna under vecka.en av en

Totalt visar de här frågorna utfördes 168,5det miljoner arbetstimmaratt
under mätveckan. AKU under de aktuella månaderna redovisar genomsnittett

143,1 miljoner arbetstimmar. Det innebär undersökningen överskattatatt
antalet arbetstimmar jämförtmed med AKU. överskattningDennaprocent
har främst orsaker. förstatvå För det har inga avrundningar gjorts. Det bety-
der började arbeta mellan klockan 6 och 7 på haratt om man morgonen man
räknat med varit i arbete hela den timmen. Detsamma gäller tid-att personen
punkten slutadedå sitt arbete. beror överskattningenFör det andra attman
luncher och andra räknas arbetstid. Den visar således vid vilken tidraster som
de sysselsatta befann sig på eller vid arbetsplatsen. Ur social synvinkel kan det
betraktas korrekt beskrivning de tidsinsatser arbetet kräver. Det visom en av
får kännedom alltså bruttoarbetstiden exklusive restid. Medär beaktandeom

de här båda avvikelserna från antalet arbetade timmar enligt AKU är öve-av
rensstämmelsen mellan de båda undersökningarna god.

Antalet arbetstimmar veckodagarna tillunder måndag torsdag varierade re-
lativt lite. Detutfördes mellan 32,5 och 33 miljoner arbetstimmar dygn. Påper
fredagar utfördes omkring 29,3 miljoner arbetstimmar, vilket 10 procentvar
färre övrigaunder vardagar. På lördagar utfördes 4,7 miljoner arbetstimmarän
vilket omkring antalet arbetstimmar vanlig vardag. På sön-procentvar av en
dagar sjönk arbetstimmarna till 3,5 miljoner, tiondel normal vardag.en av en

95 alla arbetstimmar utfördes vardagarna. Endast 5procent procentav av
arbetstimmarna utfördes helgerna. Detta något annorlunda bild än attenger

tredjedel alla sysselsatta någon gång arbetar lördagar ochelleren av
söndagar.

Definitionen dagtidsarbete arbete till fredagarvardagar måndagarärav
kl. 6.45 till kl. approximerat17.45. Här detta till mellan kl. 7.00 och 18.00.är
Resultatet visar 86 alla arbetstimmar under mätveckorna utför-att procent av

mellandes dessa klockslag. sig här 55 timmarDet rör utgör tredje-om som en
del veckans samtliga timmar.av
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Figur Personer i arbete varje timme.

Miljoner Personer4
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De tidiga morgontimmarna mellan kl. 5.00 och 7.00 utfördes inte särskilt mån-
arbetstimmar. De här timmarna 8 veckansga timmarmotsvarar procent av men

endast 2 alla arbetstimmar utfördesprocent då.av
tidigaDe kvällstimmarna, till vilka räknat tiden mellan kl. 18.00och 21.00,

utgör det totala antalet timmarprocent under veckan. Då utfördes baraav 5
allt arbete.procent av

De kvällstimmarna mellan kl. 21.00 och 24.00 ocksåärsena procent av
veckans timmar. utfördesDå endast 2 alla arbetstimmar.procent av

Nattarbetet sträcker sig från midnatt till klockan fem på Det ärmorgonen.
sammanlagt dryg femtedel veckans timmar. Eftersom det finns princi-en av ett
piellt förbud nattarbete borde antaletmot arbetstimmar minimalt då. Un-vara
dersökningen visar också antalet arbetstimmar sjönk kraftigtatt under dessa
timmar. Drygt l alla arbetstimmar utfördes då.procent Natten till tisdag tillav
och med till lördag bemanningennatten ungefär lika Nätterna till sön-var stor.
dag och måndag utfördes emellertid bara två tredjedelar så många arbetstim-

de övriga nätterna.mar som
Som lägst antalet i arbete mellan 40 000 och 50 000var personer personer.

Det de första nattimmarna på måndag och sistade nattimmarnavar söndag.
Som mellan 3 och 3,1 miljonermest i arbete. Det gällde måndagarvar personer
till och med torsdagar från kl. 9.00 till klockan 14.00.

Av tabell 6 framgår lägst bemannad.att Tabellennatten konstrueradär såvar
lika många i arbeteatt varje timme skulle kvoten bli likaom med 100varjevore

timme. Nu visar det sig intesä fallet. Pâ utförs baraatt 7nattenvar procent av
de arbetstimmar skulle utföras arbetstimmarna utfördes jämntsom överom ar-
betsveckan. Sena kvällstimmar och helger tider då andelen i arbete ärvar unge-
fär lika stor.
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Tabell Arbete veckansunder olika timmar, veckotimmar, arbetstim-procent av
kvot.samtmar

Veckotimmar Arbetstimmar Kvot

Vardagar 71 95 134
Helgdagar 29 5 17

SUMMA 100 100 100

Vardagar, dagtid 33 86 266
Helgdagar, dagtid 13 3 23
Morgontimmar 8 262
Tidiga kvällstimmar 13 5 39
Senakvällstimmar 13 2 15
Nattimmar 21 l 7

SUMMA 100 100 100

Män utföde 59 alla arbetstimmar och kvinnor 41 enligt denprocent procentav
här mätmetoden. Det välstämmer med AKU:s resultat vidöverens som ger
handen 60 antalet förvärvsarbetstimmar utfördes och 40mänatt procent av av

kvinnor.procent av
Fördelar och kvinnornasmännens arbetstimmar veckans olika tim-överman

det något överraskande resultat. Skillnaderna mellan och kvin-mänettmar ger
mycket liten. Både och kvinnor hade ungefär lika andel sinmän stornor var av

arbetstid förlagd till bekväm vardagstid. Skillnderna bestod främst i kvinnoratt
utförde andel sin arbetstidstörre helger och något andelmän störreen av en

arbetstiden tidigaav morgnar.
För studera hur olikade arbetstidsformerna skiljer sig i faktiskasinatt ar-

betstidsförläggning har motsvarande beräkning gjorts för dem. En majoritet av
alla arbetstimmar utfördes på dagtid vilken arbetstidsform hade.oavsett man
Skillnaderna emellertid ganska mellan arbetstidsformerna. Denstoravar
kvinnligt dominerade schemalagda arbetstidsformen hade den största andelen
arbetstid helgerna. De skiftarbetande hade den lägsta andelen arbetstid för-
lagd till dagtid. Skiftarbetarevanlig och med regelbundna för-personer men
skjutna arbetstider hade den andelen arbetstid förlagd tillstörsta natten.
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Tabell Fördelningen arbetstimmar för och kvinnor under veckans olikamänav
timmar, procent.

KvinnorMän Totalt

Vardagar 96 94 95
Helgdagar 4 6 5

SUMMA 100 100 100

Vardagar, dagtid 86 85 86
l-lelgdagar, dagtid 3 5 3
Morgontimmar 3 2 2
Tidiga kvällstimmar 5 5 5
Senakvällstimmar 2 2 2
Nattimmar l 1 l

SUMMA 100 100 100

påTabell Andelen arbetstimmar under olika veckotimmar fördelad arbetstids-
former.

Dagtid Dagtid Regelb
wförskj Schema Skift Ovrigasöm m- -

Vardagar 100 91 90 87 92 89
Helgdagar 0 9 10 13 8 l l

SUMMA 100 100 100 100 100 100

Vardagar, dagtid 97 84 67 69 58 72
Helgdagar, dagtid O 8 6 10 94
Morgomimmar 2l 8 3 9 3
Tidiga kvällstimmar 2 5 8 1211 l 1
Senakvällstimmar 0 5 5l 10 3
Nattimmar 0 0 7 3 7 l

SUMMA 100 100 100 100 100 100
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Övertid7 och bisyssla

I ordinarie AKU ställs frågor urvalspersonen under mätveckan arbetatom
övertid eller, för deltidsarbetande, mertid. Om anställd arbetat änen mer nor-
mal arbetstid under själva mätveckan kan det alltså bero på övertid. Endast an-
ställda kan arbeta övertid.

Under den tid undersökningen gjordes utförde 534 000 anställda över-som
tidsarbete. genomsnitt omfattadeI det knappt 8 timmar övertidsarbetande.per

Övertidsarbe-Deras övertidsarbete motsvarade drygt 104 000 heltidsarbeten.
omkring 3 det totala antalet arbetade timmar i landet.tet procentvar av

Av detmännen arbetade övertid och kvinnorna lOprocentvar som av pro-
Dessutom övertidsarbetemännens något omfattandecent. kvinnors,änvar mer

i genomsnitt 8 respektive 7 timmar övertidsarbetande. Sannolikt storper var en
del kvinnornas övertidsarbete också mertid utifrån deltidsanställning.av en
Knappt tvâ tredjedelar alla övertidstimmar utfördes Det någotmän. ärav av en
större andel än männens andel samtliga arbetstimmar.av

I AKU ställs också frågan har bisyssla, extra-knäck, vid sidanom man en av
det ordinarie arbetet, huvudsysslan. Det drygt 8 de sysselsattaprocentvar av

hade bisyssla.som en
Det något vanligare bland blandmän kvinnor haän bisyssla, l0var att en re-

spektive 7 Däremot finns ingen uppgift på hur timmarsmångaprocent. nor-
malarbetsvecka med respektive bisyssla hade eller hur mångautanpersoner ar-
betstimmar bisysslan omfattade. Det emellertid vanligare företagare ha-attvar
de bisyssla anställdaän hade extra-knäck. Gifta och samboendeatt etten
extraknäckte i något högre utsträckning än ensamstående, åtminstone vad gäl-
ler män. Männens extraknäckande i liten utsträckning beroende före-var av
komsten barn, åtminstone barnennär kommit tre-års-åldern.över Kvinnorav
med barn i skolåldern hade bisyssla i betydligt utsträckningstörre små-änen
barnsmödrar.

Kanske det 5-6 all förvärvsarbetstid utfördes i formprocentvar av som av
övertid, bisyssla eller Skolungdomar arbetade Det inteatt ärextra.genom en
oväsentlig del den svenska ekonomin det utfördes vidsättet sidanav som av
den normala arbetstiden.
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flexibilitet8 Möjligheter till

frågor anknytning till flexibilitet i arbetstiderna. Den förstaTvå ställdes med
vissa ska börjafrågan löd: möjlighet inom bestämma DuHar Du nåratt ramar

frågan definierasoch sluta Din arbetsdag svarade på denDe sorr sys-som
frågan löd: sluta tidselsatta flexmöjligheter. andra Brukar Dumed Den gare

ofta stall ifallet Vifredagar andra arbetsdagar och så Hurän om var
frågorna.det här avsnittet redovisa desvaren

000 hade flexmöjligheter. Det 42840 sysselsattaDet 1 prtcentvarsomvar
bland heltidsarbetande 45alla sysselsatta. något vanligare procentDetav var

Även hänsyn till ochbland deltidsarbetande 36 medprocent. mänsän tagen
möjligheter till flex. hel-kvinnors varierande arbetstider hade demän större Av

möjligheter jämfört 39pr0-hade 48 sådana medtidsarbetande männen procent
heltidsarbetande kvinnorna.decent av

tidigare fredagar ställdes till samtligadag-möjligheten sluta påFrågan attom
exklusive arbetade enbart lördagar och söndagir.tidsarbetande, de som

sluta tidigare fredagar. DetOmkring 20 de brukadeprocent attuppgav
hälften alltid551 000 dessa de sluta-motsvarade Drygt attpersoner. av uppgav

tidigare ibland och endast 54 000tidigare på fredagar. 185 000 slutadede nera
inte46 000, 2 de dagtidsarbetandesällan. Dessutom det procent, sorrvar av

arbetade på fredagar.
skillnader mellan och kvinnor i detta avseende. DetDet små män envirvar

Åtidigare fredagarna.andel brukade slutanågot högre männen an-av som
inte fredagar.sidan fler kvinnor arbetade pådra det månän somvar

tidigare fredagirbetydligt vanligare heltidsanställda slutade påDet änattvar
intebestod till del kvinnordeltidsanställda. Den skillnaden aráeta-stor av som

deltidsarbenndefredagar. Fortfarande det emellertid andelde störrevar en
jämfört heltidsarbetande.tidigare fredagar medinte slutade påsom
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9 Restider och bortovaro från hemmet

I undersökningen ställdes frågortvå med anknytning till Den gällderesor. ena
traditionell daglig restid. Vi ställde frågan hur lång Dinär restid ochtur retur
mellan bostaden och arbetsplatsen Den fråganandra avsåg bortovaro från
hemmet mellan två arbetsdagar i samband med arbetet. Vi fråganställde inne-
bär Ditt arbete Du regelbundet borta frånär bostadenatt mellan två arbetsda-
gar Frâgan avsåg bortovaro på grund tjänsteresa eller avståndet mellanattav
bostaden och arbetsplatsen såär dagliga omöjliga.ärstort I det häratt resor av-
snittet skall vi redovisa dessa frågor.svaren

En majoritet alla sysselsatta hade restid högst 30 minuter dag.av en per
Omkring 14 hade daglig restid översteg 60 minuter.procent en som

Tabell Restider, fördelade på män och kvinnor, anställda och företagare, procent

Restid i minuter
0 1-10 11-30 31-60 61-90 91- TOTALTsvar

Samtliga
Män 5 15 35 27 8 6 4 100
Kvinnor 5 14 37 28 8 6 2 100
Båda könen 5 15 36 28 8 6 2 100

Anställda
Män 151 37 29 8 7 3 100
Kvinnor 3 14 38 29 8 7 100l
Båda könen 2 14 37 29 8 7 3 100

Företagare
Män 30 16 22 15 4 3 10 100
Kvinnor 39 16 21 14 3 5 100
Båda könen 33 16 22 15 4 2 8 100
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anställdaGenomsnittligt hadeföretagare.restider änAnställda hade längre
anställdabetyderminuter. Det23företagaredag och attrestidminuters41 per

tabell 9företagare. Avvecka äntimmar1,5och från arbetettillreste mer per
vikvinnor. Omochmellanrestider mänskillnad i stu-litendetframgår att var

finnerrespektive företagareanställdarespektive kvinnor ärderar män som
alls.restidhade någonutsträckning intei någotkvinnor störreemellertid att

motsvarandealls medanrestidnågonhar inteföretagarnatredjedelEn en-av
6detföretagarnaanställda. Avde procentför 2gälldedast somprocent varav

gällde fördettadag medantimme procentrestid översteghade perensomen
tiorestid på högsthadeföretagareallahälftenOmkringanställda.de enavav

dag.minuter per
resul-jämförelser med devissavikanrestider göraanställdasBeträffande de

36hadeEnligt dessalevnadsnivâundesökningarna.redovisats från pro-tat som
1968dag år30 minuteröverstiganderestidanställdade männen percent enav

År det 441981kvinnorna.för 33motsvarande gälldemedan procent pro-varav
1988restid.så långhadekvinnorna38ochmännen varprocent somcent avav

30 minu-restid överhadekvinnorandellika mänalltsådet enstor somsomen
44dag, procent.ter per

förrestidengenomsnittligadenhadelevnadsnivåundersökningarnaEnligt
1981 och1981. Mellanårtill 39 minuter196833 minuterfrånanställda ökat ca

20dag. Påminuterytterligare 2förlängts medharestidenskulle alltså1988 per
dag ellermed 8 minuterförlängtshagenomsnittrestiden iskulle därmedår per

frånminskatveckoarbetstidentid harUndervecka.minuter40 sammaper
ätitsalltsåarbetstidsförkortningen harfjärdedelEntill 40 timmar. upp42,5 av

bidragit tillstorstädernatillinflyttningenSannolikt harrestider.förlängdaav
förvärvsarbetan-med tvåvanligareblivitliksom detrestiderna,förlängdade att

i familjen.de



sou Bilaga1939:53 I 45

Enligt lcvnadsnivåundersökningarna fanns det viss skillnad i restid mel-en
lan hel- och deltidsanställda kvinnor. 1981l års undersökning hade 41 procent

de heltidsanställda kvinnorna restid 30 minuteröver medan motsvarandeav en
gällde för 35 de deltidsanställda kvinnorna. 1968 och 1974 skill-procent av var
naderna ännu 1988 fannsstörre. det fortfarande sådana skillnader. Det 41var

de deltidsanställda kvinnorna hade restidprocent på halv-änav som en mer en
timme vilket gällde for 47 de heltidsanställda kvinnorna.procent av

Arbetet kan också medföra längre än de dagliga arbetsresorna. Det kanresor
bero avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen såatt är dagligastort att re-

inte möjliga.är Det kan också orsakas företar tjänsteresor. Försor attav man
hur mångautröna sysselsatta berördesatt dessa Förhållanden ställdessom av

frågan arbetet medför bortovaro från hemmet mellan två arbetsdagarom samt
hur frekvent detta Fråganär. ställdes till samtliga sysselsatta exklusive de som
endast arbetar lördagar och söndagar.

287 000 sysselsatta måste eller mindre regelbundet företa sådanamer resor
beskrivits vilket motsvarade 7 de sysselsatta. Hälften dessasom procent av av

hade bortovaro omfattade l-3 nätter månad. Enligt undersöknin-en som per
fanns det 24 000 omkring halv alla sysselsatta,gen personer, procenten av som

veckopendlade. Därutöver det 39 000 hade bortovaro på 3—4 nättervar som en
vecka.per

Tabell 10.Antal sysselsatta män och kvinnor regelbundet borta frånär bosta-som
den tvåmellan arbetsdagar, tusental procent.

Frekvens Män Kvinnor Båda könen

l-3 nätter månad 122 5 25 1 146 3per
l-2 nätter vecka 63 3 10 1 73 2per
3-4 nätter vecka 34 2 5 39-per l
Veckopendlar 22 l 2 - 24 l
Frekvens okänd 4 - l — 5 -
Ingen bortovaro 978l 89 2 014 97 3 992 93
Uppgift saknas ll - l l - 22 —

TOTALT 2 234l00 2 068 100 3014 100

Omkring 85 hade arbeten medför bortovaro frånprocent hemmetsom som var
män. Medan utfördemännen tjänsteresor och veckopendladeprocent av
gällde detta för endast 2 de sysselsatta kvinnorna. Sammantaget kanprocent av

konstatera den här bortovaro relativtatt är ovanlig. Bortovaroman typen av
minst gång i veckan berörde 136 000 119 000 Deten män.personer, varav var

således omkring 4 alla sysselsatta hade så frekventvar procent av som en
bortovaro.

Att det männen i större utsträckning hade arbete medfördevar som som
bortovaro kan ha flera förklaringar. Det kan bero tjänsteresor och liknan-att
de utförs sysselsatta befinner sig högt i hierarkin där männen domi-av som upp
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branscherochvanliga inom yrkenveckopendlingoch ärTjänsteresornerar.
byggnadsindustrin. Iinomhandelsresande ochdomineras män, t.ex.avsom

i hemmen.jämställdhet råderbristandeligger dock denallt dettabotten på som
omöj-vilket dethemarbetetutsträckning utför görikvinnornaDet är storsom

förminst små-Intemedför bortovaroarbeten överligt för dem natten.att ta som
gälla.torde dettabarnsmödrar

medförde arbetetanställdaoch 6 deföretagarna10För procentprocent avav
företagarna och larbetsdagar. 2mellan tvåfrån hemmetbortovaro procent av

fö-mellanvecka. Skillnadenminst 3bortaanställda nätterdeprocent pervarav
bortovaro.alla frekvenserungefär lika vidanställdaoch stor avretagare var

mellan företaga-skillnadenkvinnormellan och större änSkillnaden män var
manli-och deföretagarna detmanligaanställda. Av deoch procent avvarre

Motsvarandebortovaro.regelbundenhadedetanställda procent somvarga
2anställdaför kvinnligaochföretagarna 3kvinnligasiffror för de procentvar

procent.
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10 Arbetstider i olika hushåll

10.1 Inledning och översikt

I det följande studeras arbetstidsförhållanden for olika hushåll. Det för-görs en
delning dels mellan ensamstående och giftasamboende, dels mellan barnfa-
mil jer med varierande ålder barnet och barnlösa. Statistikenyngsta grundar
sig dels på individdata från ordinarie AKU, dels tilläggsfrågorna avseende ar-
betstidens förläggning och frågorde ställdes beträffande makesmakas el-som
ler sambos förvärvsarbete. Mellan AKU individdata och hushållsuppgifternas:
finns vissa skillnader vad gäller sysselsättningens nivå. Beträffande analysen

denna skillnad hänvisas till underbilagaav
29 de sysselsattaprocent ensamstående och 71 giftaav ellervar procent sam-

boende. 59 de sysselsatta saknade hemmavarandeprocent barn underav 17 år
medan 41 hade hemmavarande barn.procent

Figur ll. De sysselsattas familjestruktur.

34. utan barn
under 17 år

25.@.utan barn
under år17

Ensamstående Giftasamboende

13.02 med barn
0-3 år4.med barn

under år17
5.07.9W med barn

46 år9-04med barn
12-16 år med barn

7-11 år

Drygt femtedel alla sysselsatta hade barn i förskoleáldern.en av Av de gif-
tasamboende det 52 hade barn under 17årprocent medanvar som motsvaran-
de gällde för 12 de ensamstående.procent Av de ensamstående barnmedav var
drygt 80 kvinnor. Det alltsåprocent mycket ovanligt med ensamståendevar
män med barn, totalt fanns det 26 000 sysselsatta.som var
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längdArbetstidens10.2

arbetstidensnedanbeskrivshushållsundersökningenfrånutgångspunktMed
och 6416mellanminstgiftasamboende därhushåll medlängd i person varen

gammal.år

hushåll giftasamboende,medlängd i procent.ArbetstidensTabell ll.

MANNEN
SUMMAArbej4l-35-39 4030-3421-29l-l9 20

42 11-19 —— ————
106 2 1120K ————
122 17121-29v —— ——
153 110130-341 —— ——
814 1135-39N ——— —

29219 52N 40 ————
52241-A ——————

173 4811N Arb ———

1001059 20612 1SUMMA —

veckan.i40 timmararbetadebådaarbetstidsmönstretvanligaste attDet var
arbetadehushållen36hushåll.femte Iomkringför procentgälldeDet vart av

definierardetdvs.timmar i veckan,35minstoch kvinnan sombåde mannen
tim-41arbetstid översteghushåll hade bådaallaheltid. 2I somprocent enav

arbetstid änlängrekvinnanhushåll hadetiondeI manneni veckan. vartmar
hushåll.allagällde i 61medan procentmotsatsen av

på barnet,ålder procent.hushåll med olika yngstalängd iArbetstidensTabell 12.

BådanågonKvinnan InteminstBåda Båda
arbetararbetarheltidtimvheltid 41

76229l250- 3 årBarnet
841302284- 6 år
8737 l335år7-ll
90l4944612-16 år

72848342barnInga

77442236SAMTLIGA
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Av tabell framgår det tydligt hushållets sammanlagda arbetstid ökadeatt
kraftigt med stigande ålder på det barnet. Andelen hushåll där bådayngsta ar-
betade heltid dubbeltnära så i tonårsfamiljer i småbarnsfamil-storvar nog som

Ökningenjer. låg helt på kvinnan deltagande i förvärvslivet ökade från 80vars
barnen till 93när i tonårshushåll. Det ocksåprocent yngst procentvar som var

heltidsarbetet ökade, från 29 till 49 Andelen med arbetstidermänprocent.som
40över timmar ökade från 21 till 25-26 med barnets stigande ålder. An-procent

delen heltidsarbetande emellertidmän mycket konstant 93-94 procentvar oav-
barnets ålder. Män mycketmed långa arbetstider tycks alltså slå någotsett av

takten barnen i förskoleåldern.när är Men den avgörande skillnaden mellan
och kvinnormän i arbetstidshänseende framför allt i småbarnsfamiljer kvar-

stod dock.

Tabell 13.Arbetstidens längd för ensamstående år,män och kvinnor 16-64 fördela-
de efter barninnehav, procent.

1-19 20 21-29 30-34 35-39 40 41- S:a
syss

Män
barn 0,3 år l ll

46 år | l I |
7-11 år 2 0 2 12 12 56 10011 4

12-16 år 0 3 2 2 9 57 21 8 100
barn 4 l 1 l 6 43 32 1001lutan

TOTALT 4 l 1 l 6 44 31 1001l

Kvinnor
barn 0-3 år 2 5 10 21 10 22 3 26 100

4-6 år 3 6 3015 8 23 l 14 100
7-11 år 3 5 10 19 14 33 7 10010

12-16âr 2 5 10 ll 9 44 8 100
barn 7 5 4 5 10 31 5 34 100utan

TOTALT 6 5 5 8 32 5 30 100l 1

Gruppen ensamstående män med barn liten Särskiltvar en grupp. gruppen
män med barn under 7 liten. Därförår redovisas inte resultatet för denvar

Det kan emellertid konstateras det relativt andelatt storgruppen. var en en-
samstående medmän barn arbetar heltid. Andelen deltidsanställdasom var
emellertid betydligt högre för giftasamboendeän i situa-män motsvarande
tion. Drygt 10 de sysselsatta ensamstående med barnmännen arbe-procent av
tade deltid.

Ensamstående barn heterogen Den består iär allautan en grupp. personerav
åldrar. studerande, nyetablerade arbetsmarknaden, iungkarlar olika åldrar
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studerandefinns mångahemmavarande barn.och frånskilda Iutan gruppen
deltidssysselsatta blandsig i högre andel män-extraknäck vilket visarmed en

generellt förgälleri här vad män.den än somnen gruppen
arbetstidenskvinnor visade tydligt vadEnsamstående mönsterett avser

undermödrar med barnålder. ensamståendelängd och det barnets Avyngsta
70 I12år detheltid, barnet4 år arbetade 47 när över procent.procent var var

stigande ålder. Andelenheltidssysselsatta barnetsandelen medprincip ökade
dock möd-stigande ålder. Notabeltdeltid minskade med barnets ärmed kort att

heltidutsträckning arbetade änmellan 4 och 6 år i mindretill barn som varrar
till i avsnittetskall vi återkommaOrsaken till dettade med de barnen.yngsta

mycket i denfaktiska arbetstider. detfrånvaro och Dessutom gruppenvarom
till tonårs-ensamstående mödrarnalånga arbetstider. dehade mycket Avsom
vecka. T0-normalt 40 timmararbetade änbarn det åttonde permersomvar var

17år. Avkvinnor med barn under000 sysselsatta ensamståendetalt det 117var
69andel heltid,kvinnor barn arbetadeensamstående procent.storutan en

frånvaroarbetstider och10.3 Faktiska

olika hushållsty-kraftigt mellantiden varierade alltsåDen vanligen arbetade
ifrånvaronockså beroende den varierandefaktiska arbetstidenDen är avper.

för undersökningenresultatet i de månaderolika hushåll. På grundval AKUav
syssel-ochfrånvaro, faktiska arbetstiderberäkningaromfattade har gjorts av

särredovisati tabell 14. Vi harhushåll. Resultatet redovisassättning i olika
for specialstuderafyllt århushåll barnet intedär det ännu attettyngstagruppen

den gruppen.
redovisasför kolumn. första kolumnenVi igenom tabell 14kolumn Iskall

små.mellan könenvälkänt. Skillnaderna ärandelen sysselsatta. Mönstret är
cir-sysselsatta. Detoch kvinnorna 7784Av männen procentprocent varavvar

for 1987. En-genomsnittet helåretprocentenheter lägre for båda könenka 3 än
gifta och samboen-sysselsättningsgradhade betydligt lägre änsamstående en

DåbarnenSkillnaderna mellan könen närde. störst yngst. varsomvar som var
skillnaden 10 procentenheter.över

arbete underandelen sysselsatta ikolumn två och redovisas mät-I tre som var
Tabellen konstruerad andelen irespektive delvis frånvarande. såveckan är att

frånvarointe har någondelvis frånvarande visar andelenarbete minus de som
och då ocksåhögst barnen småunder mätveckan. Frånvaron när var varvar

med barnEndast 10-15 kvinnorskillnaden mellan könen störst. procent un-av
hälften frånvarande.omkring delvisnärvarande och dessader årett varvar av

vilket frånva-frånvaro på högGifta med småbarn hademän procent var enen
och kvinnor barnen blivitsmå mellanfor Skillnaderna män närmän. varro

familjer saknade barn.och i därstörre man
forvanligen tiden genomsnittfyra redovisas arbetadeI kolumn den ettsom

varierade denSkillnaden mellan könen, däremotde sysselsatta. stor menvar
vanligenfamiljer i olika ålder. hadeförbluffande lite mellan med barn Män en

Kvin-vecka hur gamla barnentid mellan 40 och 43 timmarpå oavsett var.per
30 35 timmar i genomsnitt. Omhade arbetstid på mellan och un-mannor en

fanns for kvinnor viss tendenstill de allra minsta barnen detdantar mödrar en
tillstigande Eftersom just mödrarna detill arbetstid med barnets ålder.ökad
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Tabell 14. Faktiska arbetstider i olika hushållstyper.

Syssel- % syssels Vanlig Faktisk arbetstidav
% arbI Frânv arbtidsatta per person

bef delvis i arb befolkav syss

Män giftasambo 92 92 14 42 42 39 36
Med barn 0 år 95 89 16 42 42 37 35

1-3 âr 97 92 17 42 42 38 37
4-6 år 97 96 14 42 43 41 40

7-11 år 96 95 13 42 43 41 40
12-16 år 96 93 12 43 44 41 39

Inga barn 87 91 l3 41 41 37 33

Ensamst män 69 89 15 39 39 35 24

Kvinnor giftsambo 81 89 16 34 34 30 25
Med barn 0 år 77 15 7 33 24 4 3

1-3 âr 84 82 23 30 28 23 19
4-6 âr 87 89 16 31 31 27 24

7-11 år 91 92 17 32 31 29 26
12-16 år 93 91 15 34 34 31 29

Inga barn 81 89 14 34 34 30 25

Ensamst kvinnor 70 88 15 34 34 30 21
Med barn 0 år 69 9 9 36 20 2 l

1-3 år 75 77 20 32 29 22 17
4-6 år 86 84 18 32 31 26 23

7-11 år 90 86 15 35 34 33 30
12-16 år 93 89 ll 34 34 31 20

Inga barn 66 89 15 34 34 30 21

Samtl, båda könen 82 89 15 37 37 33 27

barnen frånvarande i så utsträckning tyder detyngsta på dessa kvin-storvar att
föräldralediga inte hade ändrat sitt arbetstidsmått hos arbetsgiva-nor var men

När de åter kommer i arbete börjar de med minska arbetstiden, förren. att att
barnen blirnär äldre öka sin arbetstid något.

I kolumnerna fem, och sju redovisas den faktiska arbetstiden fördeladsex
i arbete, sysselsatt och i befolkningen. Skillnaderna mellan denpersoner per

vanligen arbetade tiden och faktiskaden arbetstiden i arbeteper person var
små. Något förenklat innebär det övertiden och deltidsfrânvaronatt var unge-
fär lika Det gällde för alla för kvinnor med småbarn,stora. därutomgrupper

faktiskaden arbetstiden lägre. När faktiskaden arbetstiden sysselsattvar per
och i befolkningen beräknas slår den varierande frånvaron och syssel-person
sättningsandelen igenom. Skillnaderna mellan ochmän kvinnor blir tydliga.
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40gifta faktiska arbetstid varierade mellan 35 och timmarMedan mäns per
for gifta mellan 3 och 29 timmar bero-motsvarande arbetstid kvinnorvecka var

beräkningsmetoden uppenbartende barnets ålder. Det blir med den härpå att
for barnen de små. Det kvinnornadet kvinnorna ärär när ärtar ansvaretsom

familjesituationenarbetstid dragspel så kräver.får använda sin närsomsom
förlorar ochkvinnor därigenom både inkomst, ATP-poängDet uppenbartär att

karriärmöjligheter under den här perioden i livet.

arbetstidsformer10.4 Hushållens

giftaarbetstidsformerna i hushåll med och samboen-När kopplar sammanman
vanligaste kombinationenfinner dagtid for båda dende på vardagaratt varman

statistisktarbetstidsformer. gällde för 29 alla hushåll. RentDet procent avav
hushållen. Dagtidsarbe-borde kombinationen förekommit i 25den procent av

giftasamboende med varandraoch kvinnor alltså något äntande män mervar
skiftar-gälla statistiskt. högre utsträckning gällde dettavad skulle I änrentsom

skiftarbetande kvinna gift med skiftarbetan-betande. Närmare varannan var en
skift.tjugonde arbetade Skiftarbete koncent-de endast ärtrots att var manman,

och blir naturligt två skiftarbetan-till vissa industrier, vissa då detorter attrerat
träffarde varandra.

på hushåll,Arbetstidsformer fördelade olikaPabell 15. procent.

NM A N N E
Ls ArbDagtid Regel Oregb SUMMA

försk obekv skim-f sch övrm-s

m-f 9 3 2 3 47Dagtid 29 4 3 4 -
83 2 lK l l lm-s — — -
7Regel försk 3 1 1 l lV l - - -

22Oregb obekv 6 2 3 2I ll l 1 1 —-
9 3 15N schema l l 1 l l l—-

skift 1N 1 1 1- - - -- - -
5övrigt 2 2 2A — —— ——- - - ——

N lösöEnd —- — — — — — — -
3 17Arb 8 1 1 4l l 1 -

6 10 10 100SUMMA 54 8 6 21 5 —

vanligaste kombinationen arbetade dagtid på varda-Den näst attvar mannen
därefter dagtidoch kvinnan schemalagd arbetstid, och arbetadeattgar mannen

och kvinnan inte arbetade alls. Det relativt ovanligt båda makarna arbe-attvar
fallet i 6 allatade oregelbundet och obekvämt, detäven procentom var av

hushåll.
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Skillnaderna mellan hushåll med varierande ålder barnetyngsta var myc-
ket små. Visserligen ökade andelen hushåll där båda arbetade dagtid med bar-

stigande ålder. Det skedde ingen förändring andelen hushåll där bådanets av
arbetade oregelbundet.

Även arbetstidsform för individer hushåll varia-studerar olikanär urman var
tionerna urskilja for olika familjerssmå. Det går inte något bestämt mönsteratt
arbetstidsform. Skillnaderna väsentligt mindre de skillnadermycket änvar

fanns mellan olika åldrar. Föräldrar till barn i varierande ålder olikaärsom
gamla. Föräldrarna har kommit in på arbetsmarknaden vid olika tidpunkter.
Med tanke detta det kanske förvånande skillnaderna inteär attmer var
större.

10.5 och nattarbeteHelg-
Det omkring tredje sysselsatt arbetade på lör-ocheller sön-personvar var som

16redovisas hur fördelas olika hushållstyper. Där framgårdagar. I tabell de
skillnaderna relativt Framför allt i familjer giftasamboendesmå. medatt var

tycks barnets ålder inte spela roll för förekomsten helgarbete.någon Iav grup-
kvinnor barn andelen helgarbetande 40ensamstående överutanpen var pro-

Förutom denna andelen mellan 28 och 35cent. procent.grupp var

hushållstyper, fördelat påTabell 16.Förekomst helgarbete i olika kön, tusentalav
procent.

Kvinnor Båda könenMän

Giftasammanboende
0-3 97 31 93 35 190 33Med barn år
4-6 38 29 40 33 78 30år

63 33 61 33 124 337-11 år
12-16 år 60 29 66 34 126 31

Utan barn 202 28 262 35 464 32

521Summa 460 29 35 981 32

Ensamstående
barn 0-3 6 33 7 33Med år

7 32 9 334-6 år
33 327-11 år 3 28 12 14

3 29 14 34 17 3312-16 år
192 30 190 41 382 35Utan barn

Summa 201 30 229 40 429 34

1410 33661 29 749 36TOTALT
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Vi har även undersökt förekomsten nattarbete för sysselsattaav i olika familjesi-
tuationer. Av tabell 17 framgår det småatt skillnader mellan olikavar hushålls-

vadtyper förekomstenavser nattarbete. Män arbetadeav något på nattenmerän vad kvinnor gjorde vilken familjesituationoavsett befann sig Där detmanfanns skillnader det såvar snarare att barn arbetadeutanpersoner på inattennågot mindre utsträckning än med barn.personer
Det kan konstateras 85 000att småbarnsföräldrar hade åtminstone delen avsin arbetstid förlagd på 4 000natten, ensamstående föräldrar.varav
Det 76 000 arbetadevar både påsom nätter och helger. Bland småbarnsför-

äldrar detta vanligare i familjervar med gifta och samboende 9 procent änbland ensamstående föräldrar 6 procent. Av alla sysselsatta det 7var procenthade sin arbetstid förlagdsom både till helger och nätter. Det antyder åt-attminstone del småbarnsföräldraren använde obekväma arbetstider för den enamaken för på så sättatt ordna bamtillsynen.

Tabell 17. Förekomst nattarbete i olika hushållstyper,av tusental procent.

Män Kvinnor Båda könen

Giftasammanboende
Med barn 0-3 år 34 1 l 20 8 55 10

4-6 år 15 11 11 9 26 10
7-llår 18 9 13 7 30 8

12-16 år 17 8 12 7 29 7
Utan barn 61 8 35 5 96 7

Summa 145 9 90 6 235 8

Ensamstående
Med barn 0-3 år - 1 6 2 9-

4-6 år l 12 2 9 2 7
7-l1år l 6 3 9 3 7

12-16 år l 9 3 7 4 8
Utan barn 67 10 33 7 100 9

TOTALT 215 10 131 6 346 8

Vi har undersökt när olika hushållstyperpersoner börjarur arbeta. Skillnader-
mellan familjer medna och barn,utan respektive familjer med barn i olika ål-

der små. Omkring 64 000var föräldrar till förskolebarn började arbeta före kl.6.45 på Endast litenmorgonen. del ensamståendeen föräldrar,var vilket indi-
kerar problemen med barnomsorg så tidigt på morgonen.

Beträffande avslutningen arbetsdagen fördelatav på i olika familje-personersituationer skillnaderna små. Envar något större andel småbarnsföräldrarnaavslutade sin arbetsdag tidigare ickeän barnfamiljer, sannolikt därför de arbe-atttade deltid. Det ändå relativt vanligtvar småbarnsföräldraratt slutade sin ar-
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betsdag kvällen. Det 141000 föräldrar till förskolebarn slutadevar som se-
klockan 17.45 och 61 000än klockan 20.00. de föräldrarän Avnare senare som

slutade på kvällen 3 ensamstående.procentvar

10.6 Förekomst barnomsorgav

Till med barn under 12år ställdes frågan barnetbarnen har nå-personer om
form barnomsorg utanför hemmet, daghem, fritidshem, dagmam-t.ex.gon av
eller liknande och lämnar och hämtar barnetbarnen till ochma vem som

från barnomsorgen hur mycket den sammanlagda restiden för-dagsamt per
längs lämna och hämta barnet vid barnomsorgen.attav

63 de sysselsatta förskolebarnmed hade barnomsorg utanför hem-procent av
56 fäderna och 70 mödrarna. Skillnaden mellan kö-met, procent procentav av

beror främst på småbarnspappor hade högre sysselsättningsandel änattnen
småbarnsmammor.

Den intressantaste skillnaden mellan könen gällde sysselsatta olikamed ar-
betstidsformer. Andelen förskolebarn med barnomsorg varierade inte så myc-
ket fadernsmed arbetstidsform med moderns. Visserligen det 59som var pro-

de vardags- och dagtidsarbetande fäderna förhade barnomsorg si-cent av som
förskolebarn och bara 50 skiftarbetande fádernasde barn. Förprocentna av

kvinnorna varierade förekomstenemellertid barnomsorg betydligt mel-av mer
lan sysselsatta med olika arbetstidsformer. Mindre hälften kvinnor medän av
regelbundna förskjutna arbetstider, Skiftarbete och övriga oregelbundnamen
arbetstider hade barnomosorg för sina förskolebarn. fyra femNästan medav
dagtidsarbete på vardagar har barnomsorg utanför hemmet.

Två kan sökas förhållande.orsaker till detta Antingen har föräldrarna valt att
arbetstiderna för ordna barnomsorgen detta Eller också detsätt. ärattsaxa

föruttryck det omöjligtär ordna barnomsorg.ett att att
Undersökningens resultat pekar på finnsdet behov barnomsorgatt ett av

obekväma arbetstider alla förskolebarn skall plats inom barn-garanterasom en
omsorgen.

Mannen hade lika kvinnan för till frånochett stort transportansvar som
barnomsorgen. fjärdedelIomkring hushållen hade huvudansva-en av mannen

i fjärdedel det kvinnan och i omkring hälften hushållenret, en var av var ansva-
delat. Detta gällde vilken fördelning fannspå arbetstider inomret oavsett som

familjen. Kvinnans minskade något och det delade ökadeansvaretansvar om
båda arbetade heltid jämfört med kvinnan arbetade deltid ochom mannen
heltid.

finns jämförelsedataDet inga från tidigare det rimligt antagandeär ettmen
ökat tiden. Detta kan anpassning till de förhål-överatt mannens ansvar vara en

landen råder på arbetsplatsen där i mycket utsträckning harmännen störresom
möjlighet själva inom bestämmavissa arbetsdagen skall börja ochnäratt ramar
sluta. Det drygt hälften småbarnspapporna flexmöjlig-hade dessavar av som
heter jämfört med dryg tredjedel småbarnsmammorna.en av

I genomsnitt det knappt 20 minuter hämta och lämnadag barnentog attper
vid barnomsorgen. Det något längre tid för deltidsarbetande for heltids-äntog
arbetande. Detta kan uttryck för deltidsarbetande har tid fördeett attvara mera

barnen i samband med hämtning och lämning.omsorg om
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Figur 12. Förekomst föräldrarbarnomsorg, förskolebarntill fördelade efterav ar-
betstidsform.
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Figur 13.Ansvar for hämtning och lämning vid barnomsorg.
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fannsDet inga markanta skillnader i tid för hämtning och lämning med avse-
ende på restidens längd vilket borde på uppfattat fråganett gott test attvara man

restidens längd nämligen den gällde exklusive tid för hämtning ochrätt, attom
lämning barn.av

tabell framgårAv det högst 20 minuter hämta och lämna barnenatt tog att
vid barnomsorgen för 56 de deltidsarbetande och 71 deprocent procentav av
heltidsarbetande. För 13 dem arbetade deltid hämtning ochprocent togsomav
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lämning minst minuter. Kombinationen långa restider och betydande45 av
tidsinsats för hämtning och lämning barn relativt ovanlig.av var

deltidsarbetande tim-Av de det 4 hade restid på minstprocent en envar som
och minst for lämningdag halvtimmes tid hämtning och barn.me per en av

siffra forMotsvarande heltidsarbetande l procent.var

Tabell 18. förRestidens längd, tid hämtning och lämning barn inom barnom-av
fördelning på arbetstid. procent.sorg,

Restid: 0 1-10 11-30 61-9031-60 91-mindag SUMMA

D Förläng-
E ning:
L -20 min 10 20 18 5 3 56-

21-30T 3 8 7 3 24l-
l 31-44 3 2l 1 6— -
D 45- 2 5 4 2 l 13—

Summa 16 35 31 100l ll 5

H
E -20 min 2 10 24 21 6 5 71
L 21-30 2 7 5 2 1 18—-
T 31-44 1 l 4- - - —
I 45- 3 2l l 7— -
D

Summa 2 35 3014 9 7 100

Övertid10.7 och bissysla
och 10männen kvinnorna arbetade övertid eller mertidprocent procentav av

under mätveckan. Skillnaderna mellan med barn och barn små.män utan var
Den skillnad fanns pekar barnmän med arbetade över än mänmot attsom mer

barn. Gifta och sammanboende arbetade i betydligtmän över störreutan ut-
sträckning ensamståendeän Av kvinnorna detmän. mödrar med små barnvar

i liten utsträckning arbetade Av dessa det omkring 5över. procentsom var som
hade övertid, medan drygt 10 övriga arbetade övertid.procent av grupper

De arbetade övertid utförde i genomsnitt intill antalnäst över-som samma
Övertidentidstimmar familjesituation. avsåg mellan och7 9 timmar ioavsett

genomsnitt för samtliga familjetyper och både för och kvinnor.män Enda un-
dantaget ensamstående föräldrar till riktigt små barn, den genomsnittli-därvar

Övertiden betydligt kortare. Det också den där den minstaga var var grupp an-
delen arbetade Övertid.

haAtt extra-knäck något vanligare bland bland kvinnor. Andelenmän änvar
med bisyssla varierade i någon förekomstenmån med barn. Detpersoner av var

något andel med barn hadestörre män bisyssla barnlösaän Ande-män.en som
len kvinnor hade bisyssla stigande med barnets ålder.yngstasom var
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övertid och bisysslaskillnader i förekomstförvånande småDet ändåär av
helleroch kvinnorhushållskategorier. Skillnaden mellanmellan olika män var

fördelning övertid respektiveVi har emellertid ingen påinte särskilt stor. mer-
misstänka kvinnorna ikan emellertid störretid. På goda grunder ut-attman

deltidsanställningmertid utifrån männen gör.sträckning arbetade änen

arbetstidsförläggning10.8 Val av

genomförtarbetstidskommittén harattitydundersökningGenom den som
delvisförläggning helt elleri mån arbetstidernasfått uppfattning vadomen

utsträckninggiftasamboende i vilkenhushåll medsammanföll bland samt man
arbetstider.saxade sina

hus-hade makarna i 14hushåll med giftasamboendesamtligaAv procent av
arbetstidsförläggning. 8Iöverensstämmandehållen helt eller heltnästan pro-

20arbetstiden. Iingen delhushållen sammanföll ingen eller nästancent avav
hushålleninte samtidigt. 140eller slutadebörjade procentprocent var-avman

arbetstidensamtidigt deleller slutade makarnaken började stor avmen en
överensstämde ändå.

deltidssyssel-vanligt fördubbelt såarbetstiden inte alls överenstämdeAtt var
förskole-vanligt blandockså dubbelt såför heltidssysselsatta. Detsatta varsom
arbetsti-Helt överensstämmandebland giftasamboende.föräldrar andrasom

förskoleföräldrarna.hade endast 7der procent av
arbetstidsförläggning.sin Det ärvarför hushållen valtFrågan ställdes också

in-arbetstidsförläggningför förskolebarnens föräldrar ärfrämst motiven som
tressant.

27inte alls överensstämde dethade arbetstiderBland dem pro-varsomsom
47klara barntillsynen,motiverade det medföräldrarna procentattcent somav

14ochpassade föräldrarna braför 7 detför bäst barnen,det procent attatt var
majoritetarbetstid. 74påverka sin Ende inte själva kunde storprocent pro-att

barnen.således sina saxade arbetstidermotiveradecent av omsorg om
arbetstider motiverade 5överensstämmandehade heltAv dem procentsom

arbetstiderna.kunde påverkahela 47 demed barntillsyndet procent attmen
medarbetstidermotiverade dessaendastDet procent omsorg omsomvar

barnen.
motiverade meddetinte arbetade det 46fall makenI de attprocent somvar

No-för klara barnomsorgen.9 detbäst för barnen ochdet attprocent att varvar
frågan.inte besvaratmaken inte arbetadefjärde därtabelt dockär att personvar

endastskall ihågfrågorna kommade härNär vi studerar att varsvaren
utanför hemmetbarnomsorgarbetstider hadefjärde familj med helt saxade

helthälften familjer medför omkring överens-motsvarande gälldemedan av
arbetstidendeli tredjedelar därarbetstider och tvåstämmande stor sam-en av

Siffrornasamtidigt.började ocheller slutademanföll makarna intedärmen
under 12 år.gäller för familjer med barn

Även remarkabeltdet ändåvarierande barnomsorgenmed hänsyn till den är
heltolika. Motivkretsenarbetstidsförläggningen såmotiven för an-att varvar

arbetstider.överensstämmanderespektivenorlunda för familjer med saxade
arbetstidsförläggningmellanformerslår igenom på deDet dessutom somav

moti-färrearbetstider destosammanfallandefanns svarsalternativ. Ju mersom
det med barnen.omsorgverar om
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Arbetstider för företagare och anställ-

da olikamed facklig tillhörighet

Övergripande11.1 struktur och organisationsgrad
Av de sysselsatta 91 drygt 3,9 miljoner, löntagare. Det fanns såle-procent,var
des drygt 400 000 företagare och medhjälpare till företagare vilka utgjorde 9

alla sysselsatta.procent av
Av löntagarna omkring 83 fackligt organiserade. Det ärprocentvar samma

andel Anders Kjellberg redovisar i internationell studie från år 1986. Avsom en
de heltidsanställda det enligt vår undersökning 84 och de deltids-var procent av
anställda 78 organiserade. Mellan och kvinnormän fanns in-procent som var

skillnad i organisationsgrad. Bland kvinnorna ungefär lika andelgen storvar
hel- och deltidsanställda organiserade, medan endast 62 de deltids-procent av
anställda männen fackligt anslutna. En skiljelinje i facklig organisa-var annan
tionsgrad går mellan de har fast anställning och de tidsbegränsatärsom en som
anställda. 85 de fast anställda jämfört med 62 de tids-procent procentav av
begränsat anställda fackligt organiserade.var

De anställda har delats in efter medlemskap i facklig huvudorganisation,
LO- TCO- och SACOSR-anslutna. Till övrigaoklassiñcerade hän-gruppen
förs de tillhörde facklig organisation och organiserade inte kun-som annan som

vilken organisation tillhörde.denat De de inte anslut-uppge attsom uppgav var
till någon facklig organisation redovisas oorganiserade.na som

Figur 14. De sysselsattas fördelning efter facklig tillhörighet.

42. O.LO

9.FÖRETAGARE 0.

15-07-OORGANISERADE
2S,0’, TCO

2. 07OKLASSIFICERADB 5- 07- SACOSR
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anställninginte har någonsysselsattamedhjälpare deoch ärFöretagare som
företagare.aktiebolag kan räknasharsin huvudsyssla. Företagarei somsom

tillberäknas uppgåi företag. Defamiljemedlemmedhjälpare räknasSom eget
beteckningen Företagareanvänder vifortsättningen20 000 Iomkring personer.

för hela denna grupp.

längdArbetstidens11.2

ochmellan anställdapåtaglig skillnadförelågarbetstidens längdVad gäller en
40normalt arbetade ändeföretagarna 57företagare. Av procent att meruppgav

timmar vecka.per
vecka i princip två40 timmaranställd normalt arbeta änkanEn per avmer

oreglerad. Var tiondearbetstidenbisyssla eller ärharskäl: han eller hon an-en
dubbelt40 timmar. Det nästannormalarbetsvecka änställd hade varmeren

TCO-medlemmar. Näs-LO- ochförSACOSR-medlemmarvanligt förså som
vecka.40 timmararbetadeSACOSR-medlem änfjärde manlig pertan mervar

definitionen forvecka, dvs.mindre 35 timmararbetade änAndelen persom
bland de anställ-och 26företagare16 blanddeltidsarbete, procentprocentvar

hälftenvecka än20 timmarmindrearbetade ända. Av dem var merpersom
oorganiserade.

fördeltidsanställda densammahel- ochfördelningenLOInom somvar
hälftenkvinnorna detLO-anslutna närmaresysselsatta. desamtliga Av somvar

det 5deltid ocharbetade männen procent.varav
deltidsanställda,mindre andelnågotkvinnliga medlemmarTCO:Av envars

28arbetade endastSACOSR-medlemmarnakvinnligade38 Avprocent. pro-
arbetade dock del-SACOSR-medlemmarnamanliga TCO- ochdeltid. Decent

oorganiserade arbetadedeövriga Avutsträckning män.tid i lika varstor som
vaddeltidsandelen högre änsärskilt blandtredje deltid och männen somvar

for samtligagällde män.
for normalakonsekvenser denfårförekomst deltidsarbeteiSkillnaderna av

medelarbetstidtimmar längre änhade 10Manliga företagaremedelarbetstiden.
kvinnligatimmar längreföretagare 4 änanställda och kvinnligamanliga an-

medelarbetstid bero-skillnader ifanns småanställdaställda. Bland de männen
manligaför alla kategorier39-40 timmarfacklig tillhörighet. Denende var

omkring timmaremellertid 4arbetadeinom SACOSRanställda. Kvinnor mer
betyderoorganiserade. Detde7 timmarLO-kvinnorna och än attän mer

TCO-kvinnorna på37 timmar,medelarbetstidSACOSR-kvinnorna hade en
medelar-Kvinnliga Företagarestimmar.33LO-kvinnorna35 timmar och

37 timmar.betstid var

arbetstidsformeranställdasoch11.3 Företagares
anställdaföretagare ocharbetstidsformer varierar forolikaFörekomsten av

facklig tillhörighet.efteranställdamellan desamt
dagtid andrautsträckningi mindre änarbetadeLO-anslutnaDe grupper

kvin-LO-anslutnaemellertid helt deberoddearbetsmarknaden. Detta att
endast drygtutsträckning Detandra.dagtid i mindre änarbetade varnorna

hade dag-arbetade blott 43dagtid ochhälften LO-kvinnorna procentsomav
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tidsarbete vardagar.
Mer tredje LO-kvinna hade oregelbundna och obekvämaän arbetstider.var

Det LO-kvinnorna inom vården, och handeln oftast arbeta-var omsorgen som
de oregelbundet. Det schemalagdade arbetstiderna vanliga blandvar som var
LO-kvinnorna. Mer fjärde arbetarkvinna arbetade enligt schema, jäm-än var
fört förmed samtliga anställda. Av LO:s kvinnliga medlemmarprocent un-
der 25 ålderårs det hälften, 64 000närmare hade oregel-var personer, som
bundna arbetstider och endast tredje arbetar dagtid vardagar.var

manligaDe arbetarna hade inte dagtid i mindre utsträckning än andra ar-
betsmarknaden. Det hela 65 de LO-anslutna hademännenprocentvar av som
dagtidsarbete. Det emellertid den förekomsten Skiftarbetestora ut-var av som
märkte de manliga LO-medlemmarna. Var åttonde LO-man arbetade skift och
de utgjorde två tredjedelar alla skiftarbetare. Skiftarbetet särskilt vanligtav var
bland ungdomarna. sjätte manligVar LO-medlem under 25 skift.år arbetade
Dock skall konstateras dagtidsarbete vanligtäven bland dessa, 61att var pro-

arbetade dagtid vardagar.cent
TCO-medlemmarna de i utsträckning arbetade dagtidstörst allavar som av

arbetsmarknaden. Närmare 80 alla TCO-anslutna arbe-procentgrupper av
tade dagtid det flertalet arbetade till fredag.måndag dessaIstoravarav avseen-
den fanns heller inga skillnader mellan och kvinnor. Ungefärmän lika stor an-
del TCO:s dess kvinnormän arbetade oregelbundet och obekvämt.av som av
Däremot fanns relativt skillnad inom denna arbetstidsform. TCO:sAvstoren
kvinnor arbetade schemalagd arbetstid, vilket endast 9procent procent av

ÖvrigtTCO:s gjorde.män oregelbundet arbete hade 6 TCO:s mänprocent av
medan det hälften så vanligt bland kvinnorna inom SkillnadernaTCO. mel-var
lan olika âlderskategorier små 55 och äldre iäven âr något stör-var om gruppen

utsträckning arbetade dagtid deän TCO-anslutna.re yngre
SACOSR:s medlemmar arbetade dagtid i lika utsträckningnästan stor som

TCO:s. 77 SACOSR:s medlemmar arbetade dagtid, 69procent procentav
vardagar. Vardagsarbetet något vanligare bland bland kvinnor-männen änvar

Gruppen hade regelbundna förskjutna arbetstider liten inomna. som men var
SACOSR, endast 2 femteDrygt medlem arbetade oregelbundetprocent. var
och obekvämt vilket något lägre andel bland övriga anställda. Skiftar-änvar en
bete mycket ovanligt SACOSR-anslutna.bland Däremot det övrigavar var ore-
gelbundna arbetet dubbelt så vanligtnästan bland kategorierandrasom av an-
ställda. ungdomarnaAv det 53 arbetade dagtid vardagarprocentvar som
medan motsvarande gällde för 75 de äldsta SACOSR-anslutna. Detprocent av

särskilt markant bland de manliga SACOSR-ungdomarna endastvar varav var
tredje arbetade dagtid vardagar och fjärdedrygt hade schemalagdvar ar-
betstid.

oorganiseradesDe fördelning olika arbetstidsformer likheterhade stora
gälldemed den för samtliga anställda. fannsDet dock störresom en grupp

bland oorganiseradede enbart arbetade på lördagar och söndagar.som
Företagarnas arbetstidsformer fördelade sig helt desätt änett annat an-

ställdas. Det endast 45 hade dagtidsarbete och mindre änprocentvar som en
fjärdedel företagarna hade dagtidsarbete enbart på vardagar. Det regelbund-av

förskjutna arbetet vanligare bland företagare bland anställda.änna men var
Främst dockdet det oregelbundna arbetet utmärkte företagarnasvar som ar-
betstidsförläggning. Hela 41 hade denna arbetstidsforrn och helanästanprocent
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Arbetstidsförläggning,Figur 15. fördelad efter facklig tillhörighet och kön.
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skillnader mellankallar övrigt oregelbundet arbete. Någrahade vadgruppen
företagare fanns inte. det oregelbundnamanliga och kvinnliga Däremot ar-var

företagare.åldersgruppernabetet vanligare i deän yngsta av

Helg- och nattarbete11.4

Helgarbete
LO-kollektivet mel-gick skarp skiljelinje inomBeträffande helgarbetet det en

i mindremanliga LO-medlemmarna arbetadelan och kvinnor. Demän ut-
LO-övriga sysselsatta gjorde. Det 23sträckning helger vadän procent avvar

helgarbetelördagar eller söndagar. Däremotarbetade påmännen var myc-som
arbetade helger.LO-kvinnorna. Hela 44 dessaket vanligt bland procent av

helger i så utsträck-kategori anställda arbetadeDet fanns ingen storsomav
LO-kvinnorna.ning som

ocheller söndaknapp femtedel lördagarTCO: medlemmar arbetadeAv ens
fanns heller in-alla sysselsatta.betydligt mindre andel DetDet ängar. var en av

kvinnliga TCO-medlemmar.skillnad mellan manliga ochgen
fjärdedel helger, någotknappt påSACOSR:s medlemmar arbetadeAv enen

andel kvinnorna än männen.större av av
70företagarna. Helai arbetade helgersärklassDen mest vargrupp som

mellan manligafanns ingen skillnadarbetade helger och det störreprocent
minst hel-företagare. fjärde företagare arbetade dessutomoch kvinnliga Var tre

månad.ger per

Nattarbete
utsträckning.Företagare nattarbete i ungefär lika Däre-Anställda och hade stor

19mellan olika anställda. tabellfanns skillnader Avdetmot stora grupper av
for-inom hade del sin arbetstidframgår andelen LOdet månattt.ex. som en av

SACOSR.bland kvinnor ilagd fyra gånger sånatten stor somvar

tillhörighet, tusental,Nattarbete efter facklig procent gruppen.Tabell 19. av

KvinnorBåda könen MänFacklig tillhörighet

200 123 13 77 9llLO
30 6 24 454 5TCO

38 6 34SACOSR l 1
Övrigaoklassificerade 97 8 3 8 4

646 27 8 19Oorganiserade 7
318 8 l9l 10 127 6Summa anställda
28 7 24 8 5 4Företagaremedhjälpare

6346 215 10 132TOTALT 8
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Närmare tio arbetde på LO-medlemmar. deAv LO-nattensex av som var
medlemmar arbetade på hade 76 000 tjänstgöringnattensom personer en som
innebar alltidde arbetade på Det 122 000 manliga och 78att 000natten. var
kvinnliga LO-medlemmar hade nattarbete. På den här punkten skiljdesom
sig alltså det könsmönster kommit fram tidigare och innebar desom attsom
obekväma arbetstiderna främst innehades kvinnligade arbetarna. Detav var
emellertid dubbelt så vanligt bland kvinnor ha ständigt nattarbete detatt som

bland inom LO, 6män respektive 3var procent.
Tjänstemännen inom PCO arbetade i mindre utsträckning på andraännatten

tjugondeVar TCO-medlem arbetade någon gång och 2grupper. natten pro-
hade ständigt nattarbete. Det ständiga nattarbetet utbrett bland decent mestvar

kvinnliga TCO-arna, vilka 000 hade ständigt nattarbete. Mer hälftenänav
kvinnligade ICO-medlemmar arbetar nattetid hade ständigt nattarbete.av som

Inom SACOSR det likaledes tjugonde arbetade nattetid. Ocksåvar var som
bland SACOSR:s medlemmar det männen arbetade i störstnatt ut-var som
sträckning. Det också få,mycket hade ständigtett tusenvar par personer som
nattarbete.

Det 29 000 företagare nattarbete ingick i deras arbetsti-attvar som uppgav
der. Omkring femte dessa arbetade ständigt på Nattarbetetvar natten.av var
dubbelt så vanligt bland manliga företagare bland kvinnliga företagare.som

11.5 Arbetsdagen och arbetsveckan

Under de fyra morgontimmarna mellan kl. 5.30 och 9.30 började 86 procent av
alla i arbete under dagen. Drygt hälften kvinnorna börjadepersoner som var av
under de båda timmarna och drygt hälften under de bådamännensenare av
första morgontimmarna.

LO:s manliga medlemmar särskilt tidiga. Om räknar in deävenvar man som
började arbeta under det drygt fjärdedelar LO-männennatten trevar av som
börjat sin arbetsdag klockan 7.29. Det börjadesenast ett procentvar par som
arbeta under dvs. mellan midnatt och kl. 5.00. Det fem-natten, närmarevar var

manlig LO-arbetare började sitt arbete innan dagtidsarbetette börjar, kl.som
6.45. Vidare kan omkring 3 LO-männen började arbetanoteras att procent av

kvällstid, i härdet fallet definierat mellan klockan 17.30 och midnatt.som
De kvinnliga LO-medlemmarna började oftast än männen. Detsenare var

omkring hälften så andel de kvinnliga arbetarna började förearbetastor av som
kl. 6.45 det for de manliga arbetarna. Nästan femte LO-kvinna bör-som var var
jade dessutom arbeta mitt dagen, dvs. mellan kl. 9.30 och 17.29 eller
kvällstid.

TCO- och SACOSR-medlemmar började arbeta betydligt arbeta-änsenare
Det heller inte så skillnader mellan könen inom dessa kategorierstorare. var

även kvinnorna började arbeta något än särskilt inommännen, TCO.om senare
Det ovanligt TCO- och SACOSR-anslutna började arbetaytterst attvar nat-

eller tidigt. Var tjugonde TCO-medlem gjordeten det medanextremt motsva-
rande gäller för mindre än l SACOSR:s medlemmar. Därutöverprocent av var
det mindre än l dessa organisationers medlemmar börjadeprocent av som ar-
beta kvällen eller TCO:s medlemmar började till mycket delnatten. stor ar-
beta mellan kl. 6.30 och 8.29. SACOSR:s medlemmar hade sin koncen-start

tilltrerad mellan 7.30 och 9.29.
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andelrelativtbörjan sin arbetsdag. Enhade spriddFöretagarna storen
i sinhade inte koncentrationtidigt företagarnabörjade arbeta startsammamen

anställda olika kategorier.som av
andel i olikaanalyserats utifrån hur deArbetsdagens slut har stor grupperna

17.45—24.00, 0.00—4.59 ochkvällenslutade sitt arbete på natten mor-som
gonen slut väljer vi alltså studera hur59. fråga arbetsdagens5.00—7. I attom

vid de udda tidpunkterna.slutar sitt arbetspassandel meststor som
ovanligt avsluta sitt arbete underframgår dettabellen detAv att nattenatt var

avslutadeLO-medlemmardeteller Pâ mest sommorgonen. morgonen var
företagarna.kvällen vanligast blandsitt avsluta arbetsdagen påarbete. Att var

sitt klockan 17.45.hälften dem slutade arbete änDrygt senareav
utsträckning sitt arbete på kvällstidslutade i litenLO- och TCO-anslutna

LO-kvinnorna slutadefemtedeljämfört med andra Det somgrupper. var en av
lika distinkt avslutningmanliga LO-anslutna hadearbeta kvällen. De en

ocharbeta mellan klockan 16.00början. 45 dem slutadedagen procentsom av
16.29.

förhållandeviskvinnliga LO-medlemmarna detAv de stor somen gruppvar
fjärde LO-kvinna gjorde det.tvâ fyra eftermiddagen. Varslutade mellan och

68 slutade mellan kloc-manliga TCO-medlemmarna detdeAv procentvar som
kvinnliga TCO-medlemmarna hade avslutningen16.00och 17.44.kan De mer

eftermiddagen och framåt.från två-tiden påutspridd
i särklass andelenframgår företagarna hade dentabell 21 störstaAv att ar-

fjärde arbetstimme utfördesförlagd till obekväm arbetstid. Varbetstimmar ut-
tidiga kvälls-särskilt helgdagarna och deanför dagtid pâ vardagar. Det påvar

företagarna utförde förhållandevis andel arbetstimmar.timmarna storensom
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Tabell 20. Arbetsdagens slut, fördelat på kön fackligoch tillhörighet, procent.

Kvällen Morgonen

LO män 13 2
kvinnor 20 3
båda könen 16 2

TCO män 15 0
kvinnor 14 l
båda könen 15 1

SACOSR män 26
kvinnor 24 0
båda könen 25 O

Oorganiserade män 26 l
kvinnor 27 1
båda könen 27 l

Företagare män 54 l
kvinnor 56 l
båda könen 55 l

Tabell 21. Arbete under veckans olika timmar fördelat efter facklig tillhörighet,
antalet arbetstimmar.procent av

LO TCO SACOSR Oorg Föret Samtliga

Vardagar 95 98 98 95 89 95
Helgdagar 5 2 2 5 l l 5

SUMMA 100 100 100 100 100 100

Vardagar, dagtid 84 93 92 85 75 86
Helgdagar. dagtid 3 l l 4 9 3
Morgontimmar 4 0l 2 3 2
Tidiga kvällstimmar 4 3 5 6 9 5
Sena kvällstimmar 2 l 2 2 2 2
Nattimmar 3 O1 2 l l

SUMMA IOO 100 100 100 100 100
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andelhadede LO-anslutnaBeträffande de anställda det stor ar-ensomvar
förhållandevisLO-anslutna detbekväm dagtid. För debetstid utanför var en

arbetstidgjorde andelenocharbetstimmarandel nätter attstor sommorgnar
tidobekväm är stor.

sinaövervägande delenutförde den heltSACOSR-anslutnaIlCO- och av ar-
utförde SACOSR:s med-Visserligenvardagar.betstimmar dagtid och på

för-arbetstiden bekvämtkvällstid i övrigttidiglemmar del arbete på men varen
förlagd dessa grupper.

restriktioneroch11.6 Möjligheter
påverkahar självvilka möjligheterarbetstidenviktig aspekt ärEn attmanav

själv inom vissamöjligheternaundersökaVi skall härförläggningen den. attav
vilket här be-arbetsdagen,och slutadebörjadebestämma när manramar

tidigare påslutautsträckning brukadeoch i vilkenflextid,nämner man
fredagar.

ochbörjanpåverka arbetsdagensmöjligheterhade småLO:s medlemmar att
litenSkillnadenmöjlighet.femte LO-medlem hade dennaUngefärslut. varvar
del-mellan hel- ochoch likasåkvinnliga LO-medlemmarmanliga ochmellan

tidsarbetande.
TCO-medlem hademöjligheter.hade DrygtTjänstemännen större varannan

45och bland kvinnorna62detflexibilitet. Blanddenna männen procentvar
pådeltidsarbetandeheltidsarbetandeandel änDet större somprocent. avvar en

respektive 40arbetstid, 56sinkunde påverkadetta sätt procent.
sina arbetstider. DrygtpåverkamöjligheterAkademikerna hade än större att

det he-flextid.SACOSR-medlemmarna hade Av männentredjedelartvå varav
62och kvinnorna74 procent.procent av

fö-flexibilitet. 83Helahadeden störstFöretagarna procent avgrupp somvar
till vadoch slutade sitt arbete. Ipåverka de börjadekunde när motsatsretagarna

deltidsföretagarnaandelhögreanställda det någotgällde för de avenvarsom
könsskillnader i frå-påtagligafanns ingaBland företagarnahade flextid.som

flextid.gan om
ökandefredagar medsluta tidigaresysselsatta brukadeAndelen stegsom

22LO-medlemmarna,17frihetsgraderi arbetslivet. Det procentprocent avvar
bru-SACOSR-medlemmarnaTCO-medlemmarna och 25 procent somavav

andelen dagtidsarbetandefredagar. därtilltidigare pâ Läggkade sluta att var
och ocksåfemte anställddetSammantagetlägst i LO-grupperna. varvar var

tidigare fredagar.brukade slutafemte företagare som
för 2lediga fredagar gällde detmedlemmar hadeLO:sMedan l procent av

kvinnligaSACOSR:sSACOSR:s medlemmar. AvTCO:s ochprocent av
fredagarna.hade ledigt pådet 4medlemmar procent somvar

Övertid och bisyssla11.7

mertid underarbetade övertid ellerde anställdaOmkring 14procent en vec-av
fjärde arbe-vilkaSACOSR-anslutna, nästanvanligast blandka. Det varavvar

TCO-övertid och de9LO-anslutna arbetadeövertid. detade Av procent av
övertid tämligen frekvent,ocksåOorganiserade arbetadeanslutna 17procent.
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Det förelåg däremot ingen skillnad mellan de olika kategorier-procent. stor
vad hur många timmar övertidsarbete gjordes. Det omkringna avser som var

7-8 timmar övertidsarbetande för alla kategorier.per
Kvinnor arbetade i något mindreöver utsträckning Det gällde förän män.

samtliga anställda. Det dock dubbelt så andel SACOSR-storgrupper av var
kvinnor manliga LO-anslutna utförde övertidsarbete. Kvinnorsom som som
arbetade utförde någon timmeöver mindre övertidsarbete Detta gälldeän män.
emellertid inte LO-anslutna, där kvinnorna arbetade 7 gjor-över procentsom
de lika många timmar LO-männen.som

Företagare arbetar, deñnitionsmässigt, inte övertid.rent
Det omkring 8 de sysselsatta hade bisyssla vid sidanprocentvar av som en
sitt ordinarie arbete. Också bisysslorna ojämnt fördelade mellan olikaav var

anställda. Det dubbelt så vanligt bland SACOSR-medlemmargrupper av var
ha bisyssla bland LO- och TCO-medlemmar, respektiveatt en procentsom

7-8 företagarnaAv det hade extraknäck vid si-procent. procent ettvar som
dan företaget.av

Det något vanligare bland bland kvinnormän än ha bisyssla, 9attvar en re-
spektive 7 Skillnaden inomstörst SACOSR därprocent. procentvar av

ochmännen kvinnorna hade bisyssla. För övriga kategorierprocent av en var
skillnaden ett procent.par

Både övertid och bisyssla kan upplevas positiva möjligheter utvecklaattsom
sig i arbetet. ha bisysslaAtt vid sidan sitt ordinarie arbete är sättett atten av
skaffa sig extrainkomster. Det torde i allt väsentligt frivilligt valt. Det ärvara
uppenbart vanligare friare ställning har på sitt arbete. Detman var
SACOSR-anslutna och företagare främst hade möjlighet utnyttja sittattsom
kunnande vid sidan sin anställning. De utnyttjade också möljligheternaav mer
än andra grupper.

Övertidsarbete kan både tyda för sitt arbete och arbetsbör-attengagemang
dan såär den omöjligär klara ordinarieunder tid. Det kan ocksåstor att att
komma plötsligt och omöjligt förutse. Det skapar osäkerhet i familjeli-attvara

och svårigheter planera och organisera sin tillvaro utanför arbetet. Ocksåvet att
övertidsarbetet vanligast inom SACOSR. Det är väsentlig inskränkningvar en
i de betydande frihetsgrader de har sina arbetsplatser.som annars

11.8 Förekomst barnomsorgav

tabell 22 framgårAv det TCO- och SACOSR-anslutna bäst för-att var som var
sörjda det gälldenär ha barnomsorg för sina småbarn. Omkring fyraatt tre av

hade förskolebarn i härde hade också barnomsorg. LO-som grupperna
ihade mindre utsträckning barnomsorg. Framför allt det degrupperna var

kvinnliga LO-medlemmarna hade barnomsorg i liten utsträckning. För-som
klaringen torde ligga i faktumdet de kvinnliga LO-medlemmarna arbetadeatt
oregelbundet i utsträckning. Företagarna hade barnomsorg i mindreänstor

tillgrad. del säkert beroende de arbetade hemma.atten
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Tabell 22. Förekomst barnomsorg bland årsysselsattamed barn 7 fdr-änav yngre
på fackligadelat organisationer.

Män Kvinnor Båda könen

LO 52 64 58
TCO 62 82 74
SACO SR 74 8 77l
Oorganiserade 54 59 56
Företagare 50 46 49
Samtliga 57 70 63
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12 Arbetstider i olika regioner

12.1 Inledning och översikt

I detta avsnitt vissa regionalagörs analyser arbetstidens fördelning. Detav
kommer gälla arbetstidens längd och sysselsättningsandel, arbetstidsformeratt
och restider.

Analysen utifrån h-regioner.görs H-regioner områden homogentär med be-
folkningsunderlag. finnsDet sju h-regioner. Stockholms-regionen omfattar
Stockholms län. Göteborgs-regionen omfattar Göteborg med omnejd, t.ex.
Kungälv, Alingsås och Mölndal. Malmö-regionen förutomutgörs Malmöav,
kommun, Lund och Trelleborg. Större kommuner har 90 000 invå-änt.ex. mer

i cirkel 30med km:s radie från kommuncentrum, Västerås,t.ex.nare en
Eskilstuna, Uppsala, Linköping och Norrköping. Södra mellanbygden kom-är

mellanmed 27 000 och 90 000 invånare inom 30 km:s radie från kom-muner
300 000 invånareän inom 100 km:s radie, Nykö-muncentrum samt t.ex.mer

ping, Gnosjö, Falkenberg, Fagersta och Bollnäs. Norra tätbygden har mellan
Z7 000 och 90 000 invånare inom 30 km:s radie från kommuncentrum men

Östersund,mindre 300 000 invånare inomän 100 km:s radie, Gotland,t.ex.
Umeå och Piteå. Norra glesbygden omfattar kommuner med mindre 27 000än
invånare inom 30 km:s radie från kommuncentrum, Strömstad, Torsby,t.ex.

Åre,Orsa, Robertsfors, Kalix, Jokkmokk och Kiruna. sysselsättningen förde-
lad på de olika h-regionerna framgår figur 17.av

Figur 17.sysselsättningen fördelad efter h-regioner.

5-07-Nza Nêtät- ‘ales-7.0‘.
bygden bygden

21.07. Stockholm3,3 mellan 21u-,
bygden

9.0’. Göteborg

6.0. Malmö
Större 31.0‘.
kommner
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h—regionen tredjedelI kommuner sysselsattes flest En knappstörre personer.
de sysselsatta bor där. Stockholm sysselsattes femtedel.I dryg Detav en var

också den enda h-region där fler kvinnor sysselsatta. minsta h-män Denän var
Malmöregionen med omnejd där mindre kvarts miljon sysselsattes.änvar en

12.2 Sysselsättningsandel och arbetstidens längd
En reservation bör beträffande analysen regionernas arbetstider. Vigöras av

inte hur åldersfördelningen i olika regionerna. skev åldersstruk-de Envet utser
givetvis Sysselsättningsandel arbetstidens Li-kan påverka både och längd.tur

kaså kan varierande förekomst företagare respektive anställda påverkaav ar-
betstidens längd.

varierande andel befolkningen mellan 16och 64Det årvar en av som var sys-
selsatta i de olika h-regionerna. tabell 23 framgår det sysselsättningsan-Av att
delen väsentligt imycket högre Stockholm i övriga landet. Både blandänvar

och kvinnor det andel sysselsatta i Stockholm i någonmän större änvar en an-
region. sysselsättningsandelen i glesbygden både blandLägstnan var norra
och kvinnor.män

åldern år,Tabell 23. Sysselsättningsandel i de olika h-regionerna i 16-64 procent.

KvinnorMän Båda könen

Stockholm 87 86 87
Göteborg 82 8179
Malmö 82 78 80
Större kommuner 83 79 81
Södra mellanbygden 84 78 81
Norra tätbygden 81 79 80
Norra glesbygden 78 74 76
Hela riket 84 80 82

Även heltidsarbetet väsentligt mycket ivanligare Stockholm i övrigaänvar
landet bland kvinnorna. Stockholm 69I det de sysselsatta kvin-procentvar av

arbetade heltid jämfört med 47 i glesbygden. Blandprocentnorna som norra
främstdet i kommuner och södra mellanbygdenmännen störrevar som man

arbetade heltid. Variationen inte särskilt mellan 90 och 94stor, procent.var
Om hänsyn till varierandeden sysselsättningsandelen och varie-dentarman

heltidssysselsattarande andelen i olikade regionerna visar det sig 35att pro-
kvinnorna mellan 16 och 64 iår glesbygden arbetade heltid jäm-cent av norra

fört med 60 i Stockholm.procent
Vi har jämfört arbetstidens längd iäven hushåll med gifta samboende i de

olika h-regionerna, utifrån hushållsundersökning.vår sammanfattningEn av
framgården jämförelsen tabell 24.av
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Tabell 24. Jämförelser mellan olika regioner avseendearbetstidens längd hushålli
med två procent.vuxna,

Region Båda Båda Kvinnan Ingen Båda minst
heltid arbetar arbetar arbetar 41 tim

Stockholm 47 82 88 3 3
Göteborg 39 76 82 4 2
Malmö 37 78 83 5 2
Större kommuner 37 77 82 4 2
Södra mellanb 32 77 82 5 3
Norra tätbygden 33 75 82 5 2
Norra glesb 32 69 78 7 3

Arbetstidens längd varierade tämligen mycket mellan regionerna. Det var
Stockholms-regionen och den glesbygden iäven dessa avseendennorra som var
varandras I Stockholm arbetade bådemotsatser. och kvinnan heltid imannen
närmare hälften alla hushåll, vilket gällde för tredjedel hushållen iav en av nor-

glesbygden. Både och kvinnan arbetade i 82 hushållen ira mannen procent av
Stockholm medan motsvarande gällde för endast 69 i glesbyg-procent norra
den. 3I hushållen det ingen arbetade iprocent Stockholm 7av var motsom pro-

i glesbygden. Kvinnorna i de undersökta hushållencent hade syssel-norra en
sättningsandel procentenheter högre i Stockholm iän glesbyg-som var norra
den.

Oavsett jämför sysselsättningsandel eller betstidens längd arbeta-om man ai
de betydligt i Stockholm i övrigaän delar landet. Förutomman mer av norra
glesbygden skillnaderna mellan de övriga regionerna små.var

12.3 Restidens längd
Undersökningen inte hänsyn till hur sig till arbetsplatsen. Givetvistar tarman
kan kollektivtrañkens utbyggnad i olika delar landet spela roll förstorav en res-
tidens längd till och från arbetsplatsen. Vi har tidigare konstaterat företagareatt
hade betydligt kortare restid än anställda. Inom företagare hadeen gruppen
jordbrukarna i regel inte någon restid alls. Jordbrukarna ojämntär spridda över
landet och deras korta restider kan ha betydelse när studerar de olika regi-man

restider.onernas
Det ändå påfallandeär de korta restiderna ovanliga iatt storstäderna ochvar

vanliga i glesbygden. På motsvarande gälldesätt långa restideratt extremt var
frekventa i storstäderna. I glesbygden det omkring tredjedelnorra var en som
hade restid på högst tio minuter dag. StockholmI det tiondeen per var var som
hade kortamotsvarande restid. Det närmare tvâ tredjedelar alla syssel-var av

i Stockholm hade restid påsatta halvtimmeän dag. Isom en mer en per norra
glesbygden det ungefär fjärde hade så lång restid. Ju större kommu-var var som

och städerna desto längreär också restiderna.nerna var
För i någon mån studera regionalade skillnadernaatt berodde på olikaom
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18.Figur Restider i olika regioner.
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frekvens företagare jämförelse mellan enbart de anställda ihar vi gjort enav
lika mellanolika regioner. visar emellertid skillnadernaDen att stora somvar

65 restidsamtliga sysselsatta. anställda i Stockholm hade påAv de procent en
gällde för 29 de anställdaminst halvtimme dagen medan detta procent aven om

ungefär lika andel de anställdai glesbygden. detDäremot stor av somnorra var
vilken region de boddeinte hade någon restid alls oavsett

i Stockholm och glesbygden blir tydlig jäm-Skillnaden restid mellan om man
55 31 minuter, dvs. skillnadför den genomsnittliga restiden. Den resp envar

heltidsarbete.minuter i genomsnitt vilket 5på 24 ettmotsvarar procent av

Genomsnittlig restid i olika regioner.Tabell

55 minStockholm
minGöteborg 47

Malmö 39 min
35 minStörre kommuner

mellanbygden 31 minSödra
34 minNorra tätbygden

glesbygden 31 minNorra
Hela riket 40 min

Stockholm i övriga landetTilläggas bör förlängde restiden idet än attatt mer
femte barnfamilj med bar-och lämna barn inom barnomsorgen. Förhämta var

och läm-halvtimme hämtautanför hemmet det än atttog t.ex. mer ennomsorg
10-12Stockholm. övriga landet detbarn vid barnomsorgen i I procentvarna

genomsnittlig förlängninghämtnings- och lämningstider.hade så långa Ensom
sig 25för hämtning och lämning i Stockholm torderestiden röra om caav

minuter.
genomsnittlig förskoleförälderför sig till och från arbetet hadeBara att ta en

barnfamiljer ibruttoarbetsdag ickei Stockholm omkring 50 minuter längre än
kvinn-arbetstiderna i Stockholm, där denglesbygden. därtill de långaLägg att

vanligast, och detoch heltidsarbeteliga förvärvsfrekvensen högst därvar som
övriga landet. Barn-i Stockholm iblir väsentligt mycket längre arbetsdagar än
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familjer i Stockholm torde ha mycket daglig tidspressstörre någraän andra
i landet.grupper

12.4 Förekomst arbetstidsformerav

Dagtidsarbete på vardagar vanligast i Stockholm, 62där bådevar procent av
ochmän kvinnor hade denna arbetstidsforläggning. I glesbygden detnorra var

knappt hälften de sysselsatta arbetade enbart dagtid vardagar.av som
Det oregelbundna och obekväma arbetet vanligast i södra mellanbygdenvar

där tredje kvinna arbetade oregelbundet. SkiftarbetetLex. vanligast i devar var
glesaste regionerna södra mellanbygden, tätbygdentre och gles-norra norra

bygden där 8 arbetademännen skift.procent av
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arbetstiderochNäringsgrenar13

översiktochInledning13.1

och underdygnetolika tider påarbetskraft vidbehovetuppenbartDet är att av
ochsocialvårdsjukvård,näringsgren. Inommedvarierarolika dagarveckans

Mångaalla timmar.arbetskraft dygnetsunderfinns behovtransportnäringen av
utrustning änkapitalkrävandeutnyttjaberoendeindustrier är nor-att merav

tjänstenäringarandraoch mångahandeln40 timmar. Inommalarbetstiden
nödvändiggör långakonkurrensförutsättningarochkonsumentkravfinns som

oli-dels mellanvarieradearbetstidenstuderas hurföljande skalldrifttider. I det
och sådanakommunalanställdastatsanställda,dels mellanka näringsgrenar,

arbetstidensomfattarAnalysenenskilda sektorn.i denverksammasom var
veck-underutfördesarbetstimmararbetstidsform och hur mångalängd, som

timmar.olikaans
1988. De nä-1982 ochmellan5medantalet sysselsattaökadeTotalt procent

försäkringsbolagen,ochbank-procentuelltökatringsgrenar settmest varsom
förvaltningoffentligoch9handel, hotell och23 procent,restauranger,procent,

24helaminskat medhadejordbruketinomSysselsättningen8 procent.etc,
lika mångaihadesektorervaruproducerandeövriga stort settmedanprocent

1982.1988sysselsatta som
arbetade i primär-18statsanställda,sysselsattade procent9 procent varav

enskildai denverksammaoch 62landstingilOkommuner, procentprocent var
sektorn.

längdArbetstidens13.2

orsakEnnäringsgrenarna.olikavarierade i dedeltidssysselsattaAndelen var
givetviskanDetnäringsgrenen.inomtraditionerorganisation ocharbetets

stude-Mennäringsgrenen. äveninomkvinnorandelenockså bero på om man
fannsnäringsgrenarnaolikadeltid i dearbetade storaandelen kvinnor somrar

skillander.
arbeta-Endastdeltidsarbete.medovanligt procentindustrin detInom var

andellägredeltid,arbetadetredjedetkvinnornadeltid.de Av ensomvarvar
deltidsarbeteförekombyggnadsverksamhetennäringsgrenar. Inomi andraän

näringen.deltid inomarbetade5utsträckning,i mindreän procent
detaljhandelnhandeln. Ideltidssysselsatta fanns inomandelenDen största

andeldet såkvinnornadeltid. Avarbetade stor40det somvarprocent somvar
utsträckningiPartihandeln liknadedeltidssysselsatta. stor58 procent som var

36arbetadedeltidssysselsatt. hotell ochItiondeindustrin, restaurangervarvar
restauranganställdaochkvinnliga hotell-demajoritetdeltid. En ar-procent av
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betade deltid där fanns också den största andelen deltidssysselsatta män.men
[detalj handel. hotell och arbetade tionde mindre 20 timmaränrestauranger var

vecka.per
Inom offentlig förvaltning och andra tjänster omkring kvinnavar varannan

deltidsanställd, medan motsvarande gällde för drygt tiondevar man.

Anställningens art
Av tabell 26 framgår de betydande skillnader fanns i arbetstidens längd närsom

fördelar de sysselsatta efter anställningens Det i kommunernaman art. var som
de deltidsanställda fanns. Iden enskildastora sektorn fanns emel-grupperna av
lertid också 400 000 företagare, de sysselsatta inom sektorn, ochprocent av
de hade oftast mycket lång arbetstid.en

Tabell 26. Arbetstidens längd fördelad efter anställningens och kön,art procent.

Män Kvinnor Båda könen
1-19 20-34 35- 1-19 20-34 35- 1-19 20-34 35-

Statlig l 5 93 3 33 64 2 17 81
Primärkommunal 3 l l 86 4 44 52 4 35 61
Landsting 3 7 91 4 44 52 4 39 58
Enskild 2 4 94 9 33 58 5 14 81

TOTALT 2 5 93 6 38 56 4 21 75

13.3 Arbetstidsformer

I tabell 27 redovisar vi de sysselsattas fördelning arbetstidsformer i några
utvalda näringsgrenar. framgårDär skillnaderna väntatatt stora.som var

Inom jordbruket arbetade endast fjärdedel dagtid vardagar förochen
jordbrukarna gällde det för endast 7 En tredjedel de sysselsattaprocent. av
inom jordbruket hade s.k. övriga oregelbundna arbetstider.

Inom industrin dominerade dagtidsarbetet. Samtidigt fanns delenstörre av
skiftarbetarna i industrin. allaAv arbetade skift jobbade 80 inomsom procent
industrin, vilket motsvarade l5 de industrisysselsatta. Två tredje-procent av
delar alla skiftarbetare inom industrin hade tvâskiftsarbete. Hälftenav två-av
skiftsarbetarna fanns inom verkstadsindustrin, omfattade ändå endast 10men

de sysselsatta inom verkstadsindustrin.procent av
Skillnaderna mellan olika industrigrenar markant. Medan 76var procent

inom verkstadsindustrin arbetade dagtid på vardagar det 44 inomprocentvar
och pappersindustrin där 40 skiftarbetare.massa- Inom livs-procent var

medelsindustrin hade femte sysselsatt regelbundna förskjutna arbets-var men
tider vilket gällde för endast tolfte industrisysselsatt.annars var
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näringsgren,Arbetstidsform och procent.Tabell 27.

HelgOregelbDagtid RegelbDagtidNäringsgren
NSkift OvrSchemaförskj obekvämm-fr m-sö

l2 3336 122 1726Jordbruk
330l22 3539 5Gruvor -

15 4221867 4Tillverkn ind -
8 l9292145 4livs etc-
87151268 5textil etc ---
618 1 l 16572trävaru --

40 l45 4744 5pappmassa, —-
31721 l769 4kemisk --
9 l2 17283 1158-jord, sten

39 26 42 150 3järn, stål --
3l15 1 l576 3verkstad --

6 19 341274El värme vatten -
67 1579 9Byggnadsindustri --

315132 1712 1141Handel hot rest
1012 l576 7partihandel ---

31843 25 1151524detaljhandel-
716rest 27 114 441323hot-

12 142710 42840Samf telepost
1626 546936 8samfärdsel --
4 l29 2347 1147telepost,-

104 114378 5försäkringBank -
723 l30852 9Off förv, övr -

lO20 106 570undervisning ———-
3 138 l421038 10sjukvhälso-

l53035845 12socialvård --
11451912 1454pers serv --

10 l13 123662 9off förv etc-

9 114 4279 856TOTALT

arbetade in-dominerade deindustrinitreskiftsarbetarna00046Av de som
kontinuerligtarbetadedessapappersindustri. Huvuddelenoch avmassa-om

treskiftsarbete.intermittentdel hademindretreskiftsarbete medan en
detbetyderdagtidsarbete. DetdomineradesByggnadsindustrin att re-varav

byggnadsindustrin.inomarbetsveckorsammanpressadeovanligt medlativt
inklusivedagtidsarbeteövrigtförarbetstidsformenvanligasteDen näst var

helgdagar.
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Inom handeln de oregelbundna arbetstiderna vanliga. Dessutomvar var av
naturliga skäl helgarbete vanligt. I partihandeln arbetade fyra dagtid påtre av
vardagar, medan motsvarande gällde for fyra inom detaljhandeln. Idetalj-en av
handeln hade 43 oregelbundna och obekväma arbetstider,procent ungefär lika

andel inom hotell ochstor restauranger.som
Även inom den heterogena näringsgrenen samfärdsel, och telepost var ore-

gelbundna och obekväma arbetstider vanliga. Det framför allt inomvar sam-
färdsel oregelbundna arbetstider vanliga, 46 de sysselsatta.som procentvar av
Det den högsta andelen samtliga näringsgrenar. Det betyder detvar av att var
96 000 oregelbundna arbetstider höll i gång vårtpersoner som genom tran-

dygnetsportsystem runt.
Inom bank- och forsäkringsverksamheten dominerade dagtidsarbetet helt.

83 hade dagtidsarbete.procent
Offentlig förvaltning heterogen näringsgren. Totalt det vanligarevar en var

med oregelbundna arbetstider inom offentlig förvaltning inomän andra nä-
ringsgrenar skillnaderna mellan olika delar näringsgrenen.stora Imen var av
undervisningssektorn arbetade hela 70 dagtidt.ex. vardagar. Iprocent
hälso- och sjukvården det bara 38 hade motsvarande arbets-var procent som
tidsförläggning. Den dominerande arbetstidsförläggningen schemalagdvar
oregelbunden arbetstid lika vanlig dagtidsarbetet. Personlig servi-som var som

också ingår i denna näringsgren hade liten andelce som arbetadeen som ore-
gelbundet och obekvämt där helgarbete och regelbundna forskjmen var ut-men

arbetstider vanliga. Den offentliga förvaltningen i sig heterogenna är nä-en
ringsgren finnsdär del tjänstemännen it.ex. den offentligastormen en av
sektorn och 62 arbetade dagtid på vardagar.procent

Den näringsgrensindelning varit möjlig mycketgöra är Inomattsom grov.
många näringsgrenarna finns mycket skilda förutsättningar förav produktio-

Det skulle också ha avspeglat sig i skillnader i arbetstidsformer.nen.
vilkenI mån har de strukturförändringar skett på arbetsmarknaden mel-som

lan 1982 och 1988 påverkat de olika arbetstidsformernas utveckling Det ore-
gelbundna arbetet ökade från 21 till 27 alla sysselsatta.procent av

Andelen sysselsatta med oregelbundna arbetstider ökade inom samtliga nä-
ringsgrenar. Mest ökade de inom jordbruket, från 24 till 36 vilket in-procent,
nebär de arbetstillfällen rationaliseradesatt bort från jordbruket i hög gradsom

dagtidsarbetande. Inom parti- och detaljhandeln ökadevar också det oregel-
bundna och obekväma arbetet kraftigt, från 21 till Samtidigt hadeprocent.
näringsgrenen vuxit i omfattning vilket innebär det 58 000 fler sysselsat-att var

inom handeln hade oregelbundnata och obekväma arbetstider forsom än sex
år sedan. Den enda näringsgren där det oregelbundna och obekväma arbetet
minskade inom hotell och från 47 till 44restauranger,var Samtidigtprocent.
hade näringsgrenen expanderat kraftigt sedan 1982, hela 20 Inomprocent.
hälso- och sjukvården hade det oregelbundna arbetet ökat något samtidigt som
sektorn expanderat relativt kraftigt. På år hade det blivit 40 000 fler inomsex
hälso- och sjukvården arbetade med oregelbundna arbetstider.som

På motsvarande hadesätt andelen inom de olika näringsgrenarna arbeta-som
de dagtid minskat. För samtliga sysselsatta hade andelen minskat från 70 till 65

Minskningen inomstörstprocent. parti- och detaljhandeln där 64var procent
arbetade dagtid 1982 jämfört 56med 1988.procent
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mellanskettarbetstideroregelbundnaalltförskjutning somDen mot mer
påskettstrukturförändringardepåverkatshatycks inte19881982 och somav

ökadearbetstidernaobekvämadedettycksSnararearbetsmarknaden. omsom
drifttiderökadetillövergångalltsåskettVad ärnäringsgrenar.inom alla ensom

obe-delar på deflertill alltövergångeventuellteller attsektorerinom alla en
finns.arbetstiderkväma som

Anställningens art
70dominerade.dagtidsarbetesektornstatligainom denfrämstDet somvar

sek-primärkommunaladendagtid. Inomarbetadestatsanställdadeprocent av
66sektornenskildaioch den50landstingeni procent66det procent.torn var

procent.
andel änmänstörrearbetadefanns. Ikönsskillnader t.ex.Vissa staten en

övriga sek-igälldeMotsatsen21respektive27oregelbundet, procent.kvinnor
landstin-sektorn. 1enskildadenlandsting ochismåskillnadernatorer, varmen

Övriga oregelbundnaarbetstid.schemalagdmed ar-38arbetade procentgen
sektorn.enskildai denvanliga främstbetstider var

Arbetsveckan13.4

samtligaivardagardagtidutfördesarbetstimmarallamajoritetEn stor av
arbetstim-73därjordbruketinomandelen procentLägstnäringsgrenar. avvar

byggnadsverksamheten däriandelenhögstvardagar,dagtid pålåg varmarna
tid.motsvarandeutfördesarbetstimmarna93 procent av

på näringsgrenar, procent.fördelattimmar,olikaveckansunderTabell 28. Arbete

OffBankSamHanInd ByggJord
förvförsfärddelnadsbruk etc

94999592999884Vardagar
6l582 l16Helgdagar

100100100100100100100SUMMA
859382 81938773dagtidVardagar,
43 16113 1dagtidHelgdagar,
l4 l3 l46Morgontimmar
55 4828 4kvällstimTidiga
23 12020kvällstimSena
2030 l20Nattimmar

100100100100100100100SUMMA
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14 Avslutning och slutsatser

Att studera arbetstidens förläggning inblick i den svenska vardagensger en
och mångskiftande verklighet. Den visarrytm de flestanär går tillatt av oss
försängs finns det några fortfarande utföratt sitt dagliga ochvärvsova som

somliga just stämplat för påbörja sitt nattskift.att
I Sverige, med sina varierande årstider och växlande klimat, har naturligtvis

årets kretslopp särskild innebörd för arbetstidens förläggning. Denna under-en
sökning gjordes när även dagtidsarbetande sig till frånoch arbetet itog mör-en
ker och bitande kyla. Undersökningen analyserades och skrevs närrapporten
också tidningsbuden kunde sittgöra arbetspass i ljus och värme.

En analys arbetstidens längd och förläggning kan inte göras tanke påav utan
ekonomiska förutsättningar och sociala villkor.

Den ekonomiska livslängden på produktionskapitalet minskar och kapitalet
arbetare ökar. De ekonomiska kraven på utökade drifttider torde därmed bliper

hårdare framförallti den konkurrensutsatta sektorn. Det betyder arbete påmer
Ökattidiga kvällar och helger för industriarbetare. behov vård ochmorgnar, av

i samhället ställer också anspråk arbetstider vid andra tider ordi-omsorg än
narie dagtid. Fler måste delta i dygnetruntkrävande omhändertagandeett av
andra människor, verksamhet där förbättrad produktivitet svårareären att upp-
nå inomän varuproduktionen, eftersom tidsinsatsen i sig många gånger själ-är

produktionen. Mer varierade arbetstider ställer också tjänsteproduk-va annan
tion inför marknadens krav på ökat öppethållande och större tillgänglighet vil-
ket betyder fler måste arbeta flestanär de lediga.att är

I samhälle där olika verksamheter i alltett större utsträckning beroendeär av
varandra det viktigtär följa och spegla arbetstidernas förändring.att

För det första har arbetstidens förläggning betydelse för behov olika slagav
samhällsservice vid olika tider på dygnet. Utbyggnaden barnomsorgenav ärav

inte bara fråga kvantitativtmöta krav också frågaatt etten utanom atten om
kvalitativtmöta behov barnomsorg olika tider.ett Det gäller de allmännaav

kommunikationsmedlens tillgänglighet kan förutsättning försom attvara en
göra samhällsnyttig insats vid udda tider på dygnet. Det kan gälla öppethål-en
landet i fritidsanläggningar och möjligheter tillgodogöra sig kulturutbud.att

För det andra kommer kapitalets utnyttjandegrad, drifttiderna, bli alltatt av
större betydelse för det konkurrensutsatta näringslivet. Statistik och jämförbar-
het beträffande drifttider därförär väl så viktiga andra mått produktio-som

konkurrenskraft.nens
För det tredje den socialaär anpassningen och möjligheten till medumgänge

familj. släkt och vänner avhängig inte bara arbetstidens längd också dessutan
förläggning. Ett samhälle suddaväg gränserna mellan dag, kväll,att ut natt
och helg i arbetslivet blir därför också samhälle där den sociala anpassnin-ett
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annorlunda och blir svårare.utgen ser
fjärde ochFör det det viktigt koppla resultaten arbetstidens längdär att om

förläggning välfärd. skiftarbe-till undersökningar hälsa och Vi vet att tungtom
har negativ inverkan hälsa och livslängd. Kanskepå kan ökad kunskap görate

det lättare för arbetsmarknadens utnyttja resultaten för skonsammareparter att
arbetstidsförläggning.

Kunskap arbetstidsformer, sjukfrånvaro och näringslära kan betyda storaom
välfärdsvinster för fårde schemaläggning bättre ar-som genom en annan en

för sjukfrånvaro.betssituation. Det kan också betyda minskade kostnader
femte för-För det pekar mycket individens värdering arbetstidensatt av

önskemålenläggning kommer öka. viss arbetstidsförläggning,att om en om
betydelsemöjligheterna ordna familjens tidsschema bästa får ökadsättatt

ochbåde kvinna arbetar.när man
följa förfina för mätningAtt kontinuerligt och kanske instrumenten arbets-av

tidens förläggning framtiden samhällsuppgift.bör i angelägenäven vara en
Ett modernt samhälle i så hög grad präglas flexibilitet och Variations-som av

utläggning, fortlö-rikedom i fråga arbetstidens det svenska, behöverom som
pande kunskap strukturella förändringar i arbetstidens längd och förlägg-om
ning. mångskiftande floranKanske det just den olika arbetstiderär ärav som

studie slående i hurdet bestående intrycket denna. Men det ocksåärsomav en
hög för olika igrad villkoren på arbetstidens område varierar vårtgrupper sam-
hälle. inflytandeDet handlar såväl möjligheter till dess utläggning.om som

Ändå arbetstidsformer,torde utvecklingen vidare vi kommer fleratt--
inte färre; variationen i förläggning kommer öka, inte minska; vi kommeratt

utföra andel arbetstimmar utanför dagtid på vardagar, inte mindre.störreatt en
Därför blir också viktigt kontinuerligt följa utvecklingen.det denatt
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Bilaga 1 Frågeformulär till arbetstidskommitténs

tilläggsundersökning till arbetskraftsunder-

sökningarna
Bilaga .Hushållens arbetstider DECEMBER 61 -9TYP 3°-13

INTRODUKTION:Jag skall ställa några frågor arbetstidens förläggning.nu omhelt vanlig arbetsmånad.en
Undersökningen görs på uppdrag arbetstidskommittenav -statlig utredning har till uppgift att bl belysaen som aeffekterna olika slag arbetstidsförkortningar.av av

GRADFA.TA.Fb.NF T 1-------
$Å.UAGRAD 33-- T-----------

Ligger alltid hala Din ordinarie arbetstid någonstans mellan kvart i sjupå och kvart i på kvällen DVS BÖRJARUP TIDIGASTmorgonen 06.45KLsexOCHSLUTARSENAST 17.65.KL DinOm arbetstid varierar att Du harp g aflexibel arbetstid skall vi bortse från det. Enbart huvudsysslan avses.
l JA
2 NEJ----- T 3

Ligger Din ordinarie
arbetstid enbart på vardagar mån-fre ‘7T 4----------. . . . ..

2 både på vardagar åtminstoneoch någon gång
lördagarpå ocheller söndagar T 4----------

3 enbart på lördagar ocheller söndagar--- T 14

Ligger Din ordinarie enbart på vardagar mån-fre 7T 6------------arbetstid . .. . .. 5 både på vardagar och åtminstone någon gång
på lördagar ocheller söndagar T 6----------

6 enbart på lördagar ocheller söndagar--- T 16

Brukar Du sluta tidigare på fredagar än andra arbetsdagar
1 JA
2 NEJ

T 12---------3 Arbetar aldrig på fredagar---

oftaHur
1 Alltid-
2 Någon eller några gångermån T 12---
3 Sällan eller periodvis ---------- ---

Arbetar Du alltid tider varje arbetsdag T 13-20 alla °smna dagar.exBORTSE FRÅNEVENTUELLAFÖRSKJUTNINGARPÅ GRUNDAV FLEXTID.
1 JA T ll--------
2 NEJ

Vilken typ arbetstidsförläggning Duhar 2:av
DuHar l schemalagd arbetstid. turlistetid eller

arbetar Du efter vaktlista eller
tjänsgöringslista T 10--------------------------

2 skiftarbete T 8------------------------
3 form oregelbundna arbetstider----- T 10annan av
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fortsFrågeformulär

HUSHÅLLENSARBETSTIDER
hela hansLigger
ordinariehennes

på vardagararbetstid 1 enbart ------- ---.. . . . . . . . ..
på och2 både vardagar

AVSLUTApååtminstone någon gång —---
ocheller söndagarlördagar

ocheller3 lördagarenbart på
söndagar ----------------- ---

Ligger hela hans
ordinariehennes

på vardagararbetstid 4 enbart. . . . . . . . . ..
åtminstoneoch5 på vardagarbåde

ochellerlördagargång pånågon
söndagar

ochellerlördagar6 påenbart
söndagar

varjealltid tiderDinArbetar aakemakasambo sammaförskjutningar påeventuellaBortse frånarbetsdag I01flextid.grund av
AVSLUTAJa1 --------

Nej2
3 VET EJ

arbetstidsförläggning Din makemakasamboharVilken typ av
hanhonHar

ellerarbetstid. turlistetid1 scheualagd
ellerefter vaktlistaarbetar hanhon

AVSLUTAtjänstgöringslista ---------
T 612 skiftarbete ----------------

oregelbundnaforeannan av AVSLUTAarbetstider- -v-------------

normalt i41 DinT Arbetar makeaakasaabo
AVSLUTAI Z-skiftsarbete ------------------

inkl.2 3-skiftsarbete
T 626-skift----6. 5.benöaningarna

AVSLUTA3 VET EJ -------------------------

T 62 Har hanhon
kontinuerligt 3-skift1

2 3-skiftintarnittent
söndagarochuppehåll lördagar

AVSLUTA INTERVJUN
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fortsFrågeformulär

ARBETSTIDERHUSHÅLLENS
94barnomsorgenfråntill ochbarnetbarnenoch hämtarlämnarVemT 31

l UP
makemakasamboUPDelat2 ansvar -

nukeuakasambaUP och3 Både nen
UPoftast

makenakasambaUP ochBåde6 men
makemakasambooftast

Hakemakasambo-----5 :}—-- 33T
Annat6 ------------------- --

93mellanrestid dagsammanlagdaDinförlängs permycketHur barnetbarnenhämtaochlämnaattarbetetochbostaden av
barnomsorgenvid

LL_J
minuter

AVSLUTAEnsanstaende------—--
DinfrågornågraställaskallJag onINTRODUKTION: nujobbförvärvsarbeteeller sambosmakemaka

91jobbförvärvsarbetenågoteller sambomakemakaDinHar
1 Ja

AVSLUTAZ Nej----

bisysslanågonävenhanhonHar
1 Ja
2 Nej

förarbetstidenordinariedenvecka ärmånga timmarHur per makennakansambon harDueller sambomakemakaDin inkluderas.bisvsslaniarbetstidenskabisyssla så
l-19 timmar
20 timmar

timmar21-29
timmar30-34

35-39 timmar
timmar60

4l°timmar
VET EJ

99arbetstidordinariemakemakasambosDinalltid helaLigger ikvartochpå sexsjukvart imellannågonstans morgonen kl.6.45tidigastbörjarmake:akasamboDkvällenpå sv AVSES.HUVUDSYSSLANENBART17.45.senastslutaroch
37T1 Ja ------------

Nej-----2 :}—--- 1 sa
s VET EJ--
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Frågeformulär forts

9HUSHÅLLENS l¢..lLARBETSTIDER
STÄLLST 23 T 27 EJ TILL UP. SOMENBARTARBETAR23 -LÖRDAGAROCHELLER SÖNDAGAR.

I8Du antal varjeArbetar dagar veckasamma
1 Ja
2 Nej T ZS------

IiHur20 många dagar

L-J
T 26dagar---

25 Hur många Du i genomsnitt veckadagar arbetar per

Ex. 4 ochdagar dagar veckanena.. . . 4.55 andra blirdagar den
88 Antal varierar annat sätt ddagar på v sän två variationer.mer

I726 Innebär Ditt arbete Du regelbundet är från bostadenatt borta
mellan två Vi på grundarbetsdagar här bortovaro avmenartjänsteresa eller mellan och arbets-att avståndet bostaden

så inte möjliga.platsen är stort att dagliga ärresor
1 Ja
2 Nej T 28------------

27 Hur ofta
1 1-3 nätter nånadper
2 1-2 nätter veckaper
3 3-4 nätter veckaper
4 Veckopendlar

28 Du möjlighet inom DuHar att vissa bestämma när skaramarbörja sluta Dinoch arbetsdag
1 Ja

Nej2

9°lång Din restid29 Hur är tur och retur mellan ochbostaden
Småbarnsföräldrararbetsplatsen. lämnarhämtar barnsonrestid direktskall bostadende åkte mellanuppge som omoch arbetet.

lLJ_l
minuter

1975 enligt 30ned barn födda eller F2K12----- Tup senare
övrig.. 33T

9330 Du har barn ir någonin 12 lr. Har barnetbarnensom yngreform utanför fritidshem.barnomsorg hennet. t daghem.av exdagnaaua eller liknande
1 Ja
2 Nej----- T S5
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Frågeformulär forts

HUSHÅLLENSARBETSTIDER
T 16 Arbetade Du lördagen den 5 december

l Ja
2 Nej T 18--------

T dags börjadel7 Hur och slutade 7Du arbeta den lördagen
Första arbetspasset Andra arbetspasset
Började Slutade Började Slutade
klockan klockan klockan klockan
lllllljlljlllljiilll

T 18 Arbetar Du någon gång ‘3på söndagar
1 Ja
Z Nej T 22-------

T 19 oftaHur
1 Mindre än l månadsöndag per
Z 1 söndag månadper
3 1-2 söndagar månadper

2 söndagar månadper
5 2-3 söndagar månadper
6 3 söndagar månadper
7 3-4 söndagar månadper
8 0- söndagar månadper

l 20 Arbetade Du söndagen 6den december
l Ja
2 Nej T 22-------

T Zl dags började och slutadeHur- Du arbeta söndagenden
Första arbetsøasset Andra arbatspasset
Började Slutade Började Slutade
klockan klockan klockan klockan

T 22 Du någonArbetar även gång under storhelger jul. nyår osv.
l Ja
Z Nej
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fortsFrågeformulär

HUSHÅLLENSARBETSTIDER
DuArbetar normalt i

TVÅ T 10KR INDELAT I ARBETSPASS-----l Z-skiftsarbete DYGNET
4. 6-skiftZ 3-skiftsarbete benämningarna 5.inkl.

TARBETSPASS 9KR INDELAT -DYGNET I TRE ----------------
T 103 VET EJ

2‘9T Har Du
1 kontinuerligt 3-skift

söndagar2 interaittent S-skift uppehåll lördagar och
3 VET EJ

210 Händer helt eller delvisT det att Din ordinarie arbetstid
infaller emellan k1.2o.00 05.00‘och

l Ja
2 Nej----- T 12

FRÅGANSTILLS11T EJ TILL SKIFTARDETARE
z24.00-05.00Ingår på nattendet i Dina alltid arbetearbetspass

1 Ja
2 Nej

°lZ 30 i viT Arbetade Du nandagen den november d måndagen den veckav stidigare talat TILL UP MEDBISYSSLAxom.
bisyssla.Här skall Du eventuelläven ta med arbete i

l Ja
2 Nej T 14------

z13T Hur dags började slutade Du arbeta den dagenoch
Första arbetsnassat Andra arbetsøasset
Började SlutadeSlutade Började
klockan klockanklockan klockan

T 23On T2T3Up svarat enbart på frågavardagar ------

låT Arbetar Du gång lördagarnågon på
1 Ja
2 T 18Nej ---------

’15T Hur ofta
l l lördagMindre in månadpar
2 l lördag aånadper
3 l-Z lördagar lånadper

2 lördagar alnadper
S 2-3 lördagar aånadpar
6 3 lördagar hånadper
7 5-4 lördagar månadpar-
8 lördagar aånadá- per
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Bilaga Resultat i hushâllsundersökningen respektive
AKU.

Enligt ordinarie AKU finns 3.083.000det gifta eller samboende syssel-ärpersoner som
1 vår undersökning beträffandesatta. hushållens arbetstidsförhållanden,egen där vi

ställde frågan makanmakensambons arbetstider, finns endast2.991.000om personer
i motsvarandesituation och for 6.000 saknasuppgift. Skillnaden uppgår såle-personer
des till omkring 98.000 motsvarande2 samtliga sysselsattapersoner. eller 3procent av

sysselsattagiftasamboende.procent av
Vi redovisar här vad bedömer troliga orsaker till den här skillnaden. Vi har till-som

med SCB inte kunnat finna andraorsaker. Det harsammans heller inte gått ytterli-att
kvantifiering från SCB med hjälp andragare datakällor.av

I nedanståendetabell redovisar skillnaden mellan AKU och hushållsundersök-
ningen fördelat kön och hushållskategori.

Tabell. Skillnad i sysselsättning i hushåll med giftasamboende enligt AKU och
hushållsundersökningen, tusental procent.

AKU Hushåll Skillnad
Män Kv Sza Män Kv Sza Män Kv Sza

Barn 0-3 år 312 264 576 310 252 562 2 l 12 5 14 2
4-6 år 133 123 256 134 119 253 -l-1 4 3 3 l

7-11 år 192 184 376 193 177 370 -1-l 7 4 62
12-16 år 207 195 402 204 193 397 31 21 51

Inga barn 732 741 1472 710 697 1407 22 3 44 6 66 4

TOTALT 15771507 3083 1551 1438 2989 25 2 695 943

Skillnaden mellan hushållsundersökningen och ordinarie AKU förstörst kvinnorvar
69.000. Den är förstörst giftasamboende barn, för både ochutan män kvinnor, och
därnäst för kvinnor med barn under 4 år.

Vi har förklaringar till den här skillnaden:tre
Fördetförsta: I AKU ställer fyra frågor för fråganatt urvalsperso-man svar om

är sysselsatt. Frågorna lyder: Har Du någotjobbförvärvsarbeteT,nen Du skall ta
med allt avlönat arbete även det gäller timmar och Du är verksamom om som egen
företagare eller fri yrkesutövareil, Fast Du inte jobbarförvärvsarbetar just harnu
Du något arbete Du sjukskrivenär eller tjänstledig ifrånsom Brukar Du arbe-samt

oavlönat i någon familjemedlemsta jordbruk eller företag. vårI hushållsun-annat
dersökning ställdesendast fråga beträffande makemake eller sambosförvärvsarbe-en

Har Din makemaka ellerte: sambo något jobbförvärvsarbete
De frågor inte ställdes i hushållsundersökningen fångar isom AKU 21.000 syssel-

Vi kan därförsatta. omkring femtedel skillnadenantaatt mellan undersökningar-en av
kan förklaras det bantade frågebatteriet.na Därutöver finns detav anledning miss-att

tänka antal föräldraledigaatt ett inte redovisas sysselsatta maken.personer Detsom av
skulle kunna förklara den relativt skillnad finnsstora mellan AKU-data och hus-som
hållsundersökningen avseendekvinnor med barn under 4 år.

För det andra: Urvalspersonerna i AKU mellanär 16och 64 år. Däremot ingetvet
makamake sambosålder. Det finnsom naturligtvis antal hushåll där vederbörandeett

äldreär 64än år och därmed pensionerad. Hushållsundersökningen riktar sig alltså till
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kvanti-inte gåttoch 64 år. Det harmellanåtminstoneden ärhushåll där attvuxneena
emellertidkangodagrundersig Påhushåll detfiera hur många rör antaatt en re-om.

åldersskillnaden.den härskillnaden berorandellativt stor av
andraunderskattar denErfarenhetsmässigttredje:För det vet att personensman man

sysselsättningsförhâllande-till exakt hurkänner integlömmer ellersysselsättning. Man
därförveckoarbetstimmar riskerarfåtalochvaraktighet attmed kortArbetenär. ettna

redovisas.inte
redovi-hushållsundersökningen och AKUfinns mellanskillnadergrund dePå somav

bådamellan deskillnadernaförra. Vi inteprocent-siffror från denvi endast atttrorsar
Andelenskillnaden.denhärpåverkasavgörandenågot sättundersökningarna somav

beträf-funnittendenserhushållsundersökningen, deihögrearbetar blir något men
redovisa develathärVi har det sättetpåverkas inte.hushållskategorierfande olika

redovisar hus-vihadetta i åtanke närbörundersökningarna. Manfinns iskillnader som
ihushållsundersökningenförläggning frånochlängdbeträffande arbetstidenshállsdata

kapitel 10.
individdatamed dehushållsuppgifternajämföraarbetstidsform kanBeträffande

manli-de60visar sig detAKU. Det ärtilläggsfårorna tillfår procentvi att avgenomsom
till fre-dagtid måndagarbetargiftasamboendekvinnligadeoch 54 somprocent avga

Interespektive 56siffror 60motsvarandehushållsundersökningen procent.ärdag. I
mel-skillnadarbetstider finns någonobekvämaoregelbundna ochgällerheller detnär

hushållsundersökningen detärför Ihushållsundersökningen män.ochindividdatalan
individ-arbetstider, frånoch obekvämaoregelbundnaharkvinnorna26 procent somav

har sådankvinnornagiftasamboende28 dedetutläsa ärdata kan somprocentatt av
någotvardagardagtidsarbete på ärkonstateraVi alltsåarbetstidsförläggning. kan att
någotarbetetobekvämahushållsundersökningenochdetkvinnor iföröverrepresenterat

underrepresenterat.
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Tabellbilaga

Innehållsförteckning

Tabeller
sysselsattal Antalet män och kvinnor åren 1974, 1982 och 1988 i

åldern 16-64 år 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Köns- och âldersfördelning arbetsmarknaden 93. . . . . . . . . . . . . .

De sysselsattas köns- och arbetstidsfördelning 94. . . . . . . . . . . . . . . .

Köns- och näringsgrensindelning 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fördelningen de sysselsatta olika arbetstidsformer, 1974,av 1982
och 1988 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utvecklingen olika arbetstidsformer 1974, 1982 och 1988av fördelat
på ochmän kvinnor 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antalet sysselsatta på olika arbetstidsformer, fördelat kön. 96. . .

Samma och varierande antal arbetsdagar, fördelade kön och
arbetstid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antal arbetsdagar vecka fördelat kön och arbetstid,per samtliga
sysselsatta exkl enbart lördagsöndag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Arbetsdagens början fördelad efter kön och facklig tillhörighet.

.

Restider, fördelade på män och kvinnor, anställda och företagare

12 De sysselsattas familjestruktur 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbetstidens längd i hushåll med två där barnet ärvuxna yngsta
högst 3 år 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Arbetstidens längd i hushåll med tvâ där barnet ärvuxna yngsta
mellan 4 och 6 år 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbetstidens längd i hushåll med två där barnet ärvuxna yngsta
mellan 7 och år 100. . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Arbetstidens längd i hushåll med två där barnet äryngstavuxna
mellan 12 och 16 år 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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101årunderbarntvåmedhushåll utanilängd vuxnaArbetstidens17

lOl0-3 årärbarnethushåll däri yngstaArbetstidsformer18 .. . .. .. . .

1024-6 årärbarnethushåll däri yngstaArbetstidsformer19 .. . . .. .. .

102år7-11ärbarnetdärArbetstidsformer yngsta20 . .. . .. .. . . .. . .. .

10212-16 årbarnet ärdärArbetstidsformer yngsta21 .. . .. . .. .. . .. . .

103årunderbarnfinnsintedetdärArbetstidsformer22 . . .. . .. .. .

l03könen.bådahushållssituation,olikaiindividerförArbetstidsformer23

ocharbetstidsformkön,påfördeladebarnomsorgFörekomst24 av 104ålderbarnets .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. ..
104familjesituationerÖvertid olikavidbisysslaoch25 . . .. .. . .. . .. .

deföretagare,ochanställdamellanfördeladesysselsatta26 De
deltids-ochhel-iindelningtillhörighet,fackligefteranställda

105köneftersysselsatta samt .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. ..

A‘rbetstidsform 114könefterfördelninganställda,ochföretagareför

107tillhörighetfackligefterNattarbete28 .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .

107h-regionerolikaisysselsattaAntalet29 .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .

107h-regionerefterfördeladarbetsplatsenoch fråntillRestid30 .. . .. .

108StockholmiarbetstidsfördelningHushållens31 .. . .. . .. .. . .. . ..

108GöteborgiarbetstidsfördelningHushållens32 . . .. . .. .. . .. . .. . .

108MalmöiarbetstidsfördelningHushållens33 . .. .. .. . .. . .. . .. .. .

109kommuneri störrearbetstidsfördelningHushållens34 . . .. .. .. . ..

109mellanbygdensödraiarbetstidsfördelningHushållens35 . . .. .. . ..

109tätbygdeniarbetstidsfördelning norraHushållens36 . . .. .. .. . .. .

110glesbygdeniarbetstidsfördelning norraHushållens37 . .. .. . .. .. .

110regionerolikaiArbetstidsformer38 ... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..



sou 1989:53 Bilaga 1 93

Tabell l Antalet sysselsatta män och kvinnor åren 1974,1982och 19881åldern 16-64
år, tusental procent.

1974 1982 1988

Män 2 240 58 2 221 54 2 246 52
Kvinnor 6221 42 9291 46 2 086 48

TOTALT 3 862 100 1504 100 4 332 100

Tabell 2 Köns- åldersfordelningoch på arbetsmarknaden, tusental procent

Män Kvinnor Totalt

16- 19 90 2 99 2 189 4
20 24 246 6 224 5 469 11-
25-34 53012 482ll 1012 23
35 44 619 14 574 13 194l 28-
45 54 448 10 414 10 861 20-
55-59 l79 4 176 4 356 8
60-64 1353 l16 3 25l 6

TOTALT 2 246 52 2 086 48 4 332 100

16 24 336 8 323 7 658 15-
25 54 1 579 37 4701 34 3 067 71-
55 -64 3l4 7 292 7 607 14

TOTALT 2 246 52 2 086 48 4 332 100
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procent.arbetstidsfdrdelning, tusental3 sysselsattasköns- ochTabell De

TotaltKvinnorMänTimv

55 137 118 --1- 7
89263126l8-16
37l32 15 --17-19

6243198 545 120
298 7627126 I21-29
3598318741 130-34
449 10246 6203 535 39-

2 156 5017757399 32140
644l5162 4482ll41-

331 100085 48 422 245 52TOTALT
100100

181 4132349 1191-
899 2178718ll2 320-34

3 249 75271652 084 48 135 -

1004 331085 4822 245 52TOTALT
100100

tusental procent.näringsgrensindelning,Tabell 4 Köns- och

könenBådaKvinnorMänNäringsgren

165 443 1l23 3Jordbruk etc
122 -—-—10 -—Gruvor

22956276 668016Tillverkningsind
469 13 l111357 8verkstadsind-

39 1930 --1E1, värme, vatten
283 720263 6 --Byggnadsindustri
610 14310 7300 7Handel, hot, rest
526 126254271 6parti, det-

28456 129 lhotell, rest-
7309294216 5SamfärdseLpost,

335 8160 4175 4Bank, försäkring
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Forts. tabell 4

Off förv, övr 448 10 1 171 27 l 620 37
undervisning 99 2 218 5- 316 7
hälso- sjukv 71 2 384 9- 454 10
socialvård 37 l 337 8- 374 9

35pers serv 1 37- 1 72 2
off förv etc 206 5 197 5- 403 9

TOTALT 2 246 52 2 086 48 4 332 100

Tabell 5 Fördelningen de sysselsatta på olikaav arbetstidsformer, 1974, 1982 och1988, procent.

1974 1982 1988

DAGTID 67 70 65
dagtid m-fr- -56
dagtid m-sö- 9-FÖRSKJREGELB 11 8 8

OBEKVÄMOREGELB 20 21 27
schema 8- -ll -14-
skift 5- 4 4- - -övr oregelb 8- 7 9- - —LÖ söENBART 1 1 1

Oklassiflcerat 1 l --

TOTALT 100 100 100
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fördelat19881974. 1982ocharbetstidsformerolikaUtvecklingenTabell 6 paav
kvinnor,och procent.män

KvinnorMän
198819821974198819821974

626763677371DAGTID
-53459mafrdagtid-

98lagtid Inst —A—
FÖRSKJ I3 9869REGELB

OBEKVÄM 292-12225219OREGELB
-20-168 -1165schemamm ——~-
-22-3-6-6-7-skift

7698 -118-övroregelb —----
11l1l1Lö-SöENBART

1001O100100100100TOTALT

på kön.tusental, fördelatarbetstidsformer,på olikasysselsattaAntaletTabell 7

Båda könenKvinnorMän

279628815091DAGTID
426210313241m-frdagtid-
370185185dagtid m-sö
352FÖRSKJUTEN 184168REGELB

OBEKVÄM 1531596557OREGELB
595418178schema-
17339134skift-
385140245oregelb-övr

30LÖSÖ 1812ENBART

4 33208622462TOTALT
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Tabell 8 Samma eller varierande antal arbetsdagar, fördelade på kön och arbets-
tid, procent.

Män Kvinnor Båda könen
1-19 20-34 35- S:a 1-19 20-34 35- S:a Sta

Samma 41 62 84 82 50 64 80 72 77
Varierande 58 38 16 18 50 36 20 28 23

TOTALT 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 9 Antal arbetsdagar vecka fördelat på kön och arbetstid, samtligaper sys-selsatta exkl enbart lördagsöndag.

Antal dagar Män Kvinnor Båda könen

1-19 20-34 35- Sta 1-19 20-34 35- S:a S:a

Samma antal
1 14 14 1- -— —- - - -2 28 l 21 l 1 1- - -3 9 10 1 14 9 4 2- -
4 5 13 1 l 11 18 2 7 4
5 30 70 92 91 29 70 92 82 87
6 6 4 3 3 4 1 3 2 3
7 7 3 4 4 8 2 4 3 4

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Varierande
0,5 2 44 25 2 6 36 21 2 15 ll-
2.5 4 11 16 7 8 18 25 7 I7 13-
4.5 5 13 24 22 5 13 32 20 21- -
5.5 6 2 3 26 22 1 4 13 7 13-

Annat sätt 43 41 42 42 39 38 45 41 41

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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facklig tillhörighet,efter kön ochArbetsdagens början fördelad procent.Tabell 10

7.30-8.29 8.30-9.296.30-7.295.30-6.29

10 26410LO män
934 276kvinnor
5178 51båda könen

50 7312TCO män
60 14161kvinnor
56 12232könenbåda

67 17l 11SACOSR män
67 2150kvinnor

19678könenbåda

37 15314Oorganiserade män
37 222 13kvinnor
37 183 23båda könen

2636 1113Företagare män
291910 14kvinnor

24 1612 30båda könen

29 8447TOTALT män
41 15224kvinnor
35 116 34båda könen

företagareanställda ochpå och kvinnor,Restider, fördelade mänTabell ll
procent

Restid i minuter
TOTALT11-30 31-60 61-90 91-0 1-10 svar

Samtliga
10027 8 6 415 355Män

2 10028 8 637Kvinnor 5 14
1008 6 236 285 15Båda könen

Anställda
7 3 10037 29 81 15Män

10029 8 73 38 1Kvinnor 14
1008 7 32 37 29könen 14Båda

Företagaremed-
hälpare

3 10 10022 15 430 16Män
10014 3 2 539 16 21Kvinnor
1004 2 816 22 15Båda könen 33
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Tabell 12 De sysselsattas familjestruktur, tusental procent.

Män Kvinnor Båda könen

Ensamstående 669 54 579 46 2481
30 23 29

barn 17âr 642 58 462 42 1041-
29 22 25

barn 0-3 år 3 14 19 86 22-
-- 1 1

barn 4-6 år 4 15 22 85 27-
-- 1 l

barn 7-1 l år 9 20 35 80 44-
-- 2 1

barn 12-16 âr 10 20 41 80 51-
-- 2 l

Samboende, gifta 5771 51 1 507 49 3 083
70 72 71

barn 17 år 732 50 741 50 1472-
33 36 34

barn 0-3 år 312 54 264 46 576-
14 13 13

barn 4-6 år 133 52 123 48 256-
6 6 6

barn 7-11 år 192 51 184 49 376-
9 9 9

barn 12-16 âr 207 51 195 49 402-
9 9 9

TOTALT 2 246 52 2 086 48 4 331
100 100 100
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Tabell 13 Arbetstidens längd i hushåll tvåmed där barnet är högstyngstavuxna3 år.

M A N N E N
K 1-34 35-39 40 41- Arb SUMMA
V 1-34 1 3 33 10 1 49
I 35-39 l 3 l 6— -N 40 l 2 13 3 l 20
N 41- l l 3- - -
A Arb l l 14 4 2 22
N SUMMA 3 8 64 21 4 100

Tabell 14 Arbetstidens längd i hushåll tvåmed där barnetyngsta är mellanvuxna4 och 6 år.

M A N N E N
K 1-34 35-39 40 41- Arb SUMMA
V 1-34 1 5 36 12 l 56
I 35-39 l 4 1 7- —N 40 l 1 13 4 1 20
N 41- 2 2 3- — —A Arb 1 9 3 1 14—
N SUMMA 3 8 64 22 3 100

Tabell 15 Arbetstidens längd i hushåll med två där barnetyngsta är mellanvuxna7 och år.11

MANNEN
K 1-34 35-39 40 41- Arb SUMMA
V 1-34 1 3 32 13 1 52
1 35-39 1 5 2 3— —N 40 1 1 16 4 1 23
N 41- 3 3 6— — —A Arb 1 6 3 1 11—
N SUMMA 3 6 62 26 3 100
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Tabell 16Arbetstidens längd i hushåll tvåmed där barnet mellanäryngstavuxna
12 och 16år.

MANNEN
K 1-34 35-39 40 41- Arb SUMMA

1-34v 1 3 28 11 1 43
35-391 1 5 2 8-— -

N 40 1 2 21 7 331
N 41- 4 4 3— — —
A Arb 5 2 1 8— —
N SUMMA 3 6 63 25 3 100

hushållTabell 17 Arbetstidens längd i två år.med barn under 17utanvuxna

NM A N E N
1-34K 35-39 40 41- Arb SUMMA

V 1-34 2 2 18 6 5 33
1 35-39 1 5 8l 1-
N 40 l 2 22 6 3 34
N 41- 2 3 6l- -
A Arb l 7 2l 7 19
N SUMMA 5 6 54 18 17 100

Tabell 18 Arbetstidsformer hushåll år.i där barnet 0-3äryngsta

M N N E NA
Dagtid Regelb ArbetarOregelb Summa
m-f förskjK obekv allsm-s

Dagtid m-f 24V 4 3 10 43l
3I 2 6l lm-s -

förskjN Regel 4 l 6l 1 -
Oregelb 13N obek l 1 7 231
Arb alls 12 2 2 2 22A 5

N Summa 55 8 7 25 1004
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Tabell 19Arbetstidsformer i hushåll där år.barnet 4-6äryngsta

M N N E NA
Dagtid Regelb Oregelb Arbetar Summa

K m-f förskj obekv allsm-s
V Dagtid m-f 30 3 3 ll 48l
l 3 l 2 7m-s - -
N Reglb förskj 4 2l 7- —
N Oregelb obekv 12 l l 7 22l
A Arb alls 6 l 1 4 14l
N Summa 57 7 7 26 3 100

Tabell 20 Arbetstidsformer där barnet 7-11 år.äryngsta

M N N NA E
Dagtid Regelb Oregelb Arbetar Summa

K m-f förskj obekv allsm-s
V Dagtid m-f 34 5 3 10 1 52
l 3 l l 3 8m-s —
N förskjRegel 4 1 2l 8-
N Oregel obekv ll 2 l 7 l 21
A Arb alls 6 1 l 2 l ll
N Summa 57 10 6 24 3 100

Tabell 21 Arbetstidsformer där barnet 12-16 år.äryngsta

M A N N E N
Dagtid Regelb Oregelb Arbetar Summa

K m-f förskj obekv allsm-s
V Dagtid m-f 33 5 4 9 53l
I 4 l 2l 9m-s -
N Regel förskj 3 1 2l 7-
N Oregelb obek 12 2 l 7 23l
A Arb alls 4 1 2 1 8-
N Summa 58 9 7 22 3 100
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år.Arbetstidsformer det inte finns barn under 17Tabell 22 där

M N N E NA
Oregelb Arbetar SummaDagtid Regelb

förskj allsm-f obekvK m-s
465Dagtid m-f 28 3 2 7V

83 2 1l lm-s -
7Regel förskj 3 1N 1 l-

2 21Oregel obekv 10 5N l l
7 19Arb alls 7 2A 1 l

1006 8 17N Summa 51 7

hushållssituation, bådaArbetstidsform för olika könen,Tabell 23 individer i
procent.

SUMMADagtid Regel Oregb Lör-
skim-f försk obekv sch sönövrm-s

Gifta sambo
1009barn 0-3 55 9 8 28 15 4år -
10028 104-6 år 57 7 8 14 4 ——
10026 107-11 56 10 8 13 4âr ——

10 10058 9 8 24 12 312-16 år -
100958 9 8 25 13 3barnutan —-
10026 9Summa 57 9 8 13 4 -

Ensamstående
1002 4barn 0-3âr 56 9 10 25 19 -
100558 5 24 18 1 14-6 år 12
10027-11 62 10 8 20 17 1år ——
10020 5l2-16år 58 ll 14 l11 ——
1009 253 9 29 15 6barn 7utan
1008 254 7 9 28 15 5Summa

1009 8 27 14 4 9 1TOTALT 56
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Tabell 24 Förekomst barnomsorg fördelade på kön, arbetstidsform och barnetsav
ålder.

Barnets ålder: 0 6 år 7 år- -
Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen

Arbetstidsform:

Dagtid 59 79 69 36 40 38m -
56sö 68 62 26 36 30m -

Regelb förskj 52 45 48 18 17 17
Oregelb obekv 52 61 57 31 32 32

schema 52 68 63 32 40 38-
skift 50 47 50 26 11 23-
övriga 52 44 49 32 16 26-

Enbart lösö 27 27- — — —

TOTALT 56 70 63 32 36 34

ÖvertidTabell 25 och bisyssla vid familjesituationer,olika procent.

Övertidmertid Bisyssla
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Giftasamboende
Med barn 16 5 ll 11 7 9

4-6 år 16 10 13 12 6 9
7-11 år 18 10 14 12 9 10
12-16 år 17 13 15 12 12 12

Utan bam 14 10 12 9 7 8
Summa 16 10 13 10 8 9

Ensamstående
Med barn 0-3 år 4 6 4 5

4-6 år 6 8 6 5
7-11 år 14 7 8 4 10 8

12-16 âr 16 8 10 8 5 6
Utan barn 12 12 12 8 7 8
Summa 12 11 11 8 7 7

TOTALT 15 10 12 10 7 8
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Tabell 26 fördeladeDe sysselsatta mellan anställda och företagare, ef-de anställda
facklig tillhörighet, indelning i hel- och deltidssysselsatta efter kön,ter samt tusen-

tal procent

Deltid Heltid TOTALT

LO 464 26 345 741 8091
46 43 41 42

51män 5 905 95 956-
32 43 43

kvinnor 413 48 440 52 853-
45 33 41

TCO 263 24 845 76 1081
28 24 26 26

män 24 5 447 95 471-
15 21 21

kvinnor 239 38 398 62 637-
26 34 31

SACOSR 37 15 207 85 245
6 3 6 6

män 9 6 134 94 144-
6 6 6

kvinnor 28 28 73 72 101-
3 6 5

Övrigaoklassiñc 26 31 57 69 83
2 2 2 2

män 3 8 34 92 37-
2 2 2

kvinnor 22 48 23 52 46-
2 2 2

225Oorganiserade 33 456 67 681
17 21 14 16

män 52 15 295 85 347-
32 14 15

kvinnor 173 52 160 48 334-
19 14 16

Summa anställda 016l 26 2 913 74 9293
100 94 90 91

män 140 7 817l 93 957l-
37 37 37

kvinnor 876 44 1096 56 1972-
95 94 95

Företagaremedhj 65 16 336 84 402
6 10 9

män 22 8 267 92 289-
14 13 13

kvinnor 44 39 69 61 113-
5 6 5

TOTALT 0811 25 3 250 75 4 331
100 100 100
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Tabell 27 Arbetstidsform för företagare anställda, fördelningoch efter kön,
procent.

Dagtid Regelb Oregelb Lösö
m-fr förskj obekväm -schema -skift -övrm-s

LO 52 8 10 30 18 8 4 —~
60 5 9 25 9 12män 4- -

kvinnor 43 10 35 28 4 311- —
TCO 73 6 4 18 12 1 4 -

75 6 3 16 9 2 6män --
kvinnor 72 19 15 35 4 1- -

10SACOSR 69 8 2 21 I 1-— -
72 2 8 108 18män- - -
66 13kvinnor 8 2 24 11- - ——

Övrigaoklass 53 6 10 31 20 2 10 —
57 8 32 14 55 14män- -
50 33 26kvinnor 7 ll 4- - —
53 10 26 12 4Oorganiserade 9 12l
58 6 8 23 8 2 13 3män-

10 29 16 5kvinnor 48 9 121-
59 8 25 15 6Szaanställda 7 4 1
64 6 7 22 9 7 7 lmän-
55 8 8 28 21kvinnor 2 5 1-
24 2 39Företmedhj 21 14 41 --
25 21 12 42 2 40män -- -

3kvinnor 21 23 19 37 34 l- —

TOTALT 56 9 8 27 14 4 9 1
59 8 8 25 8 6 11 1män-

9 20kvinnor 53 9 29 2 7 1-
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Tabell 28 efterNattarbete facklig tillhörighet, tusental, procent gruppen.av

Facklig tillhörighet Båda könen Män Kvinnor

LO 2001l l23l3 779
TCO 54 5 30 6 24 4
SACOSR 4 8 6 3 3
Övrigaoklussificerztde 87 3 8 49
Oorganiserade 46 7 27 8 19 6
Summa anställda 3188 191 10 127 6
Företagaremedhjälpare 28 7 24 8 5 4

TOTALT 346 8 215 10 6132

Tabell 29 Antalet sysselsatta i olika h-regioner, tusental procent.

H-region Män Kvinnor könenBåda

Stockholm 447 20 448 22 896 21
Göteborg 209 9 l89 9 398 9
Malmö 123 6 l15 6 238 6
Större kommuner 687 31 639 31 1 325 31
Södra mellanbygden 470 21 427 21 896 21
Norra tätbygden l72 8 155 7 327 8
Norra glesbygden 139 6 113 5 252 6
Hela riket 2 246 100 2 086 100 332 1004

30Tabell Restid till frånoch arbetsplatsen fördelad efter h-regioner, procent.

Restid i minuter

H-region 0 1-10 l 1-30 31-60 61-90 91- TOTALTsvar
Stockholm 3 8 24 33 16 14 2 100
Göteborg 8 28 37 12
Malmö 10 38 35
Större kommuner 14 42 27
Södra mellanbygden 22 41 20
Norra tätbygden 16 40 26 8
Norra glesbygden 25 36 16
HELA RIKET 15 36 28
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HushållensTabell 31 arbetstidsfördelning i Stockholm, procent.

N E NM A N
K 1-34 35-39 40 41- Arb Summa
V l-34 3 20 7 2 34l

35-39 2 6 2I 1 l l 1
40 3 23 35N 1 6 2

2 6N 41- 3— — -
6 12A Arb 1 1 2 3

10 58 19 100N Summa 4 8

32 Hushållens arbetstidsfdrdelning i Göteborg,Tabell procent.

M N N E NA
40K 1-34 35-39 41- Arb Summa

1-34 2 22 9 3 37V 2
8I 35-39 4 2 l1-

18 2 31N 40 2 7l
3 6N 41- 2- - -
9 18Arb 3 4A 1 1

10056 24 10N Summa 4 6

HushållensTabell 33 arbetstidsfördelning i Malmö, procent.

N N E NM A
35-39 40 41- Arb SummaK l-34

30 3 43V 1-34 1 2 7
935-39 5 2l l 1-

2940 2 20 4 2N l
3N l 241- - - —

8 172 5A Arb 1—
10064N Summa 4 5 16 l l
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34 HushållensTabell arbetstidsfördelning i kommuner,större procent.

MANNEN
1-34 35-39 40 4 Arb Summa

1-34 2 2 27 L 42
35-39 I- 1

40 I 1 m 29
41- I

Arb 1 1 18
Summa 4 5 61

HushållensTabell 35 arbetstidsfdrdelning i södra mellanbygden, procent.

N N E NM A
K 1-34 35-39 40 41- Arb Summa
V 1-34 2 3 27 31l 46
l 35-39 l 4 7l- -
N 40 1 l 15 5 2 24
N 41- 2 3 5- - -
A Arb 8l l 3 5 18
N Summa 4 6 57 23 1001l

Tabell 36 Hushållens arbetstidsfdrdelning i tätbygden, procent.norra

N NM A E N
K 1-34 35-39 40 Arb41- Summa
V 1-34 2 3 24 8 5 41

35-39I 1 2 51— -
N 40 21 16 4 3 26
N 41- 2 31 51—

ArbA 1 9 71 4 22
N Summa 4 7 53 20 15 100
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Tabell 37 Hushållens arbetstidsfdrdelning i glesbygden, procent.norra

M N NA E N
K 1-34 35-39 40 41- Arb Summa
V 1-34 2 3 24 8 5 41

35-391 21 1 5- —
N 40 1 2 16 4 3 26
N 41- 21 3 l 5-
A Arb 1 91 4 7 22
N Summa 4 7 53 20 15 100

38Tabell Arbetstidsformer i olika regioner, procent.

Dagtid Regelb Oregelb Lösö
m-fr förskj obekväm -schema -skift -övrm-s

Stockh, 62 7 9män 21 9 2 10 1
kvinnor 62 7 7 24 18 l 5 1

Båda könen 62 7 8 22 13 2 8 1

Götebg, 59män 7 7 26 9 6 1 11
kvinnor 55 5 9 30 20 3 7 1

Båda könen 57 6 8 28 14 4 9 1

Malmö, 63 8män 8 21 9 4 8 0
kvinnor 56 9 9 27 19 1 7 0
Båda könen 60 8 8 24 14 3 8 O

St kom, 60 7män 9 21 9 2 11 1
kvinnor 52 9 9 29 20 2 7 1

Båda könen 56 9 8 27 14 4 9 1

S melb, 56män 8 8 28 7 8 12 1
kvinnor 47 11 9 33 23 3 8 1
Båda könen 52 9 8 30 614 10 1

N tätb, 56 12 7 24män 7 8 10 1
kvinnor 49 12 10 28 21 2 6 1

Båda könen 53 12 9 26 13 5 8 1

N gles, 52 10 9män 29 8 8 13 0
kvinnor 46 1212 31 20 3 8 0

Båda könen 49 11 11 30 13 6 011
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Bilaga 2

Attityder till arbetstider

Lena Johanssonav
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Förord

Under våren 1988 genomfördes enkätundersökning attityder till arbets-en om
tidsfrågor. I enkäten formulerades realistiska alternativa förslag till arbetstids-
reformer. Undersökningen gällde både allmänna reformer och vilka arbetstids-
önskemål tillfrågadede hade for del.egen

Arbetstidskommittén utarbetade och fastställde frågorna låg till grundsom
för undersökningen. Ansvaret för dess utformning vilar således på kommittén.
Vi vill tacka SCB för genomförandet undersökningen och övrigt sambarbeteav
i samband med projektet. Det främst Olle Wessberg och Solveig Thudinvar

hjälpte till rätta.som oss
Resultatet undersökningen har legat till grund för arbetstidskommitténsav

arbete. Innehållet i denna Lena Johansson i kommitténsrapport sekre-ansvarar
tariat for.

Mona Sahlin
ordf arbetstidskommitténi
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1 Inledning

ÄrVilka arbetstider önskar människor ha det arbetstidsmönster finns ettsom
uttryck for hur mycket och människor faktisktnär vill arbeta Vill ta utman en
framtida standardstegring ökad materiell konsumtion, eller vill hellresom man
ha fritidmer

Olika intressegrupper för fram skilda krav i den politiska och vidprocessen
förhandlingsbordet. Avspeglar dessa krav önskemålen hos medlemmarna och
de vanliga löntagarna

Sedan 1974har fråga den nuvarande arbetstiden är den bästen om som passar
ställts i upprepade undersökningar. DELFA gjorde undersökning dären man

fick väljaäven mellan högre lön och kortare arbetstid. Det alltsåär de indivi-
duella önskemålen undersökts.som

När det gäller åsikter hur arbetstidsfrågorna generellt bör lösas finnsom mer
det några undersökningarsmärre utförts opinionsinstitut. Några fack-som av
förbund har undersökt inställningen bland sina medlemmar, någon förstormen
hela befolkningen representativ undersökning inställningen till arbetstids-av
frågor på det generella planet har inte funnits.mer

Arbetstidskommittén beslöt därför attitydundersökning.göra Strävanatt en
formulera realistiska alternativa ställningstagandenatt de tillfrågadevar som

kunde känna igen från den politiska och fackliga debatten. Frågeformulärets ut-
formning se bilaga nagelfors vid flera tillfällen i kommittén, där alla organi-
serade intressen i arbetstidsfrågoma finns representerade med mycken detalj -
kunskap.

Undersökningen har utförts statistiska centralbyrån. Urvaletav som var rep-
resentativt för befolkningen 16-64 år utgjordes om-kring 0007av personer

ingick i januariurvalet 1988 för arbetskraftsundersökningarna AKU.som
Arbetskraftsundersökningarna utförs löpande bl.a. besked hursom ger om

många förvärvsarbetar eller söker arbete plus mängd övrig informa-som en
tion. De fick frågeformuläret hade dessutom fått tilläggsfrågordesom om egna
arbetstider ligger till grund for Hushållens arbetstider. Bortfallet im.m. som
AKU drygt 87 de svarande i fylldeAKU i frågefor-procent. procentvar av
muläret, vilket innebär omkring 77 urvalet besvaradeatt enkäten.procent av
Beträffande urvalsförfarande, bortfallsbehandling hänvisas till Attityderm.m.
till arbetstider teknisk utarbetad inom SCB Olle Wessberg ochrapport, av-
Solveig Thudin.

Frågeformulärets första del frågorna l-6 ombads samtliga besvara,att an-
tingen förvärvsarbetadede eller inte. De frågorna allmänär karaktär. Manav
fick ställning till hur arbetstidsfrågorna bör lösas på samhälleligtta plan.ett
Frågorna är karaktär frågorna i rådslag i fackligt.ex. ettav samma som en
organisation eller politiskt parti led i programarbete. Man förutsättsett som ta
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ställning utifrån vilken samhällsutveckling önskar utifrånän ettman se snarare
egenintresse. Frågorna karaktären hur skulle ficksnävt är du duröstaav om

delta i omrösning detta Resultaten redovisas i avsnittet Arbetstidenen om
samhällsfråga.som

frågeformuläretsI andra del frågorna förvärvsar-7-14, endast de medsom
bete ombads besvara, gäller däremot flesta frågornade Önskemål rörande den

arbetstidssituationen eller hur skullesjälv bete sig i tänkt situa-egna man en
tion. Frågorna karaktären hurär skulle du själv handla, valet frittav om var
och ditt eget Resultaten redovisas i Individuellaavsnittet arbetstidsönske-
mål.

Frågorna 13-14 gäller hur barnfamiljer sina arbetstidsförhållandenordnat
och redovisas i Hushållens arbetstider.
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2 Arbetstiden sarnhällsfrågasom

I detta avsnitt behandlas frågor där urvalspersonerna fått ställning till vilkenta
samhällsutveckling i arbetstidsavseende de finner önskvärd.

2.1 bör framtidaHur produktivitetsökning användas

första frågan iDen enkäten avsåg de tillfrågade tillfälle förutsattatt attge en-
framtida produktivitetsökning prioritera mellan kortare arbetstid, pri-ökad—

konsumtion och offentligaökade tjänster.vat
hälften kortareNära arbetstid viktigast. Drygt femteäratt attsvarar var anser

offentliga tjänster viktigast, och inte fullt privatsjätte ökad konsum-är attvar
tion viktigast. Var tionde kan inte ställning.är ta

finnerFigur Procent följande viktigastsom

43-CV Kortare
arbetstid

14.07. ItlllnejRan ta
ejä.W. VOffentliga

tjänster

15.07. konsumtionPrivat
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Figur 2. Procent ökad privat konsumtionatt är...som anser
23. Cl’.Näst

viktigast

16.0‘. Viktigast

35-07-Minst 17.02 ej taKanviktigt ställn -
ej svar

9.07. Inget bör
satsas

Procent ökade offentliga tjänsteratt är...som anser

N83: 32, m
viktigast

ä w viktigast. .

15-U2 Kan ej ta
ställn -ej svaxMinst

viktigt
3.0‘. Inget bör

satsas

Procent kortare arbetstid är...attsom anser
48. 0. Viktigast

12.02 Kan ej ta
ställn -23. 0.Näst ej svarviktigast

4-Oz Inget bör
sats s13.02 Minst

viktigt
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Mer tredjeän ökad privat konsumtion minst viktig.är Nästanattvar anser var
tionde inga tillkommande bör på Ökad privatatt konsum-anser satsasresurser
tion. Lika många inga ytterligare bör gå till offentlig konsum-attanser resurser
tion. Men det inte fyraär än inga börprocent attmer satsassom anser resurser
på arbetstidsforkortning i eller form.en annan

[de följande tabellerna baseras förstapå den frågan blirsom procentsumman
inte 100, eftersom endast de tagit ställning redovisas.som

Att det viktigastär förkorta arbetstiden både och kvinnoratt män ianser sam-
utsträckning. Däremot skiljer sig könen det gällernär prioriteringen mel-ma

lan offentlig och privat konsumtion. Det bland deär medelålders arbets-som
tidsforkortning prioriteras högst. Största andelen finner privat konsumtionsom
viktigast finns bland de och största andelen offentlig konsum-yngsta som anser
tion viktigast bland de äldsta. Arbetstidsforkortning det högstär prioriterade
alternativet i alla åldersgrupper.

Tabell Procent i skilda åldrar och bland män respektive kvinnor finner fil-som
jande viktigast..

Kortare Offentliga Privat
arbetstid tjänster konsumtion

Män 48 17 21
Kvinnor 47 27 12
Båda könen:
16-24 år 39 23 21
25-54 år 52 20 16
55-64 år 42 30 l l

I tabell 2 har de fördelatssvarande efter civilstånd och barninnehav och kate-
gorierna ordnats efter hur andel finner arbetstidsförkortningstor vikti-som

Förkortad arbetstid viktigast förärgast. ensamstående kvinnor med barn och
minst viktigt för ensamstående barn.utan

Tabell Procent finner följande viktigast efter kön, civilstånd och barn-som
innehav.

Kortare Offentliga Privat
arbetstid tjänster konsumtion

Ensamst kvinnor barnmed 62 17 10
medGifta barnmän 54 14 20

Gifta kvinnor med barn 54 23 11
Ensamst med barnmän 50 13 23
Gifta män barn 49 21utan 18
Gifta kvinnor barn 43 30utan 12
Ensamst kvinnor barn 42utan 29 113
Ensamst barnmän 41 17utan 24
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Som framgår tabell 3 tycker kortare arbetstid väsentligare läng-ärattav man
utbildning har. framträderDet i tabellenmönster kvarstår även närre man som

ålder hålls konstant. Detta förvånandenågot eftersomär sådana med längre ut-
Åbildning för det har tillfredsställande jobb. andra sidan har ock-demesta mer

så oftast bättre inkomster och kanske möjlighet till rikare fritid.en
ocksåDet observera kvinnor förgymnasialär värt med utbildning inteatt att

betraktar arbetstidsförkortning lika viktig med förgymnasialmänen som som
utbildning eller kvinnor gymnasialmed eller högre utbildning.

Tabell finnerProcent följande viktigast efter utbildning och kön.som

Kortare Offentliga Privat
arbetstid tjänster konsumtion

Eftergymnasial:
Kvinnor 58 22 12
Män 53 13 24

Gymnasial:
Kvinnor 50 27 12
Män 48 16 23

Förgymnasial:
Kvinnor 38 30 l l
Män 44 21 l6

tabell har fördelatsI 4 de svarande efter ställning på arbetsmarknaden. Det
framgår det de organiserade löntagarna prioriterar arbetstidsför-äratt som
kortning högst, medan företagarna inte arbetstidsförkortning såser en som
viktig. Andelen intede kan ställning eller frånavståttsvarat att ta attsom som

hög bland företagarna och de medhjälpande familjemedlemmarna.ärsvara
Övriga kategorier oorganiserade, studerande i allmänhet mindreäretc. som-

förankradefast på arbetsmarknaden inte arbetstidsförkortning likaser en som
viktig de organiserade löntagarna viktigare företagarnavadänsom men som
och medhjälparna gör.



Bilaga 2 123sou 1989:53

Tabell Procent finner följande viktigast efter påställning arbetsmark-som
naden.

Kortare Offentliga Privat
arbetstid tjänster konsumtion

LO arbetareövr 51 22+ 14org
TCO 55 23 14
SACOSR 58 14 22
Oorganiserade 39 20 25
Företagare med anställda 23 17 29
Föret anställda 30 18 20utan
Medhjälpare 19 36 23
Studerande 36 26 17
Hemarbetande 46 29 8
Pensionärer 39 35 6
Arbetssökande 45 19 18
Övriga 38 7 34

2.2 börHur arbetstiden förkortas

I den fråganandra ombads tillfrågadede ställning till alternativa sättatt ta att
förkorta arbetstiden femmed Ifall skall denväga arbets-procent.ca man ena
tidsförkortningen den andra, måste ha måttstock. Imot man en gemensam
tidigare undersökningar hade frågan inte formulerats det sättet.

Detta säkert anlednigen tillär så få den dagliga arbetstidsför-att attsvarar
kortningen viktigast. Diskussionenär har i mycket sig timmarsrört om sex
arbetsdag, tjugofemprocentig förkortning. Mindre halvtimmeän da-en en om

sig kanske småaktigt i det perspektivet. Man kan tala deter smågen ste-om
tyranni inteDet är säkert resultatet hade blivit detsammaattgens om exemp-

len i stället hade utgått från tioprocentig arbetstidsförkortning.t.ex. en
Det finns ingen enighet vilka arbetstidsförkortning ärtyperom attav som

föredra, åsikterna sprider sig samtligaöver alternativ.utan
Frågan utformadär så har möjlighet vad viktigastär ochatt attman ange som

viktigast. tillfrågadenäst De kunde också markera någon arbetstids-att typ av
förkortning inte viktig alls.var

fulltInte tredjedel det viktigast förkortaär arbetstidenatt atten anser per
vecka eller dag, bara knappt tionde just den dagliga arbetstids-attper men var
förkortningen viktigast. Nästan fjärdeär längre vikti-äratt semestervar anser

och sjätteän det viktigast förlänga föräldraförsäkringen.ärgast, att attmer var
Friperiod eller friår mitt i livet det alternativ harär den minstasom an-
delen anhängare. fyraBara detta den angelägnaärprocent att mest typenanser

arbetstidsförkortning.av
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Figur Procent olika arbetstidsfdrkortningaratt typer är viktigast.som anser av

Ens led 10.0‘. 29.0. Dagl eldagar
veckaPer

Semester 24.0’.
4 0. Friperiod

mitt i liv

15.0‘. Pension

Föräldra- 18.0’.
försäkring

Iäbell Procent olika arbetstidsförkortningaratt typer är..som anser av

Viktigast Näst Inte alls
viktigast viktigt

Daglig 8 6 8
Per vecka 21 18 4
Daglig vecka 29 24+ pr
Enstaka lediga dagar 10 15 4
Semester 24 21 3
Föräldraförsäkring 18 12 5
Pension 15 16 4
Friperiod mitt i livet 46 9

uppgift 6
Summa 100 100

finnsDet inga skillnader mellan könen i hur ställning till denstora tarman
här frågan, fast kvinnorna föräldraförsäkring viktigare tillän semesteranser
skillnad från männen.
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Tabell Procent bland män respektive kvinnor den viktigasteattsom anser ar-
betstidsförkortningen är. .

Män Kvinnor

Daglig 7 10
Per vecka 22 21
Enstaka lediga dagar 9 10
Semester 29 19
Föräldraförsäkring 13 23
Pension 17 14
Friperiod mitt i livet 5 4
Summa 100 100

19 de ensamstående mödrarnaprocent den dagliga arbetstidsför-av attanser
kortningen den främstär bör på. Bland ensamstående fädersatsa 12man anser

daglig arbetstidsförkortning viktigast.procent att är Bland de gifta eller sam-
boende med barn under sju år detär 11 ingen skillnad mellan ochmänprocent,
kvinnor. giftaI eller samboende familjer där barnet 7-11är åryngsta anser
16 kvinnorna den dagliga arbetstidsförkortningenprocent att viktigastärav

8 männen. När barnenmot tolvprocent är år eller äldre 12av procentanser av
giftade eller samboende kvinnorna och 7 männen den dagligaprocent attav ar-

betstidsförkortningen viktigast.är
Att arbetstidsförkortning med två timmar veckaen tas ut påsom t.ex.per

fredagseftermiddagen viktigastär i större utsträckning än äldreanser yngre
och fler bland lågutbildade blandän högutbildade.

En arbetstidsförkortning i form ledig dag månad skulle denav en per vara
angelägnaste reformen ungefär 10 alla. Här går det inteprocentanser attav ur-
skilja något mönster varken i fråga kön, ålder, barninnehav, facklig tillhö-om
righet eller någon variabel studerats.annan som

Att längre den angelägnasteär arbetstidsförkortningensemester mänanser
i större utsträckning kvinnorän i alla åldrar, i större utsträckning äld-änyngre

och LO-medlemmar i något större utsträckning andra.änre
förlängdAtt föräldraförsäkring viktigastär fler kvinnor än i allamänanser

åldrar, och flest i åldrarna 20-34 år både bland ochmän kvinnor. 47 procent
alla kvinnor och 27 alla med barnmän under sju år förlängdav procent av ser

föräldraförsäkring den angelägnaste arbetstidsreformen. föräldraför-Attsom
säkring viktigastär fler högutbildade lågutbildade,än även hål-näranser man
ler ålder konstant.

Tabell 7. Procent i olika åldersgrupper sänkt pensionsålder den vikti-som ser som
arbetstidsreformen.gaste

Ålder

16-34 6
35-44 13
45-54 27
55-59 36
60-64 33
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alla åldrar sänkt pensionsålder angelägnare vad kvinnornaI männen änser som
pensionsålder lågutbildade högutbil-Sänkt angelägnaregör. än avses som av

företagare blanddade åldern hålls konstant. Fler bland anställdaäven när än ser
pensionsålder viktigaste arbetstidsreformen.sänkt densom

Friperiod mitt i livet slutligen det inte i någon kategori betrak-mångaär som
iangelägnaste arbetstidsreformen. enda där friår mittden Dentar som grupp

livet har något fler anhängare bland SACOSR-medlemmarna, där 9är procent
angeläget.tycker det äratt mest

urskilja finner arbets-Visst går det sådanamönsterett att typeratt av man av
tidsreformer viktigare, själv skulle kunna utnyttja.bäst Men dennasom man

60 64tendens ändå ganska tredje mellan och årInte änär personsvag. mer var
pensionsålder viktigaste arbetstidsreformen.sänkt allmän dent.ex. somser

beträffande vilka förkorta arbetstiden det vikti-Att åsikterna sätt äratt som
divergerande framgår tydligare kombine-på mycketär ängast att satsa om man

finns möjligaviktigast och näst viktigast. Det 42 sådanarar svaren
förkombinationer, och alla dessa har sina anhängare, det mellan ochmesta en

förespråkaskombinationIngen äntre procent. procent.av mer sex

arbetstid2.3 Vilka bör kortare

harAlla heltidsarbetande har inte avtalsenliga arbetstid. Storasamma grupper
längre den lagstadgade och del har lägre pensionsålder denän änsemester en
allmänna pensionsåldern eller kortare arbetsvecka 40 timmar. I dessa el-änen

har, för-ler avseenden fördelaktiga arbetstidsvillkor kan medandra storman
förhandlat sig till i övrigtenkling dels sådana harävensäga, som gynn-grupper

arbetsförhållanden och löner, dels sådana hargoda som ogynnsam ar-samma
betstidsförläggning ocheller i övrigt och svåra arbetsförhållanden,tunga som

Föräldraförsäkringen under viss tid betald ledighet ellergruvarbetare.t.ex. ger
för småbarnsföräldrar.kr arbetsdagare

fördet inte finns arbetstidsförkortning för allaatt utrymmeanse en
t behövande Frågorna och fyra avsåg pejlatre attgrupper.

-..stidsförkortning bör gälla alla, inte särskilda
förefaller oberoende kön, ålderavseende att vara av..a

.onghet

Tabell Procent att..som anser

Alla fâ arbetstid 79bör kortare
Vissa bör få kortare arbetstid 20grupper

uppgift l

100Summa

fyra gällde vilka i fall borde prioriteras ställdes tillFråga såsom grupper som
alla, inte till vissa borde få kortare arbetstid.bara dem svarat attsom grupper



sou1989:53 Bilaga 2 127

Ställda inför alternativet arbetstidsförkortning skulleatt genomföras baraen
för vissa prioriterar de flesta utökad föräldraförsäkring eller sänktgrupper pen-
sionsålder för med långt arbetsliv. Dessa alternativ har ungefär likapersoner
många anhängare. Det inteär nioän de har denprocent attmer som anser som
kortaste denär angelägnaste prioritera.semestern attgruppen

Figur Procent prioriterar...som

37. 0. Föräldra-
försäkring

Cbekväm 16.0‘.
arbetstid

3.0‘. Ei mpgift

Fler 9.0‘.sem.
dagar

35.0‘. Sänkt pen-
sionsålder

De på fråga vissa bör kortaretre arbetstidsvarat att isom stör-grupper anser
utsträckning andraän det är småbarnsföräldrarnas arbetstidattre bör för-som

kortas föräldraförsäkringen. De prioriterar också med oregel-genom grupper
bunden arbetstid något högre andra.än Däremot det färreär bland dem villsom

på utjämning semestervillkorensatsa eller på sänkt pensionsålder för vis-en av
sa grupper.

Tabell Procent prioriterarsom

De Desom som
svarat svarat
alla vissa

grupper

Föräldraförsäkring 35 45
Dem har oregelbunden obekväm arbetstid 15som 19annan
Fler semesterdagarför dem med kortast 10 6semester
Sänkt pensionsålder för med långttungtpersoner
arbetsliv 37 29

uppgift 3 0
Summa 100 100
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44 kvinnorna och 30 förordar i första hand för-männenprocent procentav av
äldraförsäkring, och hälften bland 20-34-åringarna. allaän I åldrarmer anser
fler kvinnor föräldraförsäkringän män det skallär på någonatt satsaman om
särskild skall få kortare arbetstid. Bland dem 55-64 förordarär årgrupp som
59 sänkt pensionsålder för fler bland blandmännen änprocent utsatta grupper,
kvinnorna.

Skillnaderna med ålderavseende och kön i frågapå denna alltsåärsvaren
relativt Facklig huvudorganisation däremot små utslag. frågaIstora. ger om
den förstaandel i hand förordar fler försemesterdagar dem har densom som
kortaste skiljer sig inte LO-medlemar i enskild tjänst signifikant frånsemestern
övriga svarande. Inte heller med avseende yrke varierar andelen i förstasom
hand vill på utjämning semestervillkoren nämnvärt.satsa en av

Det däremot andelen de har oregelbundengör ellerattansersom som annan
obekväm arbetstid i första hand borde kortare arbetstid förutsatt arbets-att en
tidsförkortning bara skulle gälla för vissa Hela 70 meddemprocentgrupper. av
gruvarbete och 37 dem med hälso- och sjukvårdarbete detpåprocent av svarar

Bland dem arbetar inomsättet. hotell och och kom-restaurang, transportsom
munikationer och bland affärsbiträden skiljer sig däremot inte andelen som
förespråkar just de obekväma arbetstiderna skall förkortas något påtag-att
ligt från övriga.sätt

Men i kan också beträffande frågornapå och fyra gö-stort sett treman svaren
den kommentaren det finns tendens prioriteraäven sådanaatt attra om en grup-

själv tillhör, så inte den tendensen särskiltär påtaglig.per som man

2.4 skall besluten fattasVar

föremålFormuleringen fråga fem för omfattande diskussioner i kom-av var
mittén. Till sist fick följande utformning:den

Antag allmän arbetstidsförkortning till 38 timmars normalarbetsveckaatt en genom-
förs. vilken skallPå nivå tycker Du då det hur den skall utavgörasatt tas

Centralt centralt avtal bestämslag eller hur arbetstiden skall förkortas,genom -
med 24 minuter dag.t.ex. per

Lokalt avtal på varje arbetsplats bestämshur arbetsveckanskall Detut.genom se— -
kan innebära arbetsplats hela förkortningen fredagen,på pä medanattt.ex. tar utman en

andra arbetsplatser förkortar arbetstiden varje arbetsdag.man
Individuellt avtal mellan individen och arbetsgivaren. Individen då möj-genom ges-

lighet variera sin arbetstid, så år kanske arbetar 40 timmar i förveckanatt att ettman
år baraarbeta36 eller ihop tid tillnästa såkan längre sammanhängandeatt man spara en

ledighet. alternativ debattenkallas förDetta brukar i inför arbetstidsbank,att ettman en
alternativ innebär arbetstiden för heltidsanställda kan variera påävenattsom sammaar-
betsplats.

På vilken nivå tycker den här frågan skall avgörasDu att

framgår femteAv mindre detta bör centralt.än avgörasattattsvaren var anser
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Figur arbetstidsförkortningProcent hur eventuell skallatt tas utsom anser en
bör avgöras...

Lokal 37. 0.t
19.0’. Cent ral t

7.0‘. Vet ej,
ei svar

Indivi 37.0‘.-
cnellt

Åsikterna i denna fråga varierar relativt kraftigt med åldern. Fler bland de yng-
bland de äldre fråganän skall individuellt, fleroch blandavgörasattre anser

de äldre bland de skallän den centralt.avgörasattyngre

Iabell 10.Procent åldersgrupperi skilda hur eventuell arbetstids-attsom anser en
förkortning skall bör avgöras..tas ut

ÅLDER Centralt Lokalt Individuellt ej,Vet
svar

16-24 9 41 43 8
25-54 20 36 38 6
55-64 2528 36 12

Jämför hur alla respektive alla kvinnor fråga,män på denna ärsvaratman
skillnaderna obetydliga, åsikterna varierar med åldern hos männenmen mer

anserhos kvinnorna. Bland 60-64än år 40 frågan skallmän avgö-attprocent
centralt, fem den skall individuellt.avgörasprocent attras

Ålder den faktorär spelar rollen för hur frå-största på dennasom man svarar
Vilken arbetsgivare har enskild, statlig eller kommunaltypga. av man - --

arbetstidsform och huruvida arbetar hel- eller deltid har liten eller ingenman
betydelse för hur Vad gäller ställning arbetsmarknaden detpå ärman svarar.
de SACOSR-anslutna skiljer sig från övriga i mycket störreut attsom genom
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ásiktsskillnadutsträckning förespråka individuella överenskommelser. Någon
mellan företagare och anställda finns det däremot inte. Möjligen kantalaatt om

ställning till frågan.företagarna haft svårare de anställdaänatt att tanoteraman

arbetstidsfiirkortningeventuell skallTabell 11. Procent hur tas utattsom anser en
bör avgöras..

Lokalt Individuellt ej,Centralt Vet
svar

31 8arbetare 20 41LO +övr org.
22 36 37 4TCO

5916 25 1SACOSR
812 36 44Oorganiserade

10anställda 17 41 32Företagare med
34 38 12anställda 15Företagare utan

Övriga 18 37 37 7

pensionsålder2.5 Rörlig
pensionsberedningen bl.a. har utredaFråga ställdes på uppdrag attav somsex

frågan pensionsålder.rörligom
sigtid har många debattörer framfört åsikten det borde lönaPå attsenare

kvar i arbete efter 65bättre, och kunna ordnas lättare attuppmuntras varamer
års ålder.

ungefär 60 och 64 förtids-närvarande tredjedel alla mellan årFör är en av
harpensionerade hälso- eller arbetsmarknadsskäl. I pensionsberedningenav

skulle innebärabl.a. diskuterat möjligheten införaatt systern attett somman
skulle ha i pension före 65 ålderden förvärvsarbetat länge gå årsrätt attsom

Avsikten frågahälsa eller arbetsmarknadsläge. med attoavsett ortens sex var
i fråga de olika aspekterna rörlig pensionsålder.reda på åsikterna Denta om av

löd följandepå sätt:

vårt allmänna pensionssystemfinns vissa möjligheter till rörlig pensionsålder förI per-
60 och 65 år delpension, förtida ålderspensionenoch för-mellan uttagsoner genom av

tidspension skjutaför äldre. Pensionssystemet ocksåvissa möjligheter attger upp pen-
sionsuttaget till mellan 65 och 70 års ålder med motsvarande höjning pensionen.av

förbättrarTycker Du det angeläget möjligheterna till rörligär attatt man en pen-
sionsålder
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Ringa eller 2 vid1
samtliga alternativ

Ja Nej
Bättre möjligheter ikvar arbetetatt vara
efter 65 års ålder med motsvarande höjning

pensionen 2lav
Bättre möjligheter för alla kunna gå iatt
pension före 65 års ålder minskningutan av
ålderspensionen l 2
Bättre möjligheter för med lång tidpersoner
bakom arbetsmarknadensig på kunna gå iatt
pension före 65 års ålder minskningutan av
ålderspensionen l 2

När det gäller den nedåt rörliga pensionsåldern fördelar sig så här:svaren

Figur 6.
Procent det angelägetär med bättre möjligheter för alla pensionerasattansersom
före 65 år.

Ja 77.0’.

8.0‘. Ej svar

15.0’. hbj

Procent det är angeläget med bättre möjligheter pensioneras före 65attsom anser
år arbetat länge.om man

Ja 78.0‘.

8.0’. Ei svar

14.0’. hbj



Bilaga 2132 1989:53sou

angeläget med...det ärTabell 12. Procent som anser

för allamöjligheterBättre
före 65 årpensionerasatt

SummaNejJa svar

8 1001874Män
10081280Kvinnor

möjligheterBättre att
65 långtpensioneras före om

arbetsliv

10071579Män
10013 1177Kvinnor

gåmöjlighetentillfrågade får uttala sigdekan utläsas när attAv att omsvaren
arbetsti-förkortaandrabehöva detta sätti pension före 65 väga attmotattutan

fyra fem detta.förespråkarderna så av
diskuterats pensionsbe-bl.a. inomför alternativtill förmån detSvaren som

arbetsmarknadenbakom sig påmed lång tidbararedningen att personer-
sig inte alls frånföre 65 skiljeri pension nästanfå möjlighet gåskulle att sva--

fåi pension tidigare. Förvill skall få gåförtill förmån attatt envar somren
för nedåtalternativen rör-ställningstagande borde de tvåfram tydligareett nog

tolka resultatetmöjligt ärställts varandra. Ett sättpensionsålder halig attmot
han be-enskilde själv bäst kanden avgöratillfrågade kanskede attatt omanser

skäloch sliten andra äneller inte, kan trötthöver pension attatt avvaraman
Förvärvsarbetat länge.man

skulleManfråga på någonhögre på dennaej svar ’ änAndelen är annan.
pensionsfrâgor in-därförlät blidekunna det att atttro att svara,somvar yngre

ökar i ställetavstår frånandelenaktuella för dem. Mensåär attte svarasom
frånavståtttolkas de äldrekanske kan sååldern, vilketmed attatt svarasom

frågan.känt sig kluvna i
andelen ja-svarpensionsålder varierarnedåt rörligdelfrågornaI de två om

åldrarnafler i deåldern, det någotinte alls med ärnästan svararsomyngremen
skillnaderfinns ingafrån Detbland de äldre avstårnej, medan fler att svara.

ställningfacklig tillhörighet ellerhänsyn tillmedtala i svarsmönstrenatt om
arbetsmarknaden.på

pensionsålder aningrörligförsta delfrågan uppåt ärSvaren på den enom en
samtidigt intressanta.förbryllande men
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eftermöjligheter arbetadet angeläget med bättreFigur 7. Procent är attsom anser
års ålder, samtliga.65

38.0. Ja

15.0‘. Ej svar

Nei

möjligheter arbeta ef-angeläget med bättreTabell 13.Procent det är attansersom
pensionen, efterårs ålder höjning kön.65 med motsvarandeter av

Nej SummaJa svar

10048 1340Män
10036 47 17Kvinnor

rörlig pensionsåldertillfrågade möjligheten till uppåt ärVarför de att enanser
rörlig skulle i ingetderamöjligheten till nedåt Detmindre angelägen än en

har tillfrågadedöma defrågan något tvång. Avfallet svarsmönstret attomvara
sådan möjlig-utnyttjaskulle jag själv intresseradtänkt så här: attav envara

vakt denfinner det angeläget slåockså såhet Det kan attatt ommanvara
och fruktar skullevid 65 ålder denovillkorliga gå i pension årrätten attatt

arbeta efter 65.skulle bli vanligareurholkas det änkomma attatt nuom
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Tabell 14. åldersgrupperProcent i skilda bättre möjligheteratt attsom anser vara
kvar i arbetet efter års ålder65 med motsvarande höjning pensionen ärav an-
geläget.

Ålder Ja Nej Summasvar

16-19 51 38 100
20-24 48 41 l00
25-34 42 48 10 100
35-44 38 50 100
45-54 29 52 100
55-59 27 49 24 100
60-64 28 44 29 100

Vi andelen sjunker med åldern och andelen avståratt attser som svarar som
från mycket hög bland de äldre. flerär Något kvinnor i alla ål-män änatt svara
dersgrupper ja. Man skulle ha kunnat sig möjligheten tillvänta attsvarar en

pensionsålderuppåt rörlig angelägnare för kvinnorna för delsän männen,vore
eftersom längre,de lever dels eftersom intemånga hunnit tjäna in så många
pensionspoäng, så alltså inte fallet.är Bland kvinnorna 55över år detärmen

tredjedel frånöver avstår atten som svara.
Det kanske möjligt tolkaär så de flesta dem utö-att att svarat attsvaren av som

kade möjligheter till uppåt rörlig pensionsålder angeläget också skulleären va-
beredda för del arbeta efter 65. fall finnsI så det ändåattra storegen en grupp

beredd fortsättaär arbeta efter 65 är 230 000nära mel-att attsom personer-
lan 55 och 65 års ålder. Att det rimligtär att-tolka frågan så visvaren ser om
vi fördelar de svarande efter ställning på arbetsmarknaden.

Tabell 15.Procent finner det angeläget möjligheternaöka ikvaratt attsom vara ar-
bete etter 65 års ålder, efter påställning arbetsmarknaden.

Ja Nej Summasvar

LO övr arbetare 27 54 19 100+ org
TCO 37 52 11 100
SACOSR 64 30 7 100
Oorganiserade 55 35 10 100
Företagare med anställda 54 34 12 100
Företagare anställda 43 42 15 100utan
Övriga 40 44 10017

Det bara blandär SACOSR-medlemmar, oorganiserade företagareoch med
anställda majoritet finner det angeläget förbättrademed möjligheter attsom en
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möjlighe-LO-medlemmarna sådanaålder. 27arbeta efter 65 års procent serav
55 tagits16 bara de årSom framgår tabell där är överangelägna.ter av somsom

själva sigLO-medlemmar närmarinte 14 demed det änär procent somavmer
efter 65 angelägen,vilka möjligheten arbeta årpensionsáldern att me-somser

blandoch företagare likaSACOSR-medlemmar ärandelen blanddan stor som
de yngre.

möjligheterna kvar iökafinner det angelägetTabell 16.Procent attatt ar-varasom
55-64på arbetsmarknaden. Åldersgruppenefter års ålder, efter ställningbete 65

år.

SummaNejJa svar

33 10014 54arbetareLO övr+ org
100196 45TCO
100563 31SACO SR
1001235 51Oorganiserade
10093358med anställdaFöretagare
100283043anställdaFöretagare utan

Övriga 100314821
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3 Individuella arbetstidsönskemål

avsnitt behandlas frågor sysselsatta fått ställning till olikaI detta där de aspek-ta
den arbetstiden.ter av egna

Önskad3.1 arbetstid förändringar——
levnadsnivåundersökningen 1974 ställdes för första följande fråga:I gången

Är ordinarie arbetstid den arbetstid bäst, eller skulle kortare ellerEr Ersom passar
arbetstid bättre,längre med hänsyn till lönen då ökarminskar.attpassa

tillfällenSamma fråga har sedan vid flera i de ULF- och levnads-upprepats s.
nivåundersökningarna. ställde frågaDELFA liknande 1984:en

Skulle Du vilja minska eller öka Din arbetstid Din lön skulle då ocksåminska eller öka
i motsvarandegrad.

Arbetstidskommitténs fråga med motsvarande betydelse formulerad på fol-var
jande sätt:

Om bortser från tanken på allmän arbetstidsförkottning och frå-Du besvararden hären
med utgångspunkt från hur just skulle vilja förändra arbetstiddet du då denärgan nu,

har idag DinDu lön påverkades dettasom om av

Minskaarbetstiden och minska lönen
Oka arbetstiden och öka lönen
Behålla arbetstidnuvarande

Resultaten alla dessa undersökningar för samtliga anställdaav
har sammanställts i tabell 17.

Önskemål anstéillda‘.Tabell 17. ändrad veckoarbetstid bland samtligaom

Kortare Längre Oförändrad

LNU 1974 15 4 82
ULF 1974 15 4 81
ULF 1975 16 3 81
ULF 1979 15 814

1981LNU 13 835
DELFA 1984 16 8 76
ULF 198485 16 6 78
ULF 198687 14 6 80
Arbetstidskommittén 1988 10 8 83
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Den andel samtliga anställda tillfredsär med sin nuvarande arbetstidav som
ligger 80 alla år 1984, i DELFA: undersökning.procent Den andelutomca s

vill förkorta sin arbetstid minskar relativt kraftigt från 1984 till 1988.som
Resultaten inte helt lättaär tolka, eftersom små skillnader frågornasiatt ut-

formning kan ha viss betydelse för hur Nedgången i den andelman svarar. som
vill ha kortare arbetstid från 198687 till 1988 kraftigsåär måsteatt antaman

det något i vår formuleringär frågan antagligenatt idet det fastaattav svars-—
alternativet så klart står: minska arbetstiden och minska lönen gjort desom
tillfrågade mindre benägna uttrycka önskemål kortare arbetstidatt medom
motsvarande lönesänkning i vår undersökning i deän Övriga undersökningar-

Men hela förändringen från 1984 kan inte förklaras med detta, eftersomna. an-
delen förkortaönskar sin arbetstid minskar också från 1984 till 198687.som

Bilden blir klarare vi delar de svarande i hel- och deltidsanställdaom upp
män och kvinnor i tabell 18.som

ÖnskemålTabell 18. ändrad veckoarbetstid bland hel- och deltidsanställdaom
män och kvinnor.

MÄN BÅDA KÖNENKVINNOR
HELTIDSANSTÄLLDA

Kortare Längre Oför Kortare Längre Oför Kortare Längre Oför

LNU 74 13 2 83 27 1 70 17 1 79
ULF 74 14 29 18 80l
ULF 75 15 30 19 1 79
ULF 79 14 2 84 28 l 71 19 2 80
LNU 81 11 3 86 27 l 71 16 2 81
DELFA 84 18 3 79 26 2 72 20 3 77
ULF 8485 17 2 80 28 1 71 21 2 77
ULF 8687 13 2 84 26 1 73 18 2 80
Arb. tids-
kom. 88 9 6 85 16 4 81 11 5 84

DELTIDSANSTÄLLDA

Kortare Längre Oför Kortare Längre Oför Kortare Längre Oför

LNU 74 7 19 75 3 10 86 4 ll 85
ULF 74 ll 12 5 12 83
ULF 75 11 9 4 9 87
ULF 79 3 11 86 5 11 85 4 8511
LNU 81 3 9 88 3 11 85 3 8611
DELFA 84 5 22 73 5 22 73 5 22 73
ULF 8485 4 14 81 4 16 80 4 16 80
ULF 8687 2 13 85 4 18 78 4 18 79

tids-Arb.
kom. 88 6 18 76 4 14 82 5 15 81
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heltidsanställda vill förkorta arbetstid högst 1984 ochAndelen sinsom var som
sjunker Bland de heltidsanställda det tydligt sjunkandesedan. ärmännen en

vill sintrend från 1984 till 1988. Andelen heltidsanställda kvinnor minskasom
ligger 30 allaarbetstid med motsvarande lönesänkning mellan 25 och procent

förändringenår 1988. Det knappast troligt den verkliga mellanärutom att
skillnader i frå-198687 och 1988 så i tabellen, det måsteär stor utan varasom

formulering utslag. torde fallet i fråga ande-Detsammagornas som vara omger
len heltidsanställda vill öka sin arbetstid.som

deltidsanställda 85 kvinnor vill ha läng-Andelen där drygt ärprocent som
minskat. deltidsanställda kvinnorna 28arbetstid har däremot Av de arbetadere

mindre 20 timmar i veckan i DELFA:s undersökning. I vår under-änprocent
kvinnorna arbetarsökning har den andel de deltidsanställda mindre änsomav

20 till vill 58 behålla sintimmar i veckan sjunkit 15 Av dessa procentprocent.
Hela 24 kvinnorna mednuvarande arbetstid och 14 öka den.procent procent av

för samtliga avståttfrån frågan, vilket kankort deltid 3 harmot att svara
deltidtolkas de haft svårt ställning. kvinnorna med lång önskarAvatt att tasom
bland hel-80 behålla sin nuvarande arbetstid, lika andel deprocent stor somen

tidsanställda kvinnorna. Förskjutningen från kort till lång deltid torde denvara
kvinnor arbetstidfrämsta förklaringen till färre deltidsanställda ville öka sinatt

1988 1984.än
andel 1988Sammanfattningsvis kan väl det någotsäga störreattman var en

önskemålen och andelen medtidigare där arbetstiden stämde medän att som
ville sin arbetstid mindre 1988 ti-motsvarande löneminskning minska änvar

digare.

3.2 Vilka vill sin arbetstidändra

arbetstid i undersökning för-tabell 19och 20 har önskemålen ändrad vårI om
efter veckoarbetstidens faktiska längd.delats

Önskemål efter vanligen arbetad tid. AllaTabell 19. ändrad arbetstid sys-om
selsatta.

OförändradVanligen LängreKortare svar
arbetade timmar
vecka

2913 5419 41-
80 31320-34 4

335-39 9 9 79
82 240 4l 1

7 78 541- 10

haft ställning till frågan.Vi de arbetar kort deltid har svårt taatt attser som
inställning. Bland 20 timmar ihar antagligen kluven dem arbetarDe somen

arbetstid, desseller ungefär 80 nöjda med sinveckan är oavsettprocentmer
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längd. Av alla heltidsanställda vill ungefär tio förkorta sin arbetstidprocent
med motsvarande lönesänkning. Av dem arbetar 41 timmar i veckan ellersom

det sjuär skulle vilja öka sin arbetstid, fler bland demänprocentmer som som
arbetar 40.

ÖnskemålTabell 20. ändrad arbetstid efter vanligen arbetad tid. sysselsattaom
ochmän kvinnor.

Vanligen Kortare Längre Oförändrad svar
arbetade timmar

M Kv M Kv M Kv M KvVecka

1 19 5 4 12 3l 47 57 36 26-
20-34 5 4 15 3l 74 8l 7 2
35-39 4 12 9 9 84 76 4 3
40 9 16 5 2 84 80 2 2
4 l 9 14 8 3 78 80 5 3-

Vi alla kvinnor arbetar vanlig heltid 40 timmar i villveckan,attser av som
16 förkorta sin arbetstid. Av det niomännen är Avprocent männenprocent.

arbetar 40 timmar i veckanän vill hela åtta öka sin arbetstidsom procentmer
ännu mer.

3.3 Vilka vill öka sin arbetstid

heltidsanställdaDe vill öka sin arbetstid och därigenom sin lön är över-som
vägande ensamstående överviktmän med för oorganiserade ochunga
SACOSR-medlemmar.

Annars det naturligtär främst bland de deltidsanställda vill ökanog som man
sin arbetstid. Här fanns fortfarande 1988 med brist arbetskraft rela-stor ett
tivt outnyttjat utbud 150 000 deltidsanställda ville hastort längreca som ar--
betstid.

Tabell 21. Deltidsanställda vill öka sin arbetstid efter kön ålder.ochsom

MÄN KVINNOR
Tusental % vill ha Tusental % vill hasom som

aAlder deltidsanst ökad arbetstid deltidsanst ökad arbetstid
16-19 31 20 56 24
20-24 17 25 53 19
25-34 24 21 212 10
35-44 22 23 251 15
45-54 12 14 162 15
55-59 10 9 70 10
60-64 39 2 72 3
Summa 155 15 877 13
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facklig hu-varierar inte medvill öka sin arbetstiddeltidsanställdaAndelen som
facklig tillhörighet. Det är14vudorganisation, det är oavsettprocentutan ca

övrigaarbetstid hosvill öka sin ändeltidsanställda i statlig tjänstfärre ar-som
arbetstidvill öka sindeltidsanställdaövrigt andelenbetsgivare. För är som

arbetsgivare.respektivedeltidsanställda hosandelenproportionell typmot av
landstingendeltidsanställda inomandel desåledes inte störreDet är somaven

primär-enskild ellerdeltidsanställda ibland dearbetstid detvill öka sin än är
kommersiellt arbeteoch övriga medaffärsbiträdenkommunal tjänst. Fler -

i övriga yrken.öka sin arbetstidönskar änsärskilt män -
fa-efterförvärvsarbetstidvariera sinsärskilt kvinnorVisserligen väljer att

deltidsanställda med familjeansvarinte alladet betydermiljens behov, attmen
skulle vilja arbetahel del demönskar,arbetstid dehar den utan mer.aven

familjesituation.arbetstid eftervill öka sindeltidsanställda22. AndelIäbell som

villProcentTusental som
arbetstidenökadeltidsanst

1277Gifta samboendemäno
1877Ensamståendemän

kvinnorGifta samboendeo
92290-6 årmed barn

15106årmed barn 7-11
1486i12-16 ârmed barn
13282barnutan

kvinnorEnsamstående
2l38med barn
18135barnutan

Önskad arbetstidfaktiskoch3.4

ville890 000 intedeltidsanställda, cirkamiljonfanns 1988 drygtDet varaven
valsitthar alltsåalla anställda22arbetstid. Deöka sin procent genomav -—-

högre lön.viktigarearbetstid för dem änärvisat kortareatt
sig hurhar grundatarbetstidsönskemålenhittillsAnalysen svaratmanav

arbetstidenminskaarbetstid ellervill behålla sinhuruvidafråga tolv, man
sju anknyterfå högre lön. Frågaarbetstid ocheller öka sinlönenoch därmed
produktivi-framtidahuruvidafrågan,i förstafrågeställningen dentill enmer

konsumtion. Deökadarbetstid ellerkortareskalltetsökning tas ut somsom
arbetstid ellerbibehållenlön ochvälja mellan högrei fråga sjutillfrågade fick

frågamedarbetstid. likalydandeFråganoch kortare ärbibehållen lön somen
undersökning.ställdes i DELFA:s

tilloch och hänsynfrågorna sju tolvkombineraGenom ta omatt svaren
önskadfaktisk ochöversiktliga bildfår deneller deltidarbetar hel- avman

figurarbetstid framgårsom av
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Figur Faktisk och önskad arbetstid. Män, kvinnor och samtliga anställda.

45.UZHeltid-kortare Heltid vill80z -arbetstid hellre minska nuhögreän lön i 1.02 Deltid—vill öka nuframtiden
6.02 Deltid-vill ej

öka nu

4-Oz ejVet

5-07- Heltid-vill öka nu

30.0. Heltid-högre lön hellre än
kortare arbetstid i framtiden

WN

38.0’. Deltid vill ej öka— nu
Deltid-vill 50z
öka nu

He1tid—vi113-04
minska nu

ZW Vet ej2-07- Heltid vill-öka nu
14.0’. Heltid-högre lönHe1t1dk°rtare hellre än30 kortareOzarbetstid arbetstidhellre i framtidenän högre lön iframtiden

KVIN{R

4-048.0’.Heltid Deltidvill vill- -minska Öka DUnu
22.0‘. Deltid vill ej-öka nu

2.07. Vet ej38.02Heltid-kortare
4-OZarbetstid hellre Heltid vill-än högre lön i öka nuframtiden

22.0. Heltid-högre lön hellre
än kortare arbetstid
i framtiden

HLLH
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Åttavill sin arbetstid.22 alltså deltidsanställda inte ökaär procentprocent som
lönen minskar. Sam-heltidsanställda vill minska sin arbetstid ävenär omsom

arbetstidmanlagt tredjedel alla anställda har alltså redan kortare ännära en av
sin löneminskning.heltid eller beredda sänka arbetstid med motsvarandeär att

arbetstidstör-heltidsanställda föredrar framtida38 alla ärprocent enav som
framför löneökning med bibehållen arbetstid.kortning med bibehållen lön en

och 82tredjedelar alla anställda 60Det innebär två männenprocentatt av av——
för del före-kvinnorna eller uttryckt desättprocent ett annat att egenav -

arbetstid framför högre lön.drar kortare
2vi jämfört resultaten DELFA:s och vår undersökning därtabell 23 harI av

kombinerats.på frågorna sju och tolvsvaren

1984 1988 ville minska arbetstiden medTabell 23. Total andel anställda och som
arbetstid i stället för högre lön. Pro-lönesänkning eller valde kortaremotsvarande

cent.

stället för TotaltmotsvarandeMed I
högre lönlönesänkning

8888 84 88 8484

65 6245 51Heltidsanställda 20 11
49 62 588 9 441Män

695426 15 45 71Kvinnor

384 23 34 28Deltidsanställda 5
395 22 34 275Män

28 384 24 34Kvinnor 5

5639 47 55anställda 16 9Samtliga
5743 48 6017 8Män
5516 10 35 45 51Kvinnor

minska sin arbetstidandelen bereddaVi har redan tidigare ärsett att attsom
undersökning iåtföljande mindre i vår DELFA:s. Detmed lönesänkning änär

frågans formulering. andel samtligakan ha med olikheter i Men dengöraatt av
arbetstid med motsvarande lönesänk-anställda antingen vill minska sinsom

arbetstid framför högre lön i framtidenning eller föredrar kortare är nästan
ochundersökningarna. Skillnaden mellan 1984exakt i de bådadensamma

arbetstidheltidsanställda vill minska sin1988 består i något färre deatt av
tänka sig ibetydligt fler de deltidsanställda kan1988 1984än attatt avmen

från tillförskjutningen kortframtiden ha meddet. Detta torde göragöra att
tidigare nöjda med den lön defler deltidsanställda 1988lång deltid så än äratt

framtiden får behålla sin lön.sig arbetstid i dehar och kan tänka kortare omen
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3.5 Heltidsanställdas arbetstidsönskemål

Figur Heltidsanställdas arbetstidsönskemål. Män, kvinnor och båda könen.
w-I-Hellre kortare

arbetstid högreän
lön i framtiden

9,02 arbetstidMinskad
och lön nu

2.02 ejVet
Ökad arbetstid5flz

lönoch nu

33.0‘.Hellre högre lön
än kortare arbets-
tid i framtiden

H4

54.02Hellre kortare 15.02 Minskad arbetstidarbetstid än högre och lön nulön i framtiden

3.07. Vet ej
4.02 Ökad arbetstid

och lön nu

24-OzHellre högre lön
än kortare arbets-
tid 1 framtiden

KVIN~[R

51.02Hellre kortare
arbetstid än högre
lön framtideni

11 0. Minskad arbetstid. och lön nu

3.W. Vet ej
5.02 Ökad arbetstid

och lön nu

Hellre högre 30.02lön
än kortare arbets-
tid 1 framtiden

HLLH
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finnstabell 23, i figureninformationinnehåller delvisFigur 9 mensomsamma
heltidsanställ-35 devill minska sin arbetstid med.de inteocskä procent avsom

arbetstidsförkortning, 39 männennågoninte intresseradeda är procent avav
kvinnorna.och 28 procent av

ålder.arbetstidsönskemål efter kön och Radprocent.Tabell 24. Heltidsanställdas

VetBibehållen LängreKortareKortare
arbetstidarbetstidarbetstidarbetstid
och högreför och högreoch sänkt i st

i lönhöjd lön lönlön
framt framtideni

Män
13 53736916-24

35329 5125-54
3 4305555-64 8

Kvinnor
535 44516-24 11
3356 2125-54 17
427 45655-64 9

familje-arbetstidsönskemâl efterheltidsanställdasi stället deFördelar man
framgår tabell 25.bildfår densituation, avsomman

arbetstidsönskemål efter familjesituation. Radpro-Heltidsanställdas25.Tabell
cent.

VetBibehållen LängreKortareKortare
arbetstid arbetstidarbetstidarbetstid

för och högrei och högreoch sänkt st
lönlön ihöjd lönlön

framtidenframti

Gifta med barnmän
329 554100-6 âr
3550 3297-11
3256 31712-16
233 5507barnutan
51043 357Ensamst män

Gifta kv med barn
4 l57 1l0-6 28år

2058 21197-11
220 418 5712-16
332456barn 14utan

Ensamst kv med barn
0061 17O-6 23år
433 134287-11
5055 251512-16
6550 328barnutan
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tabellerna förDe ovanstående talar i sig själva. Det bland deärstort sett unga
ensamstående kan hitta andelar finner löneökning viktiga-några storaman som

arbetstidsförkortning. heltidsarbetande kvinnorna barn skulle iän De medre
utsträckningrelativt vilja minska sin arbetstid med motsvarande lönesänk-stor

intening, och det många dem föredrar högre lön framför kortareär av som ar-
betstid i framtiden.

tabell 26 har slutligen heltidsanställdas arbetstidsönskemål fördelats ef-I de
facklig tillhörighet.ter

Tabell 26. Heltidsanstfilldas arbetstidsönskemål efter facklig huvudorganisation.
Radprocent.

Kortare Kortare Bibehållen Längre Vet
arbetstid arbetstid arbetstid arbetstid

föroch sänkt i och högre och högrest
lön höjd lön lön i lön

i framt framtiden

LO arb 9 53 30 4övr 4+ org
TCO 12 55 27 4 2
SACOSR 13 48 26 8 2
Oorganiserade 13 39 34 9 5

vill i utsträckning minska sinLO-medlemmarna något mindre andra arbets-än
tid och lön lönesänkning, i utsträckningmed motsvarande och något större än
andra öka sin lön i framtiden. i mindre utsträck-SACOSR-medlemmarna är
ning finnsandra nöjda med sin nuvarande arbetstid. Bland demän störreen an-
del bland övriga organiserade vill förkorta och förlänga sinän bådesom ar-
betstid med motsvarande löneförándring. oorganiserade mindre intres-De är
serade arbetstidsförkortning och löneökning vad de organiseradeänav mer av
heltidsanställda är.

Slutligen skall iakttagelser vilka heltidsanställdadel nämnasen somom
skulle vilja minska sin arbetstid åtföljande lönesänkning. Vi harmedäven sett

heltidsarbetandedet gäller andel de kvinnorna med barn. Det gäl-att storen av
för ungefär femtedel följande kvinnliga verkstads-ler också kategorier:aven
landstingsanställda, de har oregelbunden och obekväm arbetstidarbetare, som

och vanligen arbetad tid 40 timmar eller inte vanligen arbe-dennären mer
härtade tiden 35-39 timmar. fråga kategorier baraär Det torde vara om som

och jämnt orkar sitt heltidsarbete riskerar förslitning.med ochnätt som
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vill förkorta3.6 arbetstidenHur man

fråga har lätt hur helst för del skulle viljaI åtta ta utman ange man egen en even-
utforming frågatuell arbetstidsförkortning. Frågans korresponderar med två,

vilken uppmärksammats på timmars arbetsdag ochatt t.ex.genom man sex sex
arbetstidsförkortningar helt olika storlek. andelenveckors Attärsemester av

för del önskar eventuell framtida arbetstidsförkortningta utsom egen en som
kortare arbetstid dag 12 så mycket lägre motsvarandeär änprocentper an--
del i undersökning den 30 beror säkert heltDELFA:s där nästanprocentvar
och hållet på detta på frågans utformning hos DELFA i viss mån styr-samt att

förändringi riktning daglig arbetstidsförkortning, inte på någonde störreav
åsikterna.av

frågadeDELFA:s undersökning dem beredda minska sinI attman som var
arbetstid åtföljande löneminskning förkorta arbetstidenmed de villeom per
dag eller på något dem föredrog kortare arbetstid i ställetsätt. Förannat som
för framtida löneökning alternativen tidigarenämnde vecka,en per pen-man
sion och inte övriga arbetstidsförkortning finnsdesemester typermen av som

alternativ i vår undersökning. svarade per vecka fick sedanDesom som ange
förkortade skulle vilja arbetstiden dag eller något sätt.annatom per

Genom så många olika arbetstidsförkortning väljapresenteraatt typer attav
mellan undersökning frånkan vår å andra sidan kanske styra bon dag-sägas
lig arbetstidsförkortning. Andelen föredrar och den-pension ärsemestersom

i DELFA:s undersökning i vår.samma som

Figur 10.Hur vill förkorta sin arbetstid.man egen

24. 0. Förkortn
veckaper

14.0’.Enstaka 12.0’. Dagl för-I r kortning

4.0‘. Ei svar

4.0‘. Friperiod

samt 24 12.07. sänk: pen-
SandaFaraldrsai-°s.o.

försäkring
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fjärdedelEn skulle helst sluta tidigare fredagarna, fjärdedeloch villt ex en
ha längre semester.

individuellaDe önskemålen lika spridda deär generella åsikterna isom sva-
frågapå tvâ. Samgången mellan frågornapå två och åtta relativtärren svaren

stark, dvs. tenderar generellt förespråka den arbetstidsförkortningattman man
själv skulle vilja utnyttja och vice iAv dem på fråga tvâ angettversa. som svaren

utökad föräldraförsäkring den viktigaste arbetstidsreformenär det dockatt är
71 för del inte kan eller vill utnyttja den arbetstids-procent typensom egen av
förkortning, och hälften finnernära dem pension viktigast vill självaav som
förkorta sin arbetstid något sätt.annat

faktorerDe har betydelse för vilken arbetstidsförkortning fö-typsom av man
redrar för framfördel allt familjesituation,är ålder och kön.egen

Tabell 27. Hur helst för del skulle vilja eventuell arbetstidsför-ta utman egen en
kortning, efter familjesituation och kön. Radprocent.

Per Per En- Se- För- Pen- Fri-
dag vecka staka äldra sion årmester svar

dagar förs

Gifta samboendemän
barn 0-6 år 16 18 13 28 12 6 5 3m

barnet 7-1 91 24 13 34 4 ll 3 2yngsta
12-16 8 24 13 27 O 21 4 3

barn 7 26 12 23 4 20 3 4utan
Ensamstående 7 24 18män 32 81 5 6

Alla 9män 24 14 28 4 13 4 4

Gifta samboendekv
barn 0-6 23år 17 ll 19 25 3 21m

barnet 7-11 20 26 19 22 2 7 5 lyngsta
12-16 14 28 15 16 l 16 6 5

barn 13 27 13 17 4 19 3 4utan
Ensamstående kvinnor

barn 0-6 år 46 12 2 18 16 2 5 0m
barnet 7-11 18 27 9 26 3 15 3 0yngsta

12-16 18 27 24 21 0 3 9 0
barn ll 25 17 24 3 8 7 6utan

Alla kvinnor 16 24 14 19 7 12 4 4

Det de ensamstående kvinnorna med små barn har såär pressad dygns-som en
liten daglig arbetstidsförkortning det angelägnaste.än är Blandrytm att en om

alla heltidsarbetande kvinnor i sjuarbete med barn under år det 32är procent
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också väljer daglig arbetstidsförkortning. familjesituationenMen trots attsom
har viljasamband med hur skulle förkorta sin arbetstid bör det påpekas attman
preferenserna varierar kraftigt familjesitua-också bland dem har likartadesom
tioner.

Övriga faktorer for hurskulle kunna hade betydelse önskartrosom manman
arbetstidsförkortning har liten eller ingen betydelse. Restidens längd el-ta ut en

ler har flextid eller inte absolut inget utslag. Daglig arbetstidsfor-om man ger
kortning skillnaderna obe-något populärare borär större ärort menman

skillnader finns till veckoarbetstidtydliga. De små med hänsyn och arbets-som
tidsförläggning Facklig tillhörighetberor i huvudsak på könsskillnader. spelar

preferen-så ingen roll. slutsats får dra de individuellaDen ärgott attsom man
helt enkelt varierar.serna

arbetstidsforkortning3.7 utnyttja eventuellHur en

frågan arbetstidsförkortningSvaren på hur helst skulle vilja utnyttjaom enman
timmar i framgår figurpå två veckan ll.t.ex. av

på iFigur använda arbetstidsforkortning två timmarll. Procent villsom en
till...veckan

Fanili5.0‘.
2.0‘.Extraknäck

3.07Utbildning

6.0’. Vet ei

2.0‘. Förenings-
liv

15-07-HOUSE 18.0. Bara vara
ledig

tredjedel skulle veckanMer alla två timmars ledighet i åtän ägna extraen av
familjen. övrigt det till sport friluftsliv, hobbyverksamhet och till ba-För är att

ledig främst vill tiden. skulle ochTre studera,ägna procentra vara som man
tvâ skulle tiden föreningsliv eller ideell verksamhet. inteåt Detägna ärprocent
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någon andel, det 76 000 Tre skulle arbetastor motsvarar procentmen personer.
färreDet de i nuläget villär de öka sin arbetstid.än sägerextra. attsom
för hurAvgörande denna fråga familjesituationen.är Mer änman svarar

fjärdedelar kvinnorna med barn under tolv ochår 70näratre procentav av
med barn under sju år skulle längre fritid familjen.männen åtägna Det ären

intressant så många småbarnsfäderna pá det medan desättet,att pass av svarar
i kvinnorna befriade frångrad tycks känna sig familjeansvaretstörre än bar-när

blir äldre.nen

Tabell 28. i familjesituationerProcent olika och efter kön vill tvåanvända tim-som
kortare arbetsvecka till..mars

ÖvertFamilj Utb HobbySport Ledig Fören Vet

Gifta samboendemän
barn 0-6 69år 2 2 9 6 7 l 5m

barnet 7-1 48l l 21 10 12 2 6lyngsta
12-16 30 2 27 20l 14 2 l

barn 17 2 2 26 22 20 3 8utan
Ensamstående 10 5 5 30 19 20män 2 10

Alla 29 3 3 24 17män 16 2 7

Gifta samboendekv
barn 0-6 78är l 1 7 3 7 0 3m

barnet 7-11 67 0 6 6 7 10 51yngsta
12-16 47 4 10 14 201 l 4

barn 30 0 3 15 16 27 2 6utan
Ensamståendekvinnor

barn 0-6 år 77 0 3 7 5 9 0 0m
7-11barnet 74 0 0 3 3 12 3 6yngsta

12-16 62 0 3 12 15 9 O 0
barn 6ll 24 17 28 3 10lutan

Alla kvinnor 42 0 14 13 20 24 6

De flesta mödrarna med barn under tolv år och småbarnsfáderna tycksav av
således inte kunna tänka sig arbetstidsförkortning tillanvända någotatt en an-

famil övrigahem och För kategorier har andra individuella preferen-ännat
möjlighet utslag. Värt kanstörre nämnaatt att att procentser ge vara sex av

sig16-24 år skulle åt extraknäckövertid, andelenmännen ägna att som
skulle sig studier bland de redan välutbildadeär störst deägna attsamt

föreningslivfrämst skulle sig och kvinnor 45är män år,ägna översom
SACOSR-medlemmar i något utsträckning andra.större än
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Önskad3.8 arbetstidsförläggning
För undersöka i vilken utsträckning människor nöjda arbetstids-är med denatt
förläggning de har ställde följande fråga:

Oavsett vilken arbetstid har förDu närvarande:
vill Du arbeta

På vanlig dagtid måndaglredag
På lördagar och söndagar
På helger påsk midsommart.ex.som
På kvällar
På nätter
Skiftgång eftereller turlista

Svarsfördelningen för samtliga anställda så här:utser

ÖnskadTabell 29. arbetstidsförläggning.

Vill arbeta: Ja Kanske Nej svar

Dagtid måéfr 88 4 4 4
Lördagar och söndagar 5 17 65 13
Storhelger 2 6 78 14
Kvällar 8 21 58 13
Nätter 5 10 71 13
Skift turlista 7 14 67 13

flestaDe allra vill arbeta på vanlig dagtid, fyra eller 170 000procentmen per-
vill inte göra det. Det ganska villär många eller kan tänka sigsoner attsom ar-

beta på alla obekväma tider storhelger.utom
Fördelar vi efter den arbetstidsform tillfrågadede faktiskt har blirsvaren re-

3sultatet i tabell 30.som
framgårDet tabellen det bara de arbetar vanlig dagtidär ärattav som som

riktigt nöjda. En hel del dem ’ kanske frågorna viljade skulleav svarar om
arbeta på udda tider, få ja.mer men svarar

De faktiskt arbetar tiderpå udda svarar i mycket utsträckningstörresom
också bland dem andelenår nej-svar mycket hög.men
kategoriEn skiljer frånsig övriga de Skiftarbetande,är där hälf-närautsom

sig vilja arbetasäger skift och ytterligare 20 ja kanske.ten procent svarar
Det anmärkningsvärtär så många skiftarbetandede det densäger åratt attav
arbetstid föredrar,de det allmäntnär oattraktiv hälsovådligochanses som en
arbetstidsform. Kontrasten dem har schemalagt arbete påfallande.ärmot som
Av dem det inteär 18än sig vilja arbeta skift eftersäger ellerprocentmer som
turlista, och 21 kanske liggerDet till handsnäraprocent att trosom svarar .detta frågaär könsskillnad, det det inte. Skiftarbetandeäratt om en men av
båda könen ja frågan de vill arbeta skift eller efter turlista isvarar om
mycket högre utsträckning vad bådeän och kvinnormän har schema-gör som
lagd arbetstid.
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ÖnskemålTabell 30. arbetstidsförläggning efter arbetstidsform. Anställda.om
Kolumnprocent.

Arbetstidsform
Dagtid Dagtid Regelb Schema Skift Ovriga Alla
má-fr förskjäven tur- utomore-

Vill lö-sö lista gelb dagt
arbeta: må-fr

Dagtid må-fr
Ja 96 87 7675 59 83 76
Kanske 91 5 8 811 7
Nej 1 3 10 22 911 4

2 4 7 8 67svar
Lörd-sönd
Ja 2 10 10 105 12 9
Kanske 13 22 20 25 17 25 23
Nej 74 55 62 55 59 5650

12 13 13 10 15 13 12svar
Storhelger
Ja 5 12 17 191 15 5
Kanske 13 22 20 25 17 1025
Nej 83 70 55 47 38 48 73

12 14 13 10 15 12 12svar
Kvällar
Ja 3 9 12 1917 15 8
Kanske 20 21 20 26 29 26 22
Nej 66 56 55 3847 48 59

12 14 13 10 15 1212svar
Nätter
Ja 2 5 19 10 18 47 11
Kanske 9 11 11 16 15 1314
Nej 78 6071 65 52 66 63

ll 14 13 14 12 1211svar
Skift de

47Ja 2 5 6 18 7 14
Kanske 12 13 13 21 20 17 18
Nej 75 68 68 2352 65 57

11 13 13 9 10 11 llsvar

Tusental 2 395 272 312 590 152 217 5751
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flesta alltsåDe önskar arbeta vanlig dagtid, hel del dem harmen en av som
udda arbetstider särskilt skiftarbetare detta. Det antagligenäraccepterar- -
fråga urvalsmekanism så de inte står med udda arbetstider sö-att utom en som
ker sig därifrån.

faktiskaDen arbetstidsförläggningen den enda studeradeär variabeln utom
ålder något påtagligt utslag i fråga vilka arbetstider kan tänkasom ger om man
sig arbeta på. Kön och familjesituation spelar så ingen roll. I Hus-att gott som
hållens arbetstider visas också familjesituationen inte har något påtagligtatt
samband med arbetstidsförläggningen.

Andelen kan tänka sig arbeta på tiderudda varierar relativt kraftigtattsom
med ålder, framgår tabell 31. flerDet många bland blandär de änsom av yngre
de äldre kan tänka sig arbeta tider.pâ uddaattsom

Tabell 31. Andel iskilda åldersgrupper ja eller ja kanske på frå-som svarar
de vill arbeta på...gan om

Lö-Sö Stor- Kvällar Nätter Skift
helger turlista

Ålder Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske

16-19 9 33 6 12 12 31 11 21 267
20-24 8 24 3 10 15 30 12 22 26l l
25-34 6 20 3 8 l 26l 7 16 8 16
35-44 4 15 2 5 7 21 4 9 7 11
45-54 3 12 2 5 3 24 3 3 5 9
55-59 2 10 1 5 2 13 2 2 104
60-64 3 9 2 3 3 12 3 2 84

Inflytande3.9 på arbetstidsförläggningen
Följande fråga avsåg hur viktigtutröna den enskilde finner det kunna på-att att
verka sin arbetstidsförläggning.egen

Hur viktigt fördet Dig självär att
kunna påverka...

När Du börjar och slutar för dagen
När Du skall ha semester
Möjlighet arbeta in tid och den ledighetatt ta ut som senare

De allra flesta det viktigt ellerär ganska viktigt kunna påverka sinatt attanser
arbetstidsförläggning i alla dessa avseenden. Att kunna påverka semesterför-
läggningen allra viktigast, medan möjlighetenär arbeta in tid inte framståratt

viktig för lika många.som
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Önskemål på arbetstidsförläggningen.inflytandeTabell 32. om

allsMycket Ganska Inte svar
viktigt viktigtviktigt

10 6och sluta 43 41Börja
664 27 3Semester

39 36 18 7Arbeta

fråga skillnader mellan i denna fråga kan sägal attgrupper svaren manom
avspeglar hur uppbunden tid och valmöjligheterde dels är änannatens ens av

inflytande faktiskt har.förvärvsarbete, dels grad redan Yngreden en-av man
minst intresserade här inflytande, småbarns-samstående deär typernaav av

föräldrar Tjänstemän och dagtidsarbetande i utsträckningstörremest. anger
för sin arbetstidsförläggning i dedet viktigt dem kunna påverkaäratt att ovan-

och obekväm arbetstidsför-stående avseendena vad arbetare sådana medän
läggning gör.

Regionala skillnader3.10

attitydskillnaderna obefintliga.De regionala genomgående små eller Dettaär
kraftigtförvånande eftersom arbetsförhållanden, restider varierar såär m.m.

finns troligen skillnader i arbetstidsat-mellan olika kanske ellerDetortstyper.
tityder traditioner,mellan med olika karaktär och de svåraärorter attmen

Åsikternafånga vi i arbetstidsfrågorna imed de mått de-använt. är stort sett
i glesbygden i Storstockholm.samma norra som

l förutomfrånarbetstidskommitténs undersökning.hämta-Uppgifternai tabell17och18är, egen
Levnadsförhållanden 1985Levnadsförhållanden 47.defrån: SCB 1976 SCBrapport rapport

3och 1985 debatt Uppgifternafrånlevnadsnivå-DELFA 1985 debatt DELFA 7.rapport rapport
forskning,tagit fram institutet för social och ULF-undersökningarnahar man oss

harundersökningarna198485och 198687 SCBbearbetat oss.
frågaarbetstidskommitténsundersökning detpartiellabortfallet denna 2.9 FörI är procent. att

bortfall.möjliggörajämförelsemedtidigareundersökningarsärredovisasintedetta utanprocent-
beräkningarna desvarande i ULF-undersökningarna.hargjortspå på sättsamma som
21985 debattDELFA Rapport 4.s.
3De ingår må-frenbartarbetar lördagarochsöndagar i alla dagtid har inteutomsom men

frånredovisats kategori.En mycket andel demharavståttseparat stor attsom av svara.
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Arbetstidsenkät

Uppgifternaub¢lu:k}ddad¢enligtår å
IJebelesylagtn9kapl SFSl980.lw

Uppgtfitxkyldigllttfireliggtr

Arbetstidsenkât
Januari1988

ÖREBROinsändestill SCB,70189
Svarskuvertbifogas

Enmyckeomdiskuteradragaär viskallförkortavårarbetstideller ochisåfalpá vilketom sätt.
Arbetstktskommittánär statligutredning hartilluppgift utredaarbelstidslrågoralten ochbelysasom
eflektema olikaslag arbelstidslörkortningar.Detärpåuppdrag arbetstidskommitténav av viberav somDigbesvarafrågorna.
FrågornagällerbådevilkaåsikterDuharømarbetstider allmänt,hurrent debör regleras ochi lag avtal,

frågorna1-6 besvaras alla önskemålsamt ochsynpunkter den arbetstidensom av om egna— -,lrågoma besvaras14, dem harförvärvsarbete, tjânstledrgaävensom av som- ,

Frågornal-6 besvaras allaav

Fråga l

finns mångaDet olikaåsikter vad i tbrstahandskall framtidaekonomisktillväxtpå.om satsaman t ex
ökadprivatkonsumtion högretoner offentligatjänster sjukvårdeller utbildning.Mångaochtexgenom som

också arbestidsfbtkamingmycketangelägen.årananser en

VadtyckerDu viktigastar

RangordnaalternativenefterhurviktigaDutycke dc Satt ring för alternativ Dudetår.an runtettanen som
tycker viktigast. tvåanför viktigasteär det och fordetminstviktiga altematjven.näst dehårnmt rumtrean av
OmDutycker vi inteskall några någotytterligare några alternativen ringellerat: sattsatsa resurser av en

O,OmDuintekan stallning ringrum santa runten

Ökadprivatkonsumtion 0321
Ökadeoffentligatjänster 032l

02 3Kortarearbetstid 1
3Kan ställningta

SCBskontaktpersoner Tel
0878150S6OlleWessbag
087834832SolveigThudin

Arbetskramundcrsökningarna
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Arbetstidsenkât

Fråga 2

sigOm tänker arbetstidenskallförkortasmedtotaltfem ochatt heladenman arbetstidsfbr-procent, satsarmankonningen aitanativ.så någotenda skulle nedanståendesjualternativett kunnagenomföras.av
Alternativen ungefärlikvärdiga samhlllsekononliskär synpunkt.ur

tvaVilka förkortaarbetstider:tyckersätt Du det viktigast påatt arat: ansatsa
Markera viktigastedet ochdet viktigastealternativanast ringsatta fördalalternativattgenom en mmettanDurycker viktigastoch ring Man Övrigaar mtdet viktigaste.nast alternativsom en mm lämnasomarkerade,

Dutycker inteallsbar något någaellaatt alternativensåmenom satsa ringman nollan.sanav runten
24mmumdagugmrkauung 1 2 0
Ztimmarsfbrkomüngpaveckttexfredagar l 2 0
Enexualedigdagpernlånad l 2 0 20
lzdagarslartgresemester 2l 0
Umkadmraldnmtsahingtexyuaiigarezlnhel
ledighecperbaxnellatexlflrrnedhalvledighez l 0 22
Sanktaumlnpemionslldamedzlr 1 0 13
1,5a:sfripe:-iodmiuilivet l 2 0 21

Fråga3

OmmmgunmfbruIabesddstbrkmmh1g.tyckuDudimdhbaflkmwenbesdd.dlatyckuDuan
denifbtstahandskallgalhfhrvissayuppa

Ringaetultemuiv
Allabbrñkortzrerbetstid l
Vissagruppabortlkortareubetstid 2

Fråga 4

Om skullegenomföra atbesddsfbtkomingfarvissa vilket nedanståendealternativman en grupper. av
iskulleDu förstahandmilda

Ringa Illmmiven
UtokadtbIi|dntbIslhing,somkantasutsotn
llrngxesammniilngmdelediglsetoclvellerknrxate
abeadngR1Ism5b:nsfh:ildrI&#39; l

arbetstidmrdemsomharaegelbtmdenKortare
2elletanrlartobdvimarbetsüd

RhHersemesterdagr visa främstgruppa
demedkor-tm 3semester

Sanktpensionsåldafrivillig tar medpersons
långtid sigbakom arbetsmarknadenochella
speciellt arbesththllhndenellerbesvärliga 4lunga
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Arbetstidsenkät

Fråga 5
allmänarbetstichlörkomingtill 38timmarsAntag normalarbetsveckagenomförs.Påatt vilkennivåen tycker

då detskall hurdenska utDu avgörasatt tas
Centralt lagellercentraltavtal bestämshurarbetstidenskalliörkonas, med24minutergenom tex- per-dag.

Lokalt avtal varjearbetsplatsbestämshurarbetsvecltanskall Detkan innebäragenom ut. texse att- -arbetsplats helaförkortningenfredagen.medan påandratarut arbetsplatserförkortarenman manarbetstidenvarjearbetsdag.

Individuellt avtalmellanindividenocharbetsgivaren.Individen dåmöjlighet varierasingenom attges-såattmanettårltansltearbetstid, arbetar för nästa bara36timmar kanattihoptid till längresammanhängandeledighet.Dettaalternativbmkari debattenkallaslörmanspara en attmaninför arbetstidsbanlt.alternativ innebar arbetstidenförheltidsanställdakanvariera påetten att ävensom sammaarbetsplats.
PåvilkennivåtyckerDu frågandenhår skallavgörasattatt

Ringa alternativen

Centralt
Lokalt
Individuellt
Vetinte

Fråga 6

vårtl allmännapensionssystemfinnsvissamöjlighetertill rörligpensionsålderför 60mellan och65personerdelpension.förtida ålderspensionenochförtidspensionlöräldre.Pensionssystemetocksåuttaggenom av gervissamöjligheter skjuta pensionsuuaget 65 årsåldertill mellan och70 medatt nxotsvarandehöjningupp avpensionen.

TyckerDu det angeläget förbättrarar möjligheterna pensionsålderdu rörligatt attman en
Ringa 2l eller vid
samtligaalternativ

NejJa
Bättremöjligheter kvari arbetetefter års65 ålderattvara
medmotsvarandehöjning pensionenav 21
Bättremöjligheterföralla kunna i pensionföre65årsatt
ålder ntinsltning ålderspensionenutan av 2 291
Bättrentöjligheterför ungmed tidbakompersoner

pdarbetsmarknadensig hinna i pensionföre65årsatt
ålder minskning ålderspensionen 2lutan av 10

Resten frågorna7-14 handlar arbetstidenden ochskallendastbesvaraav om egna av
jobbförvärvsarbetedem har liven tjänstledigsom

Fråga 7
Om fickvälja.Du vilketskulleDutycka förbast bibehållenarbetstidellerdel.högre med kortarelonvar egenarbetstid harDu medbibehållenån lönnu

Ringa alternativeu
oförändradarbetstidochhögrelön l
Olbråndradlönochkortarearbetstid 2
Vet 3
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Arbetstidsenkät

Fråga 8
HurskulleDuhelstvilja eventuellarbeudcttbrkomringtaut foren delegen

Ringa alternativeu
Dagligförkortning 1 n
Förkortning vecka. fredagarper z 2ex
Enstakaledigadagar 3
Längresemester 4
Utökadföräldraförsäkring 5
Sänktpensionsålder 6
Friperiodmini livet 7

Fråga 9
Omdetblev arbetstidsfbrkorming 2 timmarien t veckan.vadskulleduex hemviljaanvändadentidentill

Ringa alternativeu
Till far-nilj.bamochhushållsarbete 1 n
Till mer övertidochellerexualmlck 2
Till utbildning 3
Till idrott.friluftslivellasport. liknande 4
Till hobbies 5
Till bara ledigau vara 6
Till föreningsliv.ideellverksamhet 7mm
Skulle 8
Vet 9

Fråga 10 map 2ena3
{ti vljc :narrativOavsettvilkenarbetstidDuharförnärvarande: h J. NejVIIIDuarbeta

Påvanligdagtidmåndagfredag l 2- 3 uPålardagarochsöndagar l 2 3 asPåhelger påskeller:ex midsommarsom 2l 3 uPåkvällar 2l 3 :7Pånader 2l 3 nSluftgångellerefterturlista 2I 3 ao

Fråga 11 Ringa 2ella3 nuvarjealternativ
Hurviktigt detar förDig självkunnapåverkaau Mycket Gamla inteIlls

viktigt viktigt viktig
NIrDu borjarochslutarfotdagen l 2 3 4°
NarDuskallhasemester I 2 3 ‘I
Möjlighet arbeta tidau ochtautden ledighetsom senare l 2 3 u



Bilaga 2158 sou 1989:53

Arbetstidsenkät

Fråga 12

frånOm bortser tankenpå arbetstidslbrkormingDu allmän ochbesvarardenharfrågan utgångspunktmed frånen
arjust Skulle då förändrahurdet Du vilja arbetstidden Duharidag Din påverkadslönnu. dettasom om av

Ringa alternativen
Minskaarbetstidenochminskalönen l
OkaarbetstidenochOkalönen 2
Behållanuvarandearbetstid 3

Frågorna13och14besvarasendast den ginär ellersamboav som
Fråga 13

Hur Din arbetsstid Dinmed makamakdsambosöverensstämmer arbetstidTina skissennedanförochegen
lbrsok hiuz alternativdet bast mr ochstammer markeradettaoverens ringa siffranatt tillsom er angenomUtgåifrånhöger. denfaktiskaarbetstiden, intehänsyntilldvs restiderocheventuellavariationeri arbetstidenta

flextid.Om intebåda såarbetaralladagari veckan markeradetalternativ gallerm: bådadedagarnipg a son1arbetar

zOBS gråmarkeringbetyderarbetstid årau som gemensam

Ringa alternativen
Vi borjar samtidigtochslutar ella samtidigtnästan l

Vi baljarsanlddigtellanlstansalnddigtmandanem
slularsuwelndenandn 2

Vi borjar samtidigtinte ochslutarintesamtidigt 3

Dulenebotjarddigatemenvisluursamddigteller
4samtidigtnissan

Ingeneller ingendel arbetstidensammanfallamun 5av

Minmakamakelsambolbrvlrvsarbetarinte 6

alternativenInget 7ovanpassarav
Fråga 14

Ringa alternativeu
ArbetarDuochDinmakamakdsantbo ovanstående därförenligt schema att

intesjalvakanpåverkaaarbetstidNi
Niharsjllvavaltatzarbetasåmmnityckeratxdetpassxerbra
Niharvaluuarbeusunundcurbastmrbamen
Nimiszeutaeuslharflaranlnlanbazntillsynen

5Viarbeurslpganlgoumusul
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Bilaga 3

Faktiska, möjliga och önskade arbetstider

Anders Björklundav
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Förord

På grundval tidsanvändningsstudie har Anders Björklund analyserat vilkaav en
möjligheter arbetstagare har förändra sina arbetstider och önskemålenattsom

sådana förändringar.göraatt
Docent Anders Björklund vid Industrins utredningsinstitut och Institutet för

social forskning har utarbetat och för dess innehåll. Genomrapporten ansvarar
denna ñck arbetstidskommittén möjlighetrapport analysera ytterligareatt en
viktig komponent vad arbetstid betyder för välfärden.av

Mona Sahlin
ordf arbetstidskommitténi
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Inledning

Sambanden mellan faktiska, önskade och möjliga arbetstider viktigaär kän-att
till flera skäl. Först och främst den enskildeär anställde individens väl-na av

färd beroende hur de faktiska arbetstiderna överensstämmer med de önska-av
de. Alltför avvikelser mellan faktiska och önskade arbetstider veckastora per
kan upplevas mycket negativt. individuellaDen tillfredsställelsen med arbe-ett

beror i utsträckning också på möjligheterna utnyttja faktiskadente stor att ar-
betstiden; sociala kontakter på arbetsplatsen och möjligheten enklareuträttaatt
personliga ärenden konkreta exempel.är

Man kan också tänka sig arbetstider överensstämmer medatt personer vars
önskemålen fäster värde i ha arbete medger möjligheter ändraett att ett attsom
arbetstiden uppåt och nedåt. Sådana möjligheter innebär handlingsbered-en
skap i händelse ändrar sina följdönskemål till förändrade ekono-attav man av
miska villkor eller ändrade familjeförhållanden eller liknande.

Ett tillskäl skaffa sig kunskap sambanden mellan faktiska, öns-annat att om
kade och möjliga arbetstider har analysenmed hurgöra ändrade ekono-att av
miska incitament påverkar arbetsutbudet. Detta klassiskär nationaleko-en
nomisk frågeställning och den bl.a. aktuellär i diskussionen kring marginal-
skatterna i sittandeden inkomstskattekommittén.

För förändrade ekonomiska incitament skall kunna påverka arbetsutbudetatt
krävs, åtminstone på kort sikt, självfallet de anställda sina arbetsplatseratt
har möjlighet förändra sina arbetstider. Om arbetsgivaren inte tillåter varia-att
tioner uppåt eller nedåt det svårtär omedelbart ekonomiskapå inci-att reagera

Förändrade arbetstider kan då kräva byte arbete eller skaffartament. attav man
extraarbete, något visserligen möjligtkan normalt tid.ett tarsom vara men

Syftet med denna är beskrivande informationrapport att presentera ny om
faktiska, önskade och möjliga arbetstider. hämtadeData frånär det så kallade
HUS-materialet, kommit fram i samarbetsprojekt mellan Göteborgsettsom
universitet och Industriens Utredningsinstitut professormed Anders Klevmar-
ken projektledare. Drygt 2 500 individer, tillhörande 2 000 hushåll, in-som ca
tervjuades både 1984 och 1986 hushållsekonomiskamängd faktorer. Ettom en
visst bortfall frånnoterades 1984 till 1986. fortsattaDen analysen bygger på da-

från 863 sysselsattal 1984 och 422l 1986.ta personer personer
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och 1986Faktiska arbetstider 1984

lfaktiska veckoarbetstiderna 1984 och 1986 framgår tabellernaDe under av
från 35,8 till 36,6 timmar vecka och1aoch 1b. Man kan uppgångse per upp-en

kraftigare för för utveckling kan dokumen-gången kvinnor Dennaän män.var
hjälp arbetskraftsundersökningarnamed högre precision med AKUteras av

likartad bild konsistent medvi kan HUS-data ärnotera att ger sommen en
framgår arbetstiderna längre för högutbildade förAKU. Det också änäratt

vanligt resultat från ekonometriska studierlågutbildade, något också är ettsom
arbetsutbudets bestämningsfaktorer.av

Vidare kan omkring tio de sysselsatta hadebaraatt procent extraar-man se av
fem timmarbeten och dessa arbetade bara drygt vecka dessaatt perpersoner

därför sysselsättningen i extraarbeten myck-extraarbeten. Sammantaget ettger
litet bidrag till det samlade arbetsutbudet.et

finns mellan förekomst och omfattning extraarbetenDet sambandett svagt av
föroch arbetstiden huvudsakliga arbetet i riktning extraarbetepå det mot mer

tider huvudsakliga arbetet. illustreras tabel-dem har korta på det Detta avsom
lerna 2a och 2b.

faktiska arbetstidenFrihet utnyttja denatt

framför indivi-Frihet utnyttja den faktiska arbetstiden allt intresseäratt av ur
duell välfärdssynvinkel. Därmed blir också relevant undersöka detdet att om

förstärkerfinns systematiska skillnader i frihet och dessa skillnaderdenna om
eller försvagar skillnader exempelvis inkomstskillnader.andra

Tabell 3a information tid för måltidsraster, vanliga ochrasterger om person-
i genomsnittliga ärenden från 1984 års intervjuer. framgår de anställdaDet att

har 40 minuter för måltidsraster inte räknas till arbetstid. Skillnaden mel-som
lan ålders- utbildningsgrupper liten. längre tidoch mycket Däremot harär män
för måltidsraster kvinnor. kan dock bero kvinnor har kortareän Detta att ar-

Överhuvudtagetbetstider beaktas skillnader i arbetstider intemåsteän män. att
har kontrollerats for i tabeller.dessa

Tiden till kafferaster och liknande ordinarie arbetstid omrkring 20 mi-på är
och den tämligen jämnt fördelad mellan hardag Deärnuter per grupper. yngre

dock längre tid fornågot raster.
ordina-De anställda vidare i genomsnitt minuter dag denattuppger per av

talarie arbetstiden kan for personligautnyttjas saker med vännerattsom m.m.
Skillnaderna för högre tal försmå i detta avseende, med undantag klartär även
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för kvinnor.män än Dessa skillnader mellan könen dock de skillna-motsvarar
der finns i total arbetstid.som

I 1986 års intervjuer formulerades frågorna något annorlunda se tabell 3b.
Vad gäller möjligheten samtala med arbetskamrater under arbetetsatt gång fin-

l2 11,9 procent de anställda saknadeatt dennaprocent möjlig-ner man ca av
het. Något fler kvinnor saknadeän män denna möjlighet och de äldre ocksåvar
något missgynnade i förhållande till de yngre.

Ca 12 12,3 procent de inte kunde ringaprocent privat telefon-attuppgav ett
samtal under arbetstid. Kvinnorna häräven något missgynnade jämförtvar
med medanmännen âldersskillnaderna obetydliga. De lågutbildade hadevar
den högsta andelen 15,4 procent saknade möjligheten ringa telefon-attsom
samtal, medan de mellanutbildade uppvisade lägstaden andelen 8,8 procent.

Att med kort varsel bli ålagd utföra övertidsarbete måste betecknasatt som
frihetsinskränkning i arbetet. Drygt 60 l3,9 ofta och 47,5en procent procent

ibland de anställda blir ålagda oftaprocent detta ellergöra ibland. Kvin-attav
och och lågutbildade dockär gynnade i detta avseende jämfört mednor unga

äldremän, respektive högutbildade. Detta sammanhänger troligen med att
chefsbefattningar i större utsträckning än andra arbeten förknippadeär med
krav på med kort varsel utföra övertidsarbete.att

De ekonomiska villkoren för övertidsarbete har också relevans från välfärds-
synpunkt. Tabell 4 visar inte erhöll ersättning föratt arbets-procentca extra
timmar deutöver vanliga. Denna nivå gällde både 1984 och 1986. Det flervar

kvinnor,män flerän äldre och flerän hög- lågutbildadeän inte erhöllunga som
övertidsersättning.

Bland dem får övertidsersättning 60 de får be-som procent attuppgav ca mer
Övertidsersättningentalt for övertiden. i låg på drygt 60 ochprocent procent

varierar mycket litet mellan olika grupper.

Möjliga och önskade arbetstider

Möjligheten öka eller minska arbetstiden behöver inte viktigatt så för demvara
önskemål överensstämmer med de faktiska arbetstiderna. Om ändradevars

ekonomiska villkor snabbt skall utslag i förändrade arbetstider krävs dockge
faktiska möjligheter förändra sina arbetstider.att

1984 rapporterade 61,7 de anställda arbetsgivarna inte tillåterprocent attav
fler arbetstimmar betalning tabell 5a. Majoriteten de anställda upplev-mot av
de således sådan restriktion. Av dessa det dock bara 11,2 vil-en procentvar som

arbeta fler arbetstimmar oförändradmed timersättning varför 7 procentca
0,6l7x0,112 de anställda förhindrade realisera sin önskan flerattav var om ar-
betstimmar hos sin arbetsgivare.

veckaI genomsnitt ville dessa arbeta 10,2 timmar Ung-personer mer per
domar kraftigtär överrepresenterade bland dem vill inte får arbetasom men

Detta antyder restriktioner detta slag kan relativt kortvarigaatt ochmer. av vara
de uppkommer under fas iden livet då framatt prövar sig på olika jobb.man

Mönstret 1986 ganska likartat, andelenäven arbets-var attom som uppgav
givaren inte tillåter fler timmar sjunkit från 61,7 till 52,9 tabell 5b.procent
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mycket väl kon-särskilt påtaglig för kanförändring,Denna varaunga,som var
kvinnor mins-mellan ochhade skillnadernajunkturbetingad. Dessutom män

till 1986.kat från 1984
möjligheten ochinformation6a och 6b motsvarande öns-Tabellerna omger

Även majori-för förändringreducera sina arbetstider. denna ärkemålen att en
1984 ochsina arbetsgivare 69,1anställda förhindradede procenttet avav -

16,612,0 respektive1986. dessa det dessutom58,8 Av procentprocent somvar
respektive 108 0,69lx0,12färre timmar. såledesskulle vilja arbeta Det var ca

bindande restriktionanställda upplevde0,588x0,166 de attprocent som enav
förhindrade ökafler dearbetstider. Detta någotsänka sina än attvar som var

restriktioner rådde dessa år tenderadearbetstider, varför desina netto attsom
Skillnaden i storlek mellanfaktiska sysselsättningen.höja den grupperna som

dock små.respektive sänka sina arbetstiderinte kunde höjaville men var
förhindrade öka sinafråga sigbakgrund kan de ärMot denna attom somman

realisera sinaarbetsgivaren i stället kanhuvudsakligaarbetstimmar hos den
tydligtextraarbeten. Tabell 7 visar på mönsterönskemål med hjälp attettav

inte lår öka arbetstiden,villvanligare hos demextraarbeten är mensom men
extraarbete.i hadehögst år 1984 dennabara procent gruppsom

utsträckning medelbara i begränsadDärför fungerar extraarbeten attsom
önskemål.realisera sina faktiska

Önskemål inför pensioneringen
vid intervju-pensioneringen ställdes till demönskemål införFrågorna somom

tabellerna 8a och 8b.itidpunkten 50-65 år gamla. Svaren presenterasvar
sittpensionsålder påde hade förutbestämd1984 77,9 procent att enuppgav

hade 65 pensionsålder.majoritet 69,7 årarbete. klar dessa procentEn somav
förutbestämdhade arbeten medhälften 0,779x0,697betyder drygtDetta att

hälften allaockså65 Omvänt betyder detta nästanpensionsålder på år. att av an-
beteck-förhållanden vad brukar60 till 65 hade andraställda i åldern år än som

vid 65förutbestämd pensionering år.normala, nämligendennas som
sluta arbeta heltönskemål arbeta mindre ellerDärefter kommer frågor attom

skulle ledapensionsåldem dettaoch hållet innan den förutbestämda även om
och 1986, något tydermycket likartade 1984till lägre pension. Svaren somvar

sluta10 önskadepreferenserna denna period. Drygtpå stabilitet i under procent
ville arbeta mindre.helt och 30 denära attprocent uppgav

fortsätta fram-sluta respektivehos dem önskadeIndividegenskapema som
blandkvinnor överrepresenteradeför 1984. visar siggår tabell 8 Det ärattav a

fortsätta arbeta har också någotfortsätta önskardem vill arbeta. De somsom
ändefler deltidsarbetesig och något år medfärre år i förvärvsarbete bakom
kvin-kan mångatänkbar förklaring till dettavill sluta. En mönster attvarasom
fort-fram till pensioneringenfortsätta under de sista årenarbetaattnor genom

inte gäller förmedan detta män.farande kan förbättra sina ATP-poäng,
Även förutbestämdaarbeta längre till dendet gäller önskemålen ännär att

påfallande.mellant,,1984 och 1986 En-stabiliteten ipensionsåldem svarenvar
1986 önskade dettarespektive 8,4 göra ävendast 6,1 1984 procentprocent
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det skulle leda till högre pension. förIntresset arbeta längre alltsåom att var
mycket lågt frågan formulerad så arbetet också skulle leda tilltrots att attvar
högre pension. Både 1984 och 1986 de flesta dem önskade arbe-uppgav av som

längre det deltid de önskade.ta att var
Slutligen tillfrågades i 1984 års undersökning de har förutbestämdintesom

pensionsålder planer på arbeta deltid fram till pensioneringen. En myck-attom
hög andel 81,4 procent de svarande de hade sådana planer.et attav uppgav
Sammanlagt på dessa frågor intryck stark önskan reduce-ettger svaren attav
sitt arbetsutbud redan före pensioneringen, förutbestämdoavsettra om en pen-

sionsålder föreligger eller ej. Vidare tycks intresset arbeta längre tillänattav
förutbestämdaden pensionsâldem lågt. frånSvaren 1984 och 1986vara var

mycket likartade, vilket tyder på stabila preferenser under dessa år. Huruvida
radikalt andra ekonomiska incitament skulle ändra dessa önskemål dockär en

historia kräver analys for trovärdigatypannan som en annan av svar.

Tabell la. Veckoarbetstider 1984 på huvudsakligt påarbete och extraarbeten.

Timmar på Andel
Timmar på extraarbeten harsom
huvudsakligt Timmar förpå dem extra-som
arbete extraarbeten har extraarbeten %arbeten

Samtliga anställda 35,8 0,7 5,6 12,1i
Män 40,0 0,7 4,9 14,0
Kvinnor 31,9 0,7 6,5 10,3
-24 år 35,2 0,7 5,8 11,5
25-54 år 36,5 0,8 5,8 13,0
55 år- 32,9 0,3 3,3 8,0

9 års utbildning 34,5 0,5 6,0 8,5-
10-12 års utbildning 36,0 0,6 5,5 11,9
13 års utbildning- 37,1 0,9 5,5 16,1
Samtliga företagare 43,9 0,6 5,5 10,1
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Tabell lb. Veckoarbetstider på1986 huvudsakligt arbete och andel med extra-
arbeten.

Timmar Andel som
huvdsakligt har extra-
arbete arbeten %

Samtliga anställda 36,6 9,4
Män 40,4 12,3
Kvinnor 33,0 6,7

24 år 38,7 9,1-
25-54 år 36,8 9,9
55 år- 34,2 6,9

9 års utbildning 35,8 8,4-
10-12 utbildningårs 36,7 8,8
13 års utbildning 37,2 l 1,1
Samtliga företagare 44,3 6,8

Tabell 2a. Samband mellan arbetstider på det huvudsakliga arbetet och extra-
arbeten, 1984. Anställda plus företagare.

Arbetstimmar på huvudsakliga arbetet

-20 timmar 21-30 timmar 31-40 timmar timmar-41

Andel med
extraarbeten% 10,6 13,9 11,7 11,8

Antal timmar
på extraarbeten 0,7 0,7 0,7 0,6

Timmar på
extraarbeten
för dem som
har extra-
arbeten 7,1 4,9 5,7 5,1



Bilaga 1693sou 1989:53

på huvudsakliga arbetet extraarbe-Tabell 2b. Samband mellan arbetstider det och
företagare.1986.Anställda plusten,

Arbetstimmar huvudsakliga arbetetpå

-20 timmar 21-30 timmar 31-40 timmar 41 timmar-

Andel med
extraarbeten% 14,5 10,1 8,2 8,3

3a. Tid för måltidsraster, 1984.Tabell vanliga och personliga ärenden,raster
Minuter.

Tid arbets-av
Tid måltids- till kaffe- tiden förtill Tid per-

sonliga saker,raster rastersom m m
räknas till ordinarie talapå med vänner
arbetstid arbetstid m m

Samtliga anställda 40 20 l 1
45Män 21 13

Kvinnor 35 20 9
24 år 40 23 11-

25-54 år 40 21 ll
55 år 40 16 9-

9 års utbildning 41 18 10-
4010-12 års utbildning 22 ll
3913 års utbildning 22 l l
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förfoga arbetstiden 1986.Tabell 3b. Frihet överatt

Har Du möjlighet att
samtala med arbets- Kan Du ringa ett

privatsamtalkamrater under
gång% arbetstid%arbetets under

Ja JaJa Ja
Tveks Ofta Ibland Nej TveksOfta Ibland Nej

Samtliga
37,3 12,3 0,120,9 11,9 0,1 50,4anställda 67,1

0,00,0 55,9 35,2 8,969,5 20,6 9,9Män
39,2 15,6 0,164,7 21,2 13,9 0,1 45,1Kvinnor

0,043,8 44,9 11,374,0 16,9 9,0 0,024 år-
12,6 0,10,1 51,0 36,366,7 21,9 11,625-54 år

0,050,7 38,1 11,265,3 19,3 15,4 0,055 år -
9 års-

0,246,0 38,4 15,422,9 13,4 0,0utbildning 63,7
10-12 års

8,8 0,00,2 50,7 40,568,5 21,9 9,4utbildning
13 års

0,00,0 53,8 33,3 12,968,7 18,3 13,0utbildning-

3b.forts. Tabell

Måste Du med
kort varsel

övertid%göra

JaJa
TveksOfta Ibland Nej

Samtliga
38,0 0,613,9 47,5anställda

48,9 30,719,3 1,1Män
0,046,2 45,0Kvinnor 8,8
1,948,8 34,524 14,9år-

36,0 0,514,5 49,125-54 år
37,8 51,4 0,310,455 âr-

9 års-
46,4 42,2 0,311,2utbildning

10-12 års
38,9 0,247,5utbildning 13,4

13 års
33,316,9 48,6 1,1utbildning-
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ÖvertidsersättningTabell 1984 1986.och

Om arbetarDu Om Du tar ut
fler timmar övertiden i Overtids-än
vanligt någon vecka, skulle procentpengar,
skulle Du då få be- förDu demmer
betalt i förtalt fårpengar som
eller ledighet för det övertids- mer

% %dessatimmar arbetet betalt

1984
Ja Nej Tveks Ja Nej Tveks

Samtliga
anställda 86,5 11,3 2,2 60,5 31,2 8,3 63
Män 84,8 12,9 2,3 75,3 20,1 4,6 62
Kvinnor 88,1 9,8 2,2 46,9 41,5 11,6 63

24 år 88,9 7,7 3,4 48,2 41,3 10,5 64-
25-54 år 86,4 11,4 2,2 64,0 28,1 638,0
55 âr- 83,5 14,4 2,1 54,4 37,7 7,8 60

9 års-
utbildning 90,7 5,8 3,4 62,6 31,9 5,6 61
10-12 års
utbildning 89,2 8,6 2,2 62,9 26,9 10,4 62
13 års
utbildning 78,9 20,1 55,0 36,1 66l 8,9

1986
Ja Nej Tveks TveksJa Nej

Samtliga
anställda 87,1 10,8 59,3l 29,0 11,7 62
Män 86,4 12,5 72,01,1 21,7 6,3 61
Kvinnor 87,8 9,2 3,1 47,3 35,9 16,7 64

24 år 92,6 5,6 1,7 53,0 30,1 16,8 70-
25-54 88,1år 10,3 1,6 60,5 28,6 10,8 62
55 år- 78,1 16,8 5,1 55,8 30,9 13,3 58

9 års-
utbildning 93,8 3,4 2,9 60,8 28,9 10,3 57
10-12 års
utbildning 88,7 10,2 60,5 29,5 9,91,1 64
13 års
utbildning 79,9 17,7 2,4 56,6 28,6 14,8 65
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Tabell Möjlighet önskemål5a. och arbeta 1984.att mera

Skulle Du vilja
Tilláter Din arbets- fleraarbeta timmar
givare stadig- oförändradDu med Huratt
varande arbetar fler timersättning mångaom
timmar be- Du kunde det flermot
talning på Ditt Enbart de timmarsom
huvudsakliga arbete, nej ellersvarat per

%Du önskar det tveksam % veckaom

Ja Nej Tveks Ja Nej Tveks

Antal anställda 31,7 61,7 6,6 11,2 87,5 1,3 10,2

Män 34,6 58,7 6,7 7,9 90,8 1,3 8,5
Kvinnor 28,8 64,7 6,5 14,2 84,4 1,4 11,0

24år 30,8 55,2 13,9 30,5 68,1 1,4 11,6-
25-54 år 33,0 61,4 5,7 9,7 88,9 1,4 9,9

55år- 27,9 67,1 5,0 3,1 95,8 1,0 4,7

9 års-
utbildning 32,2 61,6 6,3 11,7 86,5 10,91,7
10-12 års
utbildning 32,8 59,1 8,2 12,1 86,6 1,4 11,4

13 års
utbildning 30,1 64,8 9,75,1 89,5 0,9 7,7

önskemålTabell 5b. Möjlighet och 1986.arbetaatt mera

Skulle Du vilja
Tillåter Din arbets- arbeta flera timmar
givare stadig- oförändradDu med Huratt
varande arbetar fler timersättning mångaom
timmar be- Du kunde det flermot
talning på Ditt Enbart de timmarsom
huvudsakliga arbete, nej ellersvarat per

%Du önskar det tveksam % veckaom

Ja TveksNej Ja Nej Tveks

Antal anställda 35,5 52,9 11,7 84,711,7 3,5 9,3

Män 37,2 51,6 11,3 10,0 85,9 4,2 9,2

Kvinnor 33,8 54,2 12,0 13,4 83,7 2,9 9,3

24 år 50,4 35,2 25,314,4 74,7 0,0 6,8-
25-54 år 34,6 54,7 10,7 11,8 84,7 8,5 9,4

55 år- 32,3 52,0 15,7 5,7 89,3 5,0 12,0
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Forts. Tabell 5b.

Ja Nej Tveks Ja Nej Tveks

9 års-
utbildning 37,5 49,7 12,8 9,9 86,0 4,1 7,8
10-12 års
utbildning 34,5 53,3 12,2 11,7 86,2 2,1 10,1
13års
utbildning 34,6 55,2 10,2 13,3 82,2 4,4 9,5-

Tabell 6a. Möjlighet och önskemål arbeta mindre 1984.att

Tillåter Din Skulle Du
arbetsgivare Du vilja arbetaatt
arbetar stadigva- färre timmar
rande färre timmar med oförändrad

vecka timersättning Hurper
Ditt huvudsakliga även Du mångaom
arbete, Du skulle tjäna färreom
önskar %det mindre totalt % timmar

Ja Nej Tveks Ja Nej Tveks

Alla anställda 24,3 69,1 6,6 12,0 85,0 3,1 11,2
Män 22,6 70,6 6,8 13,1 83,6 3,3 11,3
Kvinnor 26,0 67,7 6,3 10,8 86,4 2,8 11,1

24 år 18,7 75,5 5,8 4,9 90,8 4,3 10,0-
25-54 år 25,1 69,1 5,8 12,4 84,7 2,9 11,3
55 år- 25,3 65,0 9,7 15,4 81,5 3,1 11,3

9 års-
utbildning 22,9 70,5 6,7 85,5l 1,1 3,4 11,6
10-12 års
utbildning 21,4 72,8 5,8 10,8 86,2 3,0 11,0
13 års
utbildning 29,0 63,6 7,4 14,3 82,9 2,8 11,1-
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önskemål mindre 1986.arbeta6b. Möjlighet ochTabell att

SkulleDin DuTillåter
arbetaviljaarbetsgivare Duatt

färre timmarstadigva-arbetar
oförändradmedFärretimmarrande

timersättningveckaper
HurDuDitt huvudsakliga även om
mångaskulle tjänaarbete, Duom

% timmartotalt% mindreönskar det

TveksNejTveks JaNejJa

5,8 8,216,6 77,612,328,9 58,8anställdaAlla
7,977,6 6,316,160,0 13,226,7Män
8,477,6 5,211,3 17,257,531,1Kvinnor
6,974,0 4,512,8 21,440,6 46,624 år-
7,778,2 5,111,6 16,759,928,525-54 år

9,8 12,876,115,9 14,124,7 59,455 år -
9 års

8,278,2 7,515,9 14,325,9 58,3utbildning

10-12 års
3,4 8,216,4 80,210,530,9 58,6utbildning

13 års
6,4 8,174,610,8 19,059,629,7utbildning -

restriktion ökaextraarbete ochförekomstmellan att7. SambandTabell ar-av
betstiden.

Övrigavill,Personer som
får ökaintemen

arbetstiden

9841

harAndel som
%11,6%17extraarbeten

Timmar
förextraarbeten

innehardem som
5,55,9sådant

1986

harAndel som
%9,1%12,6extraarbeten
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Tabell 8a. Faktisk och önskad pensionsålder, 1984. Anställda.

Ja Nej Tveksam
Vet

Finns det någon förutbestämd
pensionsålder ditt arbete 77,9 % 21,0 % %1,1

Pensionsålder bland dem
60 62 63 64 65 65 årha, bestämdsom

pensionsålder % 0,8 5,3 0,7 23,0 0,0 69,7 0,6

Ja, Ja, Nej, Tveksam,
sluta arbeta fort- Vet
helt mindre sätta

Skulle viljadu sluta arbeta
helt och hållet eller arbeta
mindre innan dess, även om
det kommer innebäraatt
lägre pension eller vill du
fortsätta oförändradmed
arbetstid till pensionsål-
dern Enbart de med förut-
bestämd pensionsålder %11,1 %29,0 54,9 % %4,9

lndividegenskaper
Andel kvinnor 39% %45 61 % %55
Ålder 56,4 56,0 57,0 53,8
Utbildning år 8,8 10,2 9,8 10,7
Antal år i förvärvsarbete 35,5 34,5 33,4 31,6

Varav på deltid 4,6 2,8 6,6 3,3
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Forts. Tabell 8a.

Tveksam,
Ja Nej Vet

vilja arbetaSkulle du ännu
längre detta skulle ledaom

% %% 89,4 4,56,1högre pensiontill

Tveksam,
DeltidHeltid Vet

falli såSkulle det vara
%% 58,1 % 14,827,1heltid eller deltid

Till inte hardem som
förutbestämd pensionsålder:

Tveksam,
Nej VetJa

arbeta deltidPlanerar du att
eller några årenunder något av

3,2%%% 15,481,4pensioneringenfram till

lndividegenskaper

%% % 5160 41kvinnorAndel
Ålder 55,556,856,7

10,19,5 9,5Utbildning

34,532,8 35,2förvärvsarbeteAntal år i

3,0 6,36,6deltidVarav
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Önskad pensionsålder 1986.Tabell 8b.

Anställda

Ja, Ja,
sluta arbeta Nej Tveksam

mindre fortsättahelt Vet

vilja slutaSkulle Du arbeta
helt hållet eller arbetaoch

förutbestämdamindre innan Din
pensionsålder, detäven om
kommer innebära lägreatt

vill fort-pension, eller Du
oförändrad arbets-medsätta

% % %pensionsåldern 12,3 % 27,8 48,7 ll,2tid till

TveksamJa Nej
Vet

Skulle Du vilja arbeta
längre skulle ledadettaom

% % 4,2 %8,4 87,3till högre pension

Heltid Deltid Tveksam,
Vet

Skulle det i så fall
% 59, 6 %heltid eller deltid 40,4vara -

I för närvarandei genomsnittpåditttimmar veckaarbetarduFråganlyder: Hur många per
övertidinklusivebådebetaldochobetaldhuvudsakligaarbete

2 ytterligareönskadmindre deskulleviljaAKU tillfrågasdeanställda arbetar än göraI omsom
önskadtid. dvs1986och 1987uppgivitsdrygt timmararbetstid. genomsnittharunderI extra

i HUS-materialet.något änmer
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Bilaga 4

Förkortning arbetstiden konsekvenserav -
för hälsa och sociala förhållanden

Carina Nilssonav
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Förord

En viktig aspekt arbetstidens längd förläggningoch vilka effekter olikaärav ar-
betstidslösningar har på hälsa och sociala förhållanden.

Arbetstidskommittén uppdrog Carina Nilsson, utredare LO, analy-att
vilka olikakonsekvenser reformer arbetstidenspå område skulle i dessasera

avseenden.
har förRapporten kommittén och legat till förgrund kommit-presenterats

téns överväganden, for innehåll författarendess själv.men ansvarar

Mona Sahlin

ordf arbetstidskommitténi
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Inledning1

utformas med hänsyn tillarbetstidsförkortning skall börfortsatt görasHur en
förhållandenförläggning och hälsa och socialaför arbetstidenskonsekvenser

skallfrån bl forskning områdetfritiden. Med utgångspunkti arbetet och a
förför hälsa och sociala förhållanden dekonsekvenserhär redovisas tänkbara

arbetstidskommittén behandla. Inled-arbetstidsförkortningar harolika attsom
syftar till detaljerad vetenskapliginteningsvis bör även att rapportennoteras en

emellertidforskningen och dess resultat. Rapportenredovisning attavser geav
främst i fråga arbetsti-forskningens huvudresultat och dåöversikt över omen

dens förläggning.
och socialaför föreliggande vad begreppen hälsaGrundläggande ärrapport

hälsa här förutom hälsoeffekter i traditionellförhållanden innefattar. Med avses
ifråga välbefinnande, påverkan på sjukskrivning,mening effekteräven om

olycksfallsrisker i arbetet m.m
förhållanden fritid.förhållanden såväl i arbete pâ So-Med sociala avses som

innefattar bl konsekvenser för arbetsorganisation,förhållanden i arbetetciala a
facklig verksamhet Sociala förhål-och personalomsättning,rekrytering m m.

tidskollisioner och val-fritiden innefattar konsekvenser ifrågalanden på om
familj, studier, olikabeträffande med barn och hemarbete,möjligheter arbetet

sociala konsekven-fritidsverksamhet bör observeras medslag Det attm m.av
tillgång barnomsorg och socialhär inte effekter i fråga påom annanser avses

bakgrundsfaktorer.service. berörs endastDetta som
land har form obekväm13 förvärvsarbetande i vårt någondrygt deAtt avav

tanke dearbetstid har i otillräcklig grad uppmärksammats med stora pro-
innebär. olika former förför sådana arbetstider ofta Hurblem arbetstagarna
främst beroende vilka effek-förkortning arbetstiden inverkar sannoliktär avav

förekomsten oregelbundnafår för arbetstidens förläggning ochdeter av ar-
betstider.

ytterligare förkortning arbetstiden kan öka före-finns skälDet att anta att av
arbetstid. Framför allt vård och övrigkomsten arbete avvikande detär so-av

dygnet.verksamheten under kom-cial service inte kan begränsa Men ävensom
industriell produktion kan kräva kompensation förmersiella verksamheter och

skiftsystem och schemalagdaarbetstidsförkortning ökat utnyttjande avgenom
beträffande hälsomässigabakgrund till de slutsatser drasarbetstider. Som som

arbetstidsförkortningar kortfattad översiktoch sociala effekter olika ges enav
arbetstider kan innebära medicinskt ocholika former obekvämavadav av

socialt.
idag ställs på fortsatta arbetstidsförkortningarSkälet till de krav som sam-

vid ordinarie arbetstidsförläggning heltid harmanhänger med påävenatt en ar-
negativ social inverkan, sannolikt hälsomässigt ibetstiden ofta svåraäven ar-en
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betsmiljöer. ordinarieHur arbetstid inverkar socialt i högär grad beroendeen
antalet barn, deras ålder och for hem och familj i övrigt. En avvikandeav ansvar

arbetstidsförläggning kan förstärka de sociala svårigheterna arbetstidenssom
längd innebär och också andra problem bl hälsomässiga.ge a
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för hälsanKonsekvenser2

Framför effekten hälsan på oregelbunden och obekvämallt det vid arbeteär
forskningenarbetstid uppmärksammats i forskningen. Resultaten frånsom an-

hälsomässiga konsekvenser avvikande arbetstider relativtgående ärav
entydiga.

undersökningsresultat beträffande inverkan obekväma och oregel-Olika av
tämligen samstämmiga ifråga såväl svenskbundna arbetstider såledesär om

forskning i for olika yrkeskategorier såväl arbetareutländsk och stort somsom
tjänstemän. Framför allt det störningar dygnsrytmen betonas iär av som sam-

ltidigaband med nattarbete, kvällar och morgnar.sena
framförSvensk forskning inom arbetstidsområdet har under år alltsenare

haft psyko-fysiologisk inriktning. bl behandlat frågorDen har angåendeaen
i och oregelbundna arbetstider.och vakenhet arbeten med obekvämasömn

Skiftarbete och oregelbunden arbetstid har fysiska ochDe harsom annan mer
i jämförelse de dagtid. betydelsepsykiska besvär med arbetar på Av storsom

för hälsobesvär kollisionen mellan arbetstiden och människansuppkomst ärav
genomförtsdygnsrytm och sociala tidsmönster. forskning har i Sveri-Den som

utomlands ofta behandlat olika former skiftarbete. Resultatenoch har tor-ge av
emellertid utsträckning hänföras liknande formerde i kunna till andrastor av

23obekväma och oregelbundna arbetstider.
Arbetstidens förläggning väsentlig för uppkomst besvär. Ore-på dygnet är av

gelbundenheten i arbetstiderna, i synnerhet växlingen mellan tidiga och sena
arbetstider, vikt. Framför allt påverkas sömnmängd,är även stor matvanorav
och välbefinnandet arbetstidens förläggning. Oregelbundna och obekvämaav
arbetstider för och försämrat psykisktorsakar många sömnbesvär, magbesvär
välbefinnande, vilket sin leda till finns tämligeni kan ohälsa. Det säkra be-tur
lägg Skiftarbete och obekväm oregelbunden arbetstid längrepå ochatt annan

sjukdomar.4‘5sikt risken för ochkan öka magsår andra
Även förutformningen arbetstiden i fråga och sluttider denstart-av om som

i skiftsystem förarbetar schemalagd arbetstid eller betydelse uppkomstärett av
besvär och hur dessa blir. Bl visar forskning tidig för-stora att startav a en av

middagsskiftet kl 05 på ofta medför sömnunderskott, sömn-ettmorgonen- -- 35’besvär, magbesvär och irritation under arbetet.
Arbetstidskommitténs undersökning visar 50.000 anställda börjar sittatt ca

arbete vid denna tidpunkt.
Också sociala i fråga samvaromöjligheter familjolägenheter, bl medatta om

och försämras, förmåste till tidigt på kvällenvänner sängsatt attpga man
klara tidigaden påstarten morgonen.

betydelse för uppkomst hälsobesvär arbetstidens kollision medAv ärstor av
människans biologiska dygnsrytm. Det innebär i korthet människans fysio-att



Bilaga188 4 1989:53sou

vaken-hjärtverksamhet ochaktivitetsnivå ifråga kroppstemperatur,logiska om
fysiologiskaDe dygnsryt-mitt och lägst påi på dagenhetsgrad är natten.topp
relativt oberoendeexisterartillgång dagsljusvarierar med avmenmerna
vila har viss place-ochbetydervakenhetsbeteendet. Det sömnsömn att en-

och obekvämoregelbundenoch Skiftarbete ochring under dygnet att ar-annan
6funktioner.fysiologiskamed dessabetstid inte överensstämmer

tilli direkt anslutninguppträdermindre tillfälliga besvärellerDe sommer
kollisionertill deluppkommernattskift eller arbetspass storett sentett genom

och desskollisionen dygnsrytmenbiologiska klockan. Däremotden ärmed av
forsk-mindre väl belagt ioch sjukdomarbesvärbetydelse för permanentamer

riskfaktor för uppkomst sjuk-demycket tyder utgörningen, att avenmen
domar.

Även fa-sociala tidsmönstret, dvsarbetstiderna och detmellankollisionen
sannolikt betydelse församhällets tider,och det omgivande ärmiljens upp-av

forskningsresulta-talardettafråga För ävenbesvär i sömnkomst attom mm.av
i för-har underskattatstvå-skiftsarbete någotgrundbesvären påtyder påten av

13medföra.tre-skiftsarbete kaneffekterhållande till de som
gällersärskilt har uppmärksammatsforskningsprojektsvenskadeEtt somav

tre-skiftsarbete.7’89 Ytterligarehjärtinfarkt iförförhöjd riskeventuellten
till detta.vilka orsakernaför klarlägga ärinom detta områdestudier behövs att

lång tid ökastresshormoner underförhöjd nivåemellertidSannolikt kan aven
for sjukdom.risken denna

obekväma och oregel-i arbeten medför ohälsaklarlagt riskernaärBättre att
forskare sammanhän-stigande ålder. Dettaarbetstider ökar medbundna anser

får allt svårareanpassningen dygnsrytmenfysiologiskamed den attatt avger
3’innebär. andra länderarbetstider Iomställning sådanaklara den asom

färinnebär äldre arbetstagareseniorsystemdärför ktillämpasUSA attett soms
förhållandet i vårttill skillnadanvänds ocksådagtidsarbete.förtur till Där mot

istället påarbetarskiftsystemofta roterandeland natten,permanentutan man
förmiddagen osv.

arbetstidenUtformningen2.1 av

ellerskiftsystemutformningenhar visatArbetstidsforskningen även ettatt av
längdarbetspassensoch sluttider,arbetstid ifrågaschemalagd start- mmomen

socialt.hälsomässigt ochviktkan vara av
oftatidigare redovisats,förmiddagsskiftet medför,tidigEn start somav

familjmedmöjligheter tillmagbesvär sämresömnunderskott, samt samvaro
läggaochdet svårtsömnbesvären på ärTill del beroroch vänner. attatten

vid 20sig i tid, dvsläggervakna. Menövriga i familjen ävensig ärnär om man
vakenhetsnivån högsåtillräckligkvällen för sömn, ärtill 21-tiden attatt

från klförmiddagsskiftetssenareläggningin. Endet svårt startär att avsomna
ochtröttheten deför minskatillräcklig förändring05 till 06 kan attvara en

sociala olägenheterna.
förmiddagsveckansför tvåskiftsarbete därbetydelse dettasärskild ärAv

tidigaktiviteter. Vidför olika socialautnyttjaskvällar kankvällar deär ensom
möjligheter till socialförmiddagsveckansförrniddagsskiftet försvårasstart av
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föreningslivutnyttjande fritiden ifråga bl kurser,och annat av om asamvaro
mm.

erhållits avtal arbetsti-den förkortningEtt vanligt sätt att ta ut genom avsom
treskiftsarbete koncentrera arbetstidenexempelvis vid kontinuerligtden är att

H0’för långledigheter. Det gällertill l0-l2 timmari långa arbetspass attupp
emellertidForskningsresultat visarföreträdesvis under helgerna. att natt-

förvärrar kan uppträda i sambandlängre 8 timmar besvärarbetspass som
nattarbete. förlägger sin arbetstid detta riskerar ökaDe sättmed attsom

i nattarbete.hälsorisker och andra problem samband med
Skiftarbete harundersökningar visar besvären i samband medFlera att a

visar ökatkoppling till Det finns resultatdirekt även attnattpasset. ettsomen
besvären. gäller Skiftarbete, turlistetid och and-Det bådeantal ökarnattpass

ingår. i samband med nattarbetearbetstidsformer där nattarbete Besvären ärra
sömnproblem Vi på dageni beroende uppstår.hög grad även sömnattatt vetav

och inte likvärdig påoftast kortare än sömn sömnär nat-natten ger en som
m figSe ocksåten.

skiftarbetare till 5 dagar ställa till nattarbeteFör kan det ta attupp omen ovan
forskningen visar. skiftare krävs inte denna långaenligt vad För en van anpass-

därför ifrågasatt rekommendationen lång-ningstid. På år har om ensenare man
rotationshastighet fysiologisk synpunkt.ursammare

social skiftcykelns längd tillräckligt kortViktigt synpunkt ärär att enur -
förlång och oöverskådlig skiftcykel försvårar planeringen fritiden både denav

skift eller turlistetid och för i omgivningen.arbetar personersom
jämförelse fastaSkiftarbete roterande arbetstid i med arbetsti-och ärannan

fysiologisk Ständigt nattarbete bättre dygnsryt-der synpunkt.sämre ger enur
anpassning till möjligt uppnå vid veckovisamisk nattarbetet vadän är attsom

föroch nattskift. Ständigt nattarbete kan däremot mångabyten mellan dag- vara
3’socialolämpligt synpunkt.ur

oregelbundenhet i turlistetidForskningsresultat tyder också på att extremen
tidiga och lätt leder tillmed ofta förekommande växlingar mellan tjänstersena

Även regelbundenhet i förläggning ochhälsobesvär. socialt borde störresett en
for turlistearbetande och hanslängd föredra då det kan underlätta denattvara

familj planera fritiden.ochvänner att
Skiftarbete, framförforskare understryker vikten lediga dagar vidMånga av

allt i samband med nattarbete. Detta motiveras bl behovet igen denatt taa av av
sömnbrist alltid uppstår vid nattarbete och i viss mån vidså ävengottsom som

relativt tidigmorgonarbete med start.
föredra medicinsk ochutspridda ledighetsdagar sannolikt bådeMer är att ur

långledigheterna ocksåsocial synpunkt. En negativ konsekvens kan attvaraav
fritiden för extraarbete. undersökning hardessa leder till utnyttjande Iett enav

% tre-skiftsarbetande hade extraarbete.visats till 16 de ettatt upp av
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3 Sociala konsekvenser

betydligt mindre utsträckning har forskning arbetstider behandlat socialaI om
arbetstidens längd och förläggning.effekter för individen. Det gäller både Sär-

fråga vi förskilt anmärkningsvärt detta i obekväma arbetstiderär vetsomom
socialaockså leder till rad konsekvenser.många en

Sociala problem finns bland heltidsanställda med ordinarie arbetstider,även
blir uttalade har obekväm och oregelbunden arbetstid.de närmen mer man en

avvikande arbetstidersociala konsekvenserna såväl ordinarie påver-De av som
familj,kas i hög grad ensamstående i båda eller enbartäräven av om man en om

föräldrarna arbetar utanför hemmet. svåraste sociala situationen harDenen av
i regel barn.den ensamstående medärsom

genomförts i och utomlands visar möjlighe-forskning SverigeDen attsom
och familjen med och släkt, möjlig-till kontakt med vänner samtterna samvaro
fritiden inskränks obekväma och oregelbundnaheten utnyttja avsevärtatt av ar-

problem och störningarlängre sikt leda till lättarebetstider. På kan detta att
bekantskapskretsen in. utsträckninguppstår inom familjen och Isnävas storatt

fritidsaktiviteter kräver tidsplanering och tids-måste även somman ge upp
lmsamordning med andra människor.

bidrasannolikt de sociala olägenheterna kan till hälsobesvärDet är att men
vetenskapligt. emellertidhar inte tillräckligt klarlagts Klartdetta ärännu att

arbetstider för dubbel belastningarbetar avvikande demånga utsätts ensom -
Även forskningen inte såkan både sociala problem och hälsobesvär. ärom

i praktiska erfaren-omfattande detta område resultaten helt linje med depå är
och inverkan socialheterna obekväma och oregelbundna arbetstider deras urav

synpunkt.
Skiftarbeteframstår också relativt väl belagt och obekvämDet attsom annan

negativa effekter. iarbetstid för vissa inte får dessa Här inverkar utsträck-stor
betydelse för hälsoeffekter, blning faktorer morgon-är asamma som av

boendemiljö, bostadsort, ålder, makekvällsmänniskotyp, ålder, barnens
självfalletförvärvsarbete. Utformningen arbetstidsschematmakas är ävenav

sluttider Flextider underlättar härvikt i fråga och väsent-stor startav om mm.
barn dagis och kommuni-ligt problemen i fråga bl lämna och hämta påattom a

kationer till och från arbetet.
har socialaoch kvinnornas ökade inträde arbetsmarknaden deI med pro-

obe-blemen avvikande arbetstider ytterligare Arbete påmed accentuerats.
kväm arbetstid innebär möjligheter utnyttja samhällets barnomsorgsmå att

forsta för tillgodose dag-idag ofta organiserad, dvs i hand deden är attsom
tidsarbetandes behov barnomsorg.av

medföra föräldrar har möjlighet till dettaBristen barnomsorg kan att som
tvingas till kombination olika barntill-väljer arbeta motskift, deatt att en av
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synsformer ocheller barnen ofta lämnasatt någon tillsyn alls. Bristandeutan
tillsyn barn framgår olika undersökningar och detta kanav naturligtvisav för
många barn och föräldrar innebära instabil och situation.otryggen- -
Vi har emellertid otillräcklig kunskap hur barnen upplever sin situation närom
föräldrarna har obekväma eller oregelbundna arbetstider. Vi emellertidvet att
föräldrarnas arbetsvillkor över huvudtaget är betydelse för barnensstorav
situation 13på olika intesätt, minst deras arbetstidsförhållanden.

Önskemål själv klara barnomsorgen,att även samhälletsom bristandemen
barnomsorg för kvinnornas del bidrar sannolikt även till dessa söker sig tillatt
oregelbundna och obekväma arbetstider. Det gäller i synnerhet exempelvis
nattarbete inom sjukvården och kvällsarbete inom detaljhandeln. En väl ut-
byggd samhällelig barnomsorg skulle därför troligen medföra mindre gynn-

rekryteringsförhållanden för de delarsamma arbetsmarknaden dit kvinnorav
söker sig för klara sin barnomsorg.attnu

Att deltidsarbetet medverkat till den relativt höga förvärvsfrekvensen i vårt
Mland har uppmärksammats. Det är möjligt även avvikande arbetstideratt

särskilt i kombination med deltid bidragit till kvinnorna gått i arbetslivet.att ut
Människor arbetar på obekväma och oregelbundna arbetstidersom har ock-

så andra problem i fråga möjligheter till kontakt familjemedlemmar,medom
Äveninte minst barnen. i förhållande till makemaka kan problem lättare upp-

stå när arbetar sådana tider. Det uppstår lättare svårigheterman delta iatt t ex
föräldramöten och klassmöten och delta i olika fritidsaktiviteteratt tillsam-

familjemedlemmar.med barnen och andramans
Den har obekväm arbetstid riskerar huvudöversom en viss socialtaget en

isolering. Det blir svårare finna lämpliga tider föratt umgänge. Det blir krång-
ligare och kräver planering umgås med andra. Veckoslutattmer och kvällar är
ofta arbetet förupptagna andra vanligtvis ägnas åtav umgänge och olikasom
fritidsaktiviteter. Arbete under veckoslut och helgarbete jul, midsommar-helger är arbetstagarna i regel mycketm negativa till. Det visar såväl- un-
dersökningen praktiska erfarenheter. Exempelvis har helgarbetesom enbart

tredje istället for helg visat sigvar viktig personalpolitiskvarannan åt-vara en
gärd inom sjukvården. I den k arbetstidsbuketten på Volvo i Köpings har
svårigheterna även visat sig rekryterastora personal tillatt arbetstider för-vara
lagda till veckosluten.

En slutsats kan göras tillgänglig forskning ärsom tidsbundenav att mer en
fritidsaktivitet år och tidssamordning krävs med andra människor,mer som
desto större hinder avvikandeutgör och oregelbundna arbetstider för utövande

aktiviteten. Detta förklarar tilläven vissav del varför kortare arbetstid i form
deltidsarbete på obekväm arbetstid inte heltav tycks kunna kompensera de ne-

gativa effekterna arbetstidstfirléiggning,avvikande vilketav en är viktigtett
observandum för hur fortsatta arbetstidsförkortningar skall utformas

Tidskollisionen mellan arbete och samhällets tidsmönster innebär hinder för
deltagande i olika slag fritidsaktiviteter, biobesök, danstillställningarav teater,

inte minst politiska och fackligasamt aktiviteter ofta äger på kvällstid.som mm
Den snedfördelning kan konstateras mellan tjänstemän ochsom arbetare i fråga

politiska förtroendeuppdrag kan eventuellt tillom del hänföras till skillnaderen
i fråga arbetstider mellan dessa Arbetstidernaom kan även spelagrupper. en
viss roll för kvinnornas lägre fackliga och politiska deltagande grund attav



1989:53Bilaga 4 sou192

arbetstider.och oregelbundnahar obekvämakvinnorförsta hand ärdet i som
fri-privatiseradeforskningen visar,till,leder därmedArbetstiderna attsom

avvikandemedförvärvsarbetandeofta dettidsaktiviteter i hemmet är ar-som
lsig åt.betstider ägnar

fördelar medfinnsdet för många ävenunderstrykasemellertidbörDet enatt
vis-arbetstiderredovisats kan sådanahartidigarearbetstid. Somavvikande ge

barntillsynen.exempelvisklaramöjligheter attsa
möjlighe-bättredagtid innebärunderledighetenfördelar ocksåärAndra att

päskötasmåsteslags ärendenoch andrabankärendeninköp,göra somattter
iställetdagtidsarbetetvanligadetaktiviteter ettutgörslagFör dessadagtid. av

hinder.
olika slagbehovetsidanhär, mellan åkonfliktpunkttydligfinnsDet avenaen

undvika obekvä-önskemålsidanå andratideroch obekväma attservice omav
detaljhandeln harsynnerhet inomsynpunkt. Iindividensarbetstider manurma

service,flexibilitet i utbudetför skapaöppethållandetidernautökasökt att av
helger.ochkvällaröppethållandetider bådemedfört ökadei sinvilket tur

avvi-dyl kanfiske, jaktfriluftsliv,intresserademänniskor ärFör enoavsom
infaller underoftafritidengrundpåfördelararbetstid innebära attkande av

avvikan-alla medtidsrymd. Mensammanhängandelängreoch underdagtid en
naturliga för-dehar intestorstadsomráden,iborfrämst dearbetstider,de som

fördelar.dessautnyttjakunnautsättningarna att
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4 Arbetstiden och arbetsmiljön

Forskning angående sambandet arbetstidens förläggning och arbetets organisa-
tion, arbetsmiljön förekommer mycket Det gäller arbetsti-ävensparsamt.mm
dens olycksfallsamband med och säkerhetsrisker. Detta kombinations-trots att
effekter sannolikt finns belastningmellan i arbetet och arbetstidens längd och
i synnerhet förläggning.dess

Beroende på arbetets inverkar troligen arbetstiderna olika. Anställda medart
arbeten innebär fysisk belastning, monotoni och repetetivitet påverkassom an-
tagligen obekväm arbetstid arbetet inte påfrestande.såän är Detmer av en om
kan därför inte uteslutas de resultat forskningen visar exempelvis be-att som
träffande två-skiftsarbetets nackdelar i förhållande till tre-skift delvis samman-
hänger skillnader arbetsförhållanden.med i Två-skiftsarbete förekommer sär-
skilt frekvent inom verkstadsbranschenbl där vi ensidiga och stressigavet atta
arbeten frekventa.är

Ett arbete inte kräver kontinuerlig aktivitet nattetid säkerligenärsom en
mindre påfrestande arbeten kräver ständig uppmärksamhetän som som exem-
pelvis fallet för lokförare och chaufförer. Bl för finnsär dessa dess-a grupper

förstärkasolycksrisker i arbetet kan i samband med arbete påutom natten.som
Se fig. 1

4.1 Arbetstidens förläggning risker föroch olycksfall
Skiftarbetets effekter olycksfall har tidigare inte sånämnts ägnats storsom
uppmärksamhet. tillgängliga forskningsresultatEn genomgång inom områ-av
det olycksfall och Skiftarbete fram till 1973 finns i Arbetarskyddsfondens rap-

1973:1 förläggning.Arbetstidens konstateras inteHär med sä-port att man
kerhet kan påvisa nattskiftsarbete olycksfallsfrekvens.leder till högre Vadatt

däremot funnit olyckor inträffat nattetid varit allvarligare.är attman som
boken Att arbeta obekväm arbetstid konstateras dels problemområ-I att
skiftformdet och olycksfall mycket knapphändigt utforskat, delsär deatt
dock resultat motsägelsefulla. Anledningen till deärgenererats mot-men som

sägelsefulla resultaten främst exempelvis svårigheternametodproblem,är att
nkontrollera olikheter i riskexponering mellan ochdag- nattarbete.

undersökning har dragit olycksfallsfrekvensenI slutsatsen äratten man som
högst biologiskadå den dygnsrytmkurvan lägst, dvs på småtim-är som

16marna.
busschaufförerutländsk undersökning bland fann samband mel-I etten man

lan förekomsten skiftstarten.olyckor och tidpunkten för Forskare har ävenav
skiftschematagjort bedömningen trötthet ofta kanändrade orsakenatt pga vara

mtill några flygkrascher och Three Mile Island-olyckan.
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18 befintligahar genomförts första analyspågående projektI ett upp-en avnu
frånolycksfall Skiftarbete tabell Siffrorna hämtadegifter och se är Ar-om

från Statistiska central-betarskyddsstyrelsens arbetsskadestatistik ISA samt
tabell jämförsOregelbundna och obekväma arbetstider. 1byråns Irapport

siffrorna skiftarbetandeskiftarbetande med samtliga arbetare och visar deatt
olycksfall olyckor 100anställda jämfört medhar betydligt fler 8 samt-per --

100 anställda.liga arbetare har 3 olyckor persom
skiftarbetets för olycksfallen inteslutsatser betydelse kanNågra säkra om

förklaringar skillnadernautifrån siffror, eftersom helt andra till kandras dessa
finnas, exempelvis Skiftarbete vanligare i branscher med många olycks-äratt

uppdelningframgår tabellerna kvarstår dock skillnaderna vidfall. Som enav
på huvudnäringsgrenar.

tillFigur Sömnlängd sömnproblem i anslutning olika Andelturer.samt som an-
många eller varjeproblem vid tur.ger

9100
Dmotun MORGONTUR

ä8ao-
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3 Dåso- 1 g
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5
46 ‘g I.o~

..C .
-520-1.

SOMNLANGDsvansomsovo SVAR1AnAVVAKHARI
Lånno auL somron A

lÅkerstedt flKälla: m

olycksfall 100 efter näringsgren. Jämförelse mellanIhbell Antal arbetareper
skiftarbetare och den totala arbetsstyrkan.

Skiftarbetare Antal ofall100 arbetareNäringsgren
%Antal Skiftarbete Totalt

skogsbruk 600 1,0% 5 7Jordbruk lm m
industri 1,4%Gruvor och tillverkn 128 908 8 3

20,9%pappersindustri 33 200 6 3därav massao
14,9%järn, stål metallverk 23 600 7 6därav 0

verkstadsindustrin 35 500 22,4% 10 4därav
1,6%Byggnadsindustri 2 500 4 5

hotell 6 200 3,9% 9 2Handel, rest o
5,1%Samfärdsel, televerk 8 100 11 3post o

försäkrverks 600 1,0% 7Bank, 1 1m m
Offentl förvaltn andra tjänster 9 300 5,9% 15 2o

158 400 100,0% 8 3Summa
18Källa: Sundström-FriskK m
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4.2 Sjukfrånvaro och arbetstidens förläggning
I mycket begränsad utsträckning har sambandetäven mellan arbetstidsform

studerats. Ävenoch sjukfrånvaro beträffande arbetstidernas inverkan på
entydiga.sjukfrånvaron resultatenär inte helt I utredning riksförsäk-en av

ringsverket 1976har arbetstidsformens inverkan sjukfrånvaro belysts. Upp-
gifterna arbetstidsform baserade sig bl på SAFs lönestatistik. dennaIom stu-a
die framkommer 1976 sjukfrånvaron, i medeltalmätt sjukdagar,att ersattavar

lghögre för de skiftarbetande med undantag de treskiftsarbetande.av
I undersökning från år 1978,baserad Statistiska Centralbyrånsen annan

löpande levnadsnivåundersökningar, studerades sjukfrånvaron bland för-
arbetstider.värvsarbetande olikamed Data angående arbetstidsform baserar

sig på Statistiska Centralbyråns intervjuundersökningar angående svenska fol-
kets levnadsförhållanden omfattar cirka 6.000 individer. Dessa data kom-som
pletterades med Riksförsäkringsverkets uppgifter sjukfrånvaro i den under-om

Ävensökta denna undersökning visar högre sjukfrånvaro bland degruppen. en
skiftarbetande.

Sjukfrånvarons omfattning inomär många verksamheter där obekvämastor
och oregelbundna arbetstider förekommer. Arbetsmiljön i övrigt sannoliktär
i regel betydelse för sjukfrånvaronstörre arbetstidenän och samverkar sä-av
kerligen i frågaäven konsekvenser för hälsa och välbefinnande.om

Skillnaden i sjukfrånvaron mellan olika arbetstidsformer gäller främst lång-
tidssjukskrivningen.

Detta tyder på obekväma arbetstider bidrar till försämra individensatt att
Ävenhälsotillstånd. i andra undersökningar kommit fram tillom man samma

slutsats beträffande hälsotillståndet, har regel inte kunnat påvisa attman som
skiftarbete leder till ökad frånvaro.

Två-skift den arbetstidsformär uppvisar den största ökningen sjuk-som av
frånvaro mellan åren 1972-1976. Statistiska Centralbyråns undersökning visa-
de också de tvåskiftsarbetande har högre sjukfrånvaro de arbetaratt än som
med turlistetid.

Vad beror den högre sjukfrånvaron bland de två-skiftsarbetande på Flera
olika undersökningar har visat två-skiftsarbetande jämfört med dagtidsar-att
betande har flera psykiska de känner sig oftare och i behovtrötta ärsymptom,

vila efter arbetet, oftare irriteradeär i samband med arbetet och upplever sigav
ha psykisk belastning.mer

ökningen sjukfrånvaroAtt mellan åren 1972-76 förär destörst två-av
skiftsarbetande förhållandei till andra arbetstidsfonner kan sammanhänga
med flertal faktorer. Bl med de tre-skiftsarbetande avtal erhållitett atta genom

särskild arbetstidsförkortning och därigenom tycks de negativa effekternaen av
denna skiftform inte lika uttalade tidigare. Vidare kan minskadvara som en
möjlighet till rörlighet på arbetsmarknaden innebära de två-skiftsarbetandeatt
fått svårigheterstörre byta till andra arbetstider i de fall då de skulle behövaatt
detta hälsoskäl. Det bör dock två-skiftsarbetandesde högre sjuk-noteras attav
frånvaro kan sammanhänga intemed enbart skiftgången de arbets-ävenutan
miljöförhållanden de tvåskiftsarbetande har.som

Mycket talar också för urvalet människor dels söker sig tillatt ettav som
tre-skiftsarbete, dels orkar kvar i sådant arbete hårdareär tillän två-ettvara
skiftsarbete. De tre-skiftsarbetande kommatorde på så sätt utgöraatt en grupp
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friskareundersökningarenligt vissa ärhälsotillstånd ochmed tgott som o m .
ordinarie dagtidsarbete.hardeän ettsom

effekter hälsannegativa påemellertid inte heller uteslutas dekanDet att som
två-skiftsarbete förekom-visar sammanhänger medtvå-skiftsarbete också att

Kontrollohälsa uppkommer.arbetsmiljöer bidrar tilli sådana att avsommer
arbetstidensolika undersökningarinverkan saknas i regel iarbetsmiljöns om

och oregelbundnaemellertid obekvämaeffekter. kan drasDen slutsatsen att ar-
påverkashälsan och därmedvälbefinnandet ochinnebär risk förbetstider en

särskilt långtidsfrånvaron,sjukfrånvaron,âr harsjukfrånvaron. Under senare
och obekvämaoregelbundnaviss ökning skettökat samtidigt även ar-som av

vissutveckling spelatuteslutas arbetstidernaskan inte heltbetstider. Det att en
sjukfrånvaron.roll för ökningen av
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5 skallHur framtida arbetstidsfor-

kortningar utformas

Ett viktigt ställningstagande framtida förkortningär skall dagtas utom en per
eller vecka eller i form.någon Vilket dessa alternativ skulle deper annan av ge

hälsomässiga fördelarnaoch sociala för flertaletstörsta
Utformningen fortsatt arbetstidsförkortning måste emellertid görasav en

med hänsyn också till arbetstidens förläggning. bakgrundMot den storaav om-
fattning avvikande arbetstider redan har idag och hänsynmed till desom pro-
lem för arbetstagarna innebärdessa det väsentligt försökaär bedöma för-att om
kortning arbetstiden kommer öka förekomsten avvikande arbetstider.attav av
Vi bör utgå ifrån upprätthållande service och social verksamhet i samhäl-att av
let och oförändrad produktionsnivåäven kan kräva ökning obekvämaen en av
och oregelbundna arbetstidsformer för omfattande generell arbetstidsfor-att en
kortning skall kunna genomföras. frånDet har bl arbetsgivarhåll framförtsa

behov kan finnas två-skiftssystem för olikaklara verksamheter ochatt att attav
flexibla arbetstider behövs med hänsyn verksamhetenstill behov.mer

Flexibla arbetstider anförs ibland alternativ till fortsatta förkort-ettsom
ningar. tveksamt flexibilitetDet och arbetstidsförkortningär helt utbyt-ärom
bara. finnsDet istället behov såväl förkortad arbetstid indivi-av en som en mer
duell, varierad arbetstid.

5.1 Förkortning arbetstiden dag eller veckaav per per
Inledningsvis kan konstateras daglig förkortning arbetstiden kräveratt en av en

arbetstidslagstiftning har idag. Den kräver maximeringän arbetsti-annan av
den dygn. Såvida inte den dispositiva arbetstidslagstiftningen skall frångåsper
kommer idag de egentliga besluten arbetstidens utformning träffasattsom om
lokalt på arbetsplatsen. innebärDet med all säkerhet många kommer fö-att att
redra arbetstidsforkortningensätt och kraven från verksam-ett annat att ta ut att
heten på många arbetsplatser kommer hur förkortningenavgöraatt tas ut.

För daglig förkortning talar det förhållandet många har belast-att storen en
ning i sina arbeten under den framtiden kommernärmaste varasvâratt attsom
helt eliminera. Genom daglig arbetstidsförkortning kan belastningen arbe-ien

fördelas jämnare. I lika hög grad behöver sociala behov och aktivitetertet
fritiden kunna såjämnt fördelat möjligt.sätt Detta gällerutrymme ett som
kanske i första hand med barn och övriga anhöriga.samvaron

Sextimmars arbetsdag innebär många anställda barn i fin-med skolan kanatt
Änhemma barnen har slutat sin väsentligarenär skoldag. kanskeär dennas
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sextimmarsdag skulle innebära för dc mindre barnenminskade tid som en
till relationerna inom familjeneller fritidshem. minst med hänsyndagis Inte

daglig förkortning kunnaoch till släkt, skulle säkerligenvänner, engrannar osv
innebära förbättring för många människor.en

30-timmarsveckzi leda till flerEventuellt kan sex-timmarsdag eller attenen
k eller kvällen. kan innebärafår förskjutna arbetstider på Detmorgonens

idag riskerar drabbas vissa störningar i frågafler anställda än attatt omav
Undersökningsrcsultat visardygnsrytmen, sömnproblemen eller andra besvär.

relativt väsentlig arbetstidslörkort-deltidsarbete i regel innebärpå att som en
lför förskjutningar arbetstiden.ning knappast förmår full kompensationge av

fig för fortsatt arbetstidsförkortning bör med2. Detta talar görasatt nog-en
hur förläggningen arbetstiden kommer påverkas.avvägning attgrann av av

avvi-arbetstidsförkortningen inte helt förmår nackdelarna meduppvägaAtt
hälsomässigt ocharbetstider visar treskiftsarbetarnas problemkande so-a

Skiftarbetande ii förhållande till ordinarie arbetstid.cialt arbetstagare med
arbetstidsförkortning arbetstidkontinuerligt tre-skift har särskild engenom en

förkortning uppvisar så-genomsnitt 36 timmar vecka. dennapå i Trots manper
arbetstids-de dagtidsarbetande på grund den obekvämaledes besvär änmer av

förkortning påforläggningen. emellertid möjligt långtgåendeDet är att en mer
for arbetstidsförläggningen.skulle kompensera den obekvämabättre sättett

tre-skiftssystemet särskild arbetstids-utformningen medDen nuvarande av
Även anhopningenförkortning för många fungerar tämligen väl socialt sett. om

ifrågasättas såväl socialtledighetsdagar och i vissa fall långa arbetspass kanav
innebärhänsyn till den ökade belastning det innebär for arbetstagarnamedsom

arbetstidsförkortningen bättre klarar den obekväma arbetstiden.att man

bar-Figur 2. i arbetstiderna hindrar umgänge medAndel procent attsom uppgav
jämförelsemakemaka och med hela familjen. l figuren har tagitsmednen, som

med heltidsarbetande.
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Figur Andel maskinförare arbetstiden hindrar olika tidsbundnaattsom uppger
aktiviteter.
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Det bör jämförelsen mellan tre-skiftsarbetande och andra arbets-noteras att
tidsformer och deras besvär i samband arbetstiden intemed har beaktat de skill-
nader finns i arbetsmiljö. Detta gäller självfallet två-skiftsarbetandeävensom
och arbetstidsformerandra där undersökningar inte har tillräckligkunnat ta
hänsyn till arbetets och den betydelse fördetta kan ha uppkomst olika häl-art av
soeffekter.

De undersökningar där samtidigt finnsviss kontroll arbetsmiljön gälleren av
bl detaljhandeln. Resultatet visar här obekväma arbetstider, med deävenatta
marginella förskjutningar detaljhandelns arbetstider kan innebära, harsom
negativa effekter i förhållande till dagtidsarbete.

Studier inom denna bransch visar även kortare arbetstid inte helt kanatt en
kompensera avvikande förläggning arbetstiden. Det visar de negativaen av so-
ciala effekter obekväma arbetstider tycks ha för deltidsarbetareäven inomsom
detaljhandeln. fallI dessa har jämförelserna kunnat i utsträckninggöras större
inom yrkesgrupper vad har varit fallet förän övriga bransch-samma som
studier.
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Allmänna eller selektiva arbetstidsförkortningar5.2

ifråga framtida arbetstidsförkortningarfrågeställning denEn viktig är omom
eller vissa Framför allt socialt förkortningskall allmän gälla ärgrupper. envara

för hälsosynpunkt. intearbetstiden önskvärd för flertalet, många Omäven urav
arbetstidsförkortning genomföras i ochkan på småallmän sätt änannat stegen

lång selektiva långtgående arbets-mycket tidsperiod, bör ocksåunder meren
all-tidsförkortningar genomföras för vissa Det skulle innebära smågrupper.

omfattande förkortningararbetstiden, medan för-förkortningarmänna merav
exempelvis småbarnsföräldrar. i i linjebehölls vissa Det är stort settgrupper

för arbetstidsförkortningar tid.modell undermed den använtssom senare
föräldraförsäkring till arbetstidsförkortning erhållitshar möjlighetGenom

möjligheter kommer inom kort förbättras.för småbarnsföräldrar och dessa att
idag arbetsmarknaden exempelvisavtal har också andra påGenom grupper

och två-skiftsarbetare erhållittre-skiftsarbetande, underjordsarbetarnade sär-
arbetstidsförkortningar.skilda

anledning ifrågasätta inte andra de nämndaDet finns änatt ovanom grupper
formtill sina arbetsförhållanden behöver kompensation i arbets-med hänsyn av

finns arbetsmiljöför-tidsförkortning. Förutom underjordsarbete också andra
arbetstidsförkortning befo-så påfrestande särskildhållanden är att voresom en

förkortningMotsvarande effekter uppnås till del arbets-gad. även genomen av
särskilt omfattande arbetstider, eftersom oftatid för idag har dessagrupper som

återfinns i arbetsmiljöer.också krävandemer
Framför allt finns det sociala skäl anledning inte framtidaövervägaatt omav

arbetstidsförkortningar i första hand skulle genomföras för exempelvis små-
månaderbarnsföräldrama för längre tid 18 har utlovats.deänen som nu

5.3 Negativa sociala konsekvenser arbetstids-av en

förkortning
arbetstidsförkortning 30-timmarsveckarelativt långtgående ellerDen som en

sex-timmarsdag innebär kan också leda till vissa önskvärda sociala konse-
för ökning övertidsarbete ochkvenser. Här bör särskilt risken extraarbeteav

ökade för och ökad belastning ibeaktas med de risker arbetet det kanstress som
2medföra. möjligt i alla fall till kan fortsattDet del arbetstidsför-är att en en

kortning ätas upp krav ökat övertidsuttag. blipå Detta kan i synnerhetettav
fallet tillgången personal inte kan tillgodoses i förhållande till verksam-om
hetens behov.

risk fortsatt arbetstidsförkortning förekomstenEn är ökarattannan en av
extraarbete. Om arbetstidsförkortning genomförs kan tillden sannolikt ledaen

fler extxaarbete idag i synnerhet utbudet arbetstillfällen fort-änatt tar ett om av
Vi frånöka. olika arbetstidsundersökningarsätter exempelvisvetatt att tre-

andraskiftsarbetare relativt ofta har extraarbete. gällerDet ävenett grupper
oregelbundna och obekväma arbetstider förhållandevismed med omfattan-en

förkortningde arbetstiden.av
övertidsarbeteSåväl extraarbete behöver inte alltid uppfattas negati-som som

sociala konsekvenser arbetstidsförkortning. självfalletDetta be-ärva av en
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roende övertidsarbetet frivilligtgörs från arbetstagarens sida ellerom inte.
Ett extraarbete kan också positivt inte har barn hemma eller andravara om man
sociala hänsyn kräver tid.som ens

Övertidsarbete och extraarbete på frivillig basis kan alternativ tillettvara en
varierad arbetstid i framtiden. Formerna för framtida arbetstidsförkortning
och eventuella lagstiftnings- och avtalsförändringar bör emellertid rikt-ettsom
märke ha övertidsarbete inte nödvändigtvisatt måste bli konsekvens för-en av

utformning.kortningens Här denutgör dagliga arbetstidsförkortningen större
risk för ökning övertidsarbete än veckovis förkortning. Detsammaav gälleren
sannolikt förekomstenäven extraarbete.av

5.4 Effekter arbetstidsförkortnjngar på arbetsmiljönav

Ett skäl till negativ eller tveksam hållning till fortsatt förkortningen arbetsti-av
den riskenär för arbetstempot ochatt i arbetet därigenomstressen skulle kom-

öka. En arbetstidsförkortning kanatt riskera öka rationaliseringma och ef-att
fektivisering i arbetet. Detta har ekonomiska undersökningar tidigareav ar-

industrinbetstidsförkortningar visat främst inom
Det i högsta grad olyckligt ökad belastning i arbetetvore skulle bli följ-om en

den fortsatt arbetstidsförkortning. Detta skulle säkerligen innebäraav en deatt
hälsomässiga fördelar förkortning skulle kunna eliminerades ellersom en ge
minskades arbetetbelastningen i ökade.attgenom

Framtida förändringar arbetstiden borde istället på olika kunnasätt utfor-av
hänsynmed till arbetsmiljön. Intressanta erfarenhetermas bl det k lång-ger a s

skiftet inom skogsbruket innebär timmars maskinkörning,tre timmarssom tre
reparationsarbete med avlösning maskinförare. Därefter ytterligareav annan

maskinkörning,timmartre Se också fig 3. Nackdelarna med detta system
idag är den dagliga arbetstiden bliratt för lång.

finnsDet även andra negativa aspekter med arbetstidsförkortning. Det ären
möjligheterna minskaratt under arbetstid läggaatt facklig verksamhet och

huvudöver möjligheterna till socialataget kontakter. Det är problem finnssom
Skiftarbete.redan idag exempelvis i samband med Arbetets innehåll och den

sociala gemenskapen i arbetslivet kan ytterligare riskera gå förloradatt genom
tiden i arbetet minskar.att Den risken finns både med daglig och veckovisen

förkortning.
Att viss risk för detta falletär visar den situationen idag råder för kvin-som

med deltidsarbete. Att kvinnorna intenor likaär aktiva och framträdande som
imännen fackliga sammanhang självfalletär inte enbart beroende på deatt ar-

betar deltid. Men kvinnorna ofta deltidsarbetaratt och därmed kännerev en
knytning till arbetsplatsen och den fackligasvagare verksamheten är att notera.Även deltidsarbete för kvinnor borde kunna frigöraom tid för andra sysselsätt-

ningar också fritiden,på tycks den möjligheten i alla fall inte idag finnas att ut-
nyttja denna tid sig till politisk eller facklig aktivitet.vare

Några negativa slutsatser utifrån detta till vad den allmänna arbetstidsför-
kortningen skulle kunna innebära dockär knappast berättigade. I stället ut-
trycker sannolikt den deltidsarbetandestora människor behövergruppen att yt-
terligare fritid för klara kontakterna barnenatt med och hemarbetet. Det vä-
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utformningsådanarbetstidsförkortningar kan attsentliga fortsattaär enatt
försämras.arbetsinnehåll intearbetsmiljö och
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6 Förkortning arbetstiden dagav per

En förkortning arbetstiden dag kräver tidigare ökad varia-av per sagtssom en
tion i fråga arbetstidens förläggning. Social service, och verk-om transporter
samheter med nödvändighet fordrar verksamhet under del dygnetsom stor av
bedrivs i olika former skiftsystem krävs för täcka personalbehovet iav attsom
dessa verksamheter.

Ur verksamhetens synpunkt torde inte de praktiska möjligheterna vara
oöverkomliga klara sex-timmarsdag.att Med den utbredning deltidsar-en som
betet har idag, i synnerhet inom service och vårdomrâdet, praktiseras redan i

utsträckning denna och andra formerstor arbetstidsförkortningar.av
En daglig förkortning framföralltär önskvärd för sådana verksamheter som

har oregelbundna och obekväma arbetstider, eftersom daglig förkortningen
bättre tycks kunna kompensera för exempelvis nattarbete och obekvämannan
arbetstidsförläggning. Många med sådana arbetstider har emellertid redan idag

viss förkortning arbetstiden exempelvis kontinuerligten tre-skiftsarbetandeav
till 36 timmar vecka, intermittent tre-skift 38 timmar vecka två-per samtper
skiftsarbete 38 timmar. Detta gäller även formerandra orgelbundna ochav
obekväma arbetstider exempelvis personal med turlistearbete och schema-
lagda arbetstider.

Även förkortning dag minskar den belastningom en arbetet kan innebäraper
kan veckovis förkortning minska belastningen i sin helheten för arbetstagaren

hänsyn också till de relativt långatas arbetsresorom många har idag. Desom
tidiga starttider för arbetet många anställda också har innebärakansom en
belastning hälsosynpunkt elimineras i större utsträckningur som genom en
veckovis förkortning. Att lämna och hämta barn från dagis fritidshemoch blir
också lättare veckovis förkortning.genom en

Vi flertalet anställda uppenbarligenvet att föredrar veckovis förkortning.en
Detta visar arbetstidskommitténs attitydundersökning praktiskaoch deegen
erfarenheter vi har hur anställda de avtal erhållna arbetstidsför-tar utav genom
kortningarna. Olika statistiska material finns tillgängliga visar ävensom att ar-
betstidsförkortningar i regel inte dagligtas för-veckovisut genom utanen en
kortning arbetstiden. Detta återspeglar sannolikt förhållandetav mångaatt an-
ställda redan idag har valt avtalad arbetstidsförkortningatt ta ut en attgenom
förkorta arbetsveckan. Förmodligen kalkylerar inte med den skillnad detman
kan innebära med den marginella förkortning har vanligtvismer som man nu -1 12 till 2 timvecka och långtgående till 30 timmar vecka elleren mer per-

sex-timmarsdag. Hur nytta fåren dagligstor förkortning förhål-iman av en
lande till veckovis sammanhänger i hög grad med huren omfattande förkort-
ningen är.

De tendenser tycks finnas förlänga förkortaatt än dygnsarbets-som snarare
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till 10-12 timmarlångskiftarbetstiden medkoncentreratiden uppattgenom
preferenser. Dessamänniskorsuttryckerlângledigheterför på så sätt egnaatt

val inteVi sådanatill.hänsynochbeaktasi hög grad attönskemål måste vettas
med sche-kvinnorskiftarbetare ävenochanställdamanligagäller utanenbart

vården.exempelvis inomarbetstidermalagda
för-socialainnebärveckaförkortningsannoliktuttryckervalDessa att peren

uttryckerdefritidsaktiviteter,olikatillmöjligheteroch bättredelar menger
ochoftaifrån kanskekommaönskemål tungtockså ettall säkerhetmed attom

otrivsamt arbete.
inriktningtala förmyckettyckshälsosynpunktSammanfattningsvis: Ur en

förfördelarfinnssocialtOcksåarbetstiden.förkortning settdagligmot aven
till äldreförhållandeisocialåtagandenövriga medbarnfamiljer och art an-av

belastningssynpunktfinnasfördelaremellertidFramför allt kanhöriga urosv.
oregelbundnaochoch obekvämaarbetsmiljösvårharför dem ar-ensom

betstider.
vecko-framfördagligönskarsjälvautsträckning arbetstagarnavilkenI enen

förkortningen är.omfattandehurberoendesäkerligenvis förkortning är av
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7 Förkortning arbetstidenav

veckaper

Som tidigare konstaterats detär enligt arbetstidskommitténs attitydundersök-
ning många fler föredrar framtida arbetstidsförkortningsom vecka änen per

dag.per
Att många anställda föredrar veckovis förkortning visar även det förhål-en

landet deltidsarbetande haratt möjlighet till det också ofta förkortar sinsom
veckoarbetstid. Här spelar förutsättningarnaäven lägga arbetstidsche-att upp

roll. Arbetstidsförkortningstor dag innebärma en större pusslande medettper
personalens arbetstider förkortningän vecka.per

För daglig förkortning skallatt kunna konkurreraen med förkortningen
vecka måste förkortningen relativtper omfattande. Att många föredrarvara en

veckovis förkortning beror säkerligen även på flertalet anställda har omfat-att
tande restider. Att utnyttja förkortningen till minskad arbetstidveckaen upp-
fattas därför många fördel. Den belastningenav arbetsresorsom en utgör,som
i synnerhet de kombineras med barnom till och fråntransport dagis, kan-ärav
ske påtaglig för den enskilde än den långsiktigamer ansträngningenmer som

krävande arbete underett fem dagar vecka innebär.per
På sätt långledigheter ofta eftersträvassamma vid uppläggningsom skift-av

schema är vanligt önskemålett så många fridagar i följdatt möjligt försom
kunna olikautöva fritidsaktiviteter.att Exempelvis för tid vistas iatt att som-

fiska eller kanske förmarstugan, många kvinnor samlad tid för hemar-att en
bete. I arbetstidskommitténs attitydundersökningar detär visserl igen något fler
kvinnor än män föredrar daglig förkortning blandäven kvinnornasom fö-men
redrar flertalet förkortningar vecka.per

Den främst önskar daglig förkortninggrupp som deär ensamståendeen
kvinnorna. Skälet till detta självfalletär dessa i utsträckningatt har litastor att
till sig själva beträffande lämning och hämtning barnen på dagis fritids-ochav
hem och när det gäller klara hemarbetet i övrigt.att Detta behov finns inte lika
påtagligt inom hushåll med två eller i de fall då familjen inte har någravuxna
barn hand Detta återspeglaratt ta sig iäven resultatetom. arbetstidskommit-av
téns undersökningar.

Den främsta fördelen har veckovis arbetstidsförkortning för långpendlareen
och anläggningsarbetare. För dessa knappastär daglig förkortning något al-en
ternativ huvudöver Om önskemål finnstaget. åstadkomma framtidaatt en ar-
betstidsförkortning i form sex-timmarsdag med bibehållen dispositiv lag-av
stiftning krävs ökad insikt vad väl fördelad arbetstid innebär hälsomäs-om en
sigt och socialt.

Sammanfattningsvis: Om förkortning skall vecka elleren tas dagut per per
är beroende dels hur påfrestande arbetet fysisktär ochav psykiskt, dels hur

har förstort barn och övriga anhörigaansvar fritiden.man
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varierarförkortningveckovisrespektivedaglignackdelar medFör- och enen
arbetets Avenskildesåväl denpåberoende art.hög utsträckningsåledes i som

påverkasarbetstidsförkortning kunnaflera skäl bör därför sättet avutatt ta en
möjligt.långt detta ärenskilde individen såden
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8 Lägre pensionsålder

Ett alternativ många uttrycker intresse för isom arbetstidskommitténs attityd-
undersökning är lägre pensionsålder. Mycketen problem idagär destort
många förtidspensione-ringarna. Också ökningarna långtidssjukskriv-av
ningar framför allt i de högre åldersgrupperna bland LOs medlemmar tyder på

behov minskaett belastningenatt i arbetetav bland de äldre arbetstagarna. En
lägre pensionsålder skulle innebära större anpassning till verkligheten.en

Vad i första hand borde åstadkommassom förbättringär arbetsmiljön.en av
Vi emellertid radikala förbättringarvet att många arbetsmiljöer inte möjli-ärav

åstadkomma underatt denga närmaste framtiden. Ur hälsosynpunkt vore enlägre pensionsålder självfallet angelägen. Det knappastär fråga några ut-om
bytbara storheter mellan förkortning arbetstiden dagen ellerav per per
vecka eller lägre pensionsålder. En sådanen reform minskar inte problemen för
många hushåll idag beträffande för barn och möjlighetenansvaret klaraatt
hemarbetet.

Det är sannolikt så allmän förkortningatt arbetstidenen skulle kunnaav
minska belastningen tidigare i arbetslivet och därigenom minska behovet avlångtidssjukskrivning och förtidspensionering i högre ålder. Detta är emeller-
tid effekter kan åstadkommas först på sikt.som

För tillgodose de behovatt idag finns minskad belastning isom arbetet förav
äldre åldersgrupper förutom direkta arbetsmiljöâtgärder lägre- vore en-pensionsålder viktig åtgärd. De erfarenheteren idag finns delpensionensom av
visar de arbetstidsförkortningaratt den innebär är mycket betydelsesom storav
hälsomässigt I synnerhet finnssett. behovet bland LOs Om inte möj-grupper.
lighet finns till lägre och flexibel pensionsålderen för alla, finns det skäl att
överväga sänka åldersgränsenatt för delpensionen till 55 år. Därmed skulle ar-betstidsförhâllanden kunna varieras bättre med utgångspunkt från den enskil-
des behov och arbetsförhållanden.egna
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arbetstidsformerFlexibla9

arbetstider-frågaiflexibilitetökadtillmöjligheterna omdiskuterasAlltmer en
individensFörbehov.produktionensochindividentillförhållandeiBådena. tid be-vissarbetstid underkortaretillmöjligheterna enfrämstdiskuteras endel

studierönskemålgrundellerålder omexempelvis barnens avroende
inrättandevaritfrämsthardiskuterasflexibilitetökadförformerDe sommm. arbetstidsfor-flexiblaolikaochfriårtillmöjligheterarbetstidsbank, ettenav arbetstid.konjunkturanpassadexempelvisproduktionentillmed hänsynmer arbets-beträffandeidagfinnsredanflexibilitetvisskonstateraskanDet att

möjlig-hardeltidarbete gettomfattningenutformning. Den avtidens stora
ochvårdenexempelvisinomarbetstidernautformningvarieradtillhet aven

längdarbetstidensifrågaflexibilitetutsträckning denna omvilkenIhandeln.
Däremotifrågasättas.kanbehovindividenstillanpassadförläggning äroch

idag sämrearbetstider ärvarierandetillmöjligheterkonstaterasdet merkan att
ochproduktionsförhållandenblberortillverkning. Detochindustri ainom

önskemålfinnssällanförarbetsmarknadensektorermanligainomdet avatt
föräldraledighetlängredeltidsarbete, mm.om lät-kanarbetstidernaförkortninglångtgåendeeller avdeltidsarbeteMed en

utnyttjandeflexibilitet ärformEntillskapas.arbetstider avflexibla annantare
Ytterli-föräldraledighet.ochstudieledighetförexempelvisledighetslagamaav arbetstidlängredvsårstid,eftersäsongarbetstidflexibilitet ärform avengare offentligadelarförtillämpassommartid stora avkortareochvintern som

sektorn.
tillanpassadflexibilitet är pro-deninnebärarbetstidvarierad somEn mer

innebärsäsongarbetstid. De attellerkonjunkturarbetstidkbehovduktionens s
i husvagnar,kylskåpexempelvisårstid,vissföravsättninghar envaraenman

naturligt-arbetstid kansådanEntill detta.förhållandeiproduktionenanpassas
individensberoendeanställdeför dennackdelarsåväl för-innebäravis som

förlägg-ochomfattningsjälv bestämmamöjligheternaoch attsituationsociala
arbetstiden.ning av ochvård barnförledigheti frågamöjligheter avförbättradesig omHär ter

införandeallmäntangelägna änstudieledighet ettoch föranhöriga merandra
allt likaframförochförbättradebordefriårsledighefi Härtillmöjlighetav arbetsmark-sektorerolikaförtjänstledighetför avtillskapasallaförrättigheter

synnerhetiarbetstagare,mångaFörarbetstagarkategorier.olikaförochnaden
arbetstidernaförbättringarlångtgåendemindre avocksåärLOs grupper,

Detarbetstidsdebatten.isällanalltför tasvilket tyvärrväsentliga, uppmycket
sluttiderochfastaföriställetflextider start-tillmöjligheternaminstintegäller

skiftbytestiderbättreeller mm.
utsträck-litenalltförihittillshararbetstidsformerflexiblatillMöjligheterna
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ning studerats för skall kunna vilka, framförsäga allt de socialaatt ocksåmen
de hälsomässiga, effekterna kan bli. Klart emellertidär den totala effektenatt

sådana arbetstidsformer i mycket hög grad beroendeär individen harav av om
kunnat påverka sin arbetstid eller inte. Det bör också åter understrykasegen att

individuell, flexibel arbetstid knappast är alternativ elleren mer ett ersätt-en
ning för förkortning arbetstiden.en av

Man kan också med ganska sannolikhet utgå ifrån fler flexiblastor arbets-att
tidsformer kommer kräva kvällsarbete och helgarbeteatt med de socialamer
och hälsomässiga konsekvenser vi sådana arbetstidsförläggningarvet attsom
innebär. En redan idag möjlig åtgärd för ökad flexibilitet i alla fallär på större
arbetsplatser varierat utbud olika arbetstidsformer.ett Där sådana möjlighe-av

finns erfarenhetär till vissa mindreter populära arbetstidsformeratten exem-
personal.5‘25pelvis två-skift kan det svårt rekryteraattvara

Det visar variantden flexibelpå arbetstid tillämpas vid Volvo i Köping.som
Arbetstidsbuketten består 9 olika arbetstider. De olika arbetstidsformernaav

följande:är
Arbetstid l utgörs ordinarie arbetstid dvs 07.00-16.00 måndag till fre-nr av ,dag. Heltid.
Arbetstid 2 vanligt tvåskift, med förmiddagsskift kl 05.42-14.00,ettnr av ett

eftermiddagsskift kl 14.00Ã-23.00 med förundantag fredagar, kvällsskiftetdå
slutar kl 20.00 och med veckovisa byten. Heltid.

Arbetstid 3 avkortatär tvåskift, dvs förmiddagspass 05.42-11.30ettnr ett
respektive kvällsskift kl 17.30-23.00. Veckovisaett byten. Deltid.

Arbetstid 4 avkortatär dagtidsarbete med arbetstid kl 11.30-17.30. Deltidnr
30 timmarvecka.

Arbetstid 5 avkortatär tvåskifr med arbetstiderna för förmiddagsskiftetnr
förlagda till kl 08.00-14.00 och ñár kvällsskiftet till kl 14.00-22.00. Deltid.

Arbetstid 6 ständigtär nattarbete, 5 nättervecka och med 34 timmarsnr ar-
betsvecka. Deltid.

Arbetstid 7 enbart lördags-är och söndagsarbete, dagtidsarbete, 11,3mednr
timmardag. Deltid.

Arbetstid 8 enbart lördags-är och söndagsarbete också med 11,3 tim-nr
mardag, organiserat tvåskift. Deltid.men som

Arbetstid 9 intermittentär tre-skiftsarbete.ettnr
Kombinationen de olika arbetstidsvarianterna möjlighet till flexibilitetav ger

både verksamhetens och personalens synpunkt.ur ur
Systemet tillgodoser verksamhetens krav flexibilitet då det möjlighe-ger

laborera driftstidernasmed längd. En vanlig dagarbetstidter att driftstidger en
på 40 timmarvecka. Maximal driftstid 168 timmarvecka.är Mellan bådaca
dessa ytterligheter finns rad möjligheter. Exempelvis dagtid i kombinationen
med avkortat tvåskift driftstid på 60 timmarvecka medan dagtid ochger en ca
vanligt tvåskift 80 timmars driftstidvecka. Utnyttjande samtliga arbets-ger av
tider i kombination driftstid 162 timmarvecka, dvs maximaltger en ut-ca
nyttjande maskinerna.av

Flexibiliteten personalens synpunkt ligger i möjligheten till intern rörlig-ur
het mellan arbetstidsformerna. kanSå exempelvis de övergått tillpersoner som
nattarbete med mycket kort varsel återgå till den arbetstidsform de lämnat. Ge-

slags intern arbetstidsförmedling således vissa möjligheter till rör-nom en ges
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emellertid vissa svårigheterpraktiken hararbetstidsformerna. Imellanlighet
arbetstidsfor-personalens önskemålbeträffande tillgodoseendeuppstått omav

till dagtidfrån tvåskift och kövarit köinneburit dethar blDet samtattamer.
bemanna.varit svåraveckoslutstiderna attatt

själv kanunderstrukits, individentidigareönskvärda är,Det att anpassasom
Även särskiltsvårigheterna idag ärsituation.efter sin socialaarbetstiden om

varieran-behovfinns det ocksåförbeträffande detta LOs av merstora grupper
tjänstemannasektornzs enkeltinte alltid såAtt det ärinomarbetstider attde

frågaKöping. kan bliexemplet Volvo i Detblanpassning visarsådangöra aen
för tillgodose olikaarbetstiderpusslande medomfattandeganska attettom

särskilt bland demångakommer intespeciella behov. Detanställdas att an-vara
dessaoch veckoslutsarbete,och nattarbete ävenkvälls-föredrarställda omsom

arbetstider.andraersättninghögre änarbetstider innebär en
in-flexibla arbetstider kanproblemenadministrativaklara deEtt sätt att som

arbetsti-synpunkt låtaanställdes ärdensåväl produktionensnebära attsomur
forsjälva får be-anställdainom mindrederna avgöras ta ansvarsomgrupper av
emel-kommergruppmedlemmarna. Härhosoch arbetstidsuttagetmanningen

det blirhuri arbetstidsuttagvariationenlertid storaatt styras grupperav pass
olikaarbetstiden mellanväxlamöjligheternaochfråga att an-grupper avom

ställda.
medarbetstidsförkortningar intefortsattaunderstrykasbör ocksåDet att

arbetstiden, ökadflexibilitet i frågainnebära ökadnödvändighet måste enom
arbetsti-förskjutnaarbetstider,oregelbundnaochobekvämafrekvens meravE lös-självfallet föranleda andraFörkortningar kantvâ-skiftssystem.der eller

tillarbetstiden med hänsynregleringi form hårdareexempelvisningar avav ens antalutökatregler kanförläggning. Sådanalängd ocharbetstidensbåde vara
begränsning antaletdygnsarbetstid,nattvila, vissförtimmar nattar-en aven

regleringveckovila med hårdaretimmar förökat antali följd, attbetspass av
infalla helgerskalldenna mm.
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10 Förkortning utbyggdgenom
föräldraförsäkring

Olika undersökningar visar småbarnsföräldrar denatt är kanskegrupp som
framför allt behöver arbetstidsförkortning. I synnerhet gäller det tidigaresom

den ensamstående småbarnsföräldern.sagts Den utbyggnad föräldraförsäk-av
ringen till 18 månader utlovats därförär mycket angelägen reform.som nu en
Inte heller sådan utbyggnad innebär emellertid någon total lösningen på beho-

tid för barnen i familj därvet båda föräldrarna arbetar heltid.av mer Här be-en
hövs insatser betydligt högre i åldrarna, minst till det barnen 8-9ärupp attupp
ar.

Om det ekonomiska läget skulle innebära fortsatt hård prioritering in-en av
på arbetstidsområdet ellersatser allmän arbetstidsförkortning i mycket småen

bör i stället selektiv förkortningsteg för småbarnsföräldrar övervägasen ge-
fortsatt utbyggd föräldraförsäkring eller förnom individen ekono-ett annat

miskt likvärdigt finnssätt. Det anledning misstänka tidspressatt och bris-att
tande kontakter inom familjen kan bidra till skilsmässor, alkoholproblem,

barn med alltför begränsadeotrygga möjligheter till vuxenkontakter. Både för
barnens och föräldrarnas del detär mycket angeläget med tillräcklig tid för

hemmet.26och det praktiska arbetet i Som harsamvaro Sverige rela-vet en
tivt mycket hög arbetstidsnivâ hushåll.sett Såväl samhällets indivi-per ur som
dens synpunkt finns sannolikt ingen selektiv arbetstidsåtgärd kanannan som ge

utbyte socialt och hälsomässigt.mer
Problemet med sådan inriktning på fortsatt arbetstidsförkortningen ären att

det kan innebära och förstärka kvinnornas deltidsarbete och därmed andra-
handsroll i arbetslivet. Via fortsatt utbyggnad föräldraförsäkringen kanen av
någon form styrning behövas för åstadkomma viss fördelningav att för-en av
äldraledigheten mellan föräldrarna. Mäns arbetstid ligger genomsnittligt sett
fortfarande åtskilliga timmar kvinnornasöver arbetstid. Både för familjernas
och männens del bör därför fortsatt reformering arbetstiden haegen en av som

mål bidra till utjämning arbetstidensett att längd mellan ochmän kvinnor.en av
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Längre semester

för deförbättringar utlovatslängd harbeträffandeOckså gruppersemesterns
i förstaFörlängning ärhar 5 veckorsenbart semesternidag semester. avsom

för för-åtgärdinterättvisereform och attbetraktahand enatt somsom en
5 veckorsharidag enbartarbetstiden. För de semester,korta avgrupper som

40-timmarsarbetsmiljö, innebärpåfrestandeochharmångavilka tung enen
ökad tidoch rekreation,återhämtningmöjlighet tillarbetstid ökadminskad en

fördelar vinnassåvälDärmed kankontinuerlig familjesamvaroför mm.meren
kontakter.till socialamöjlighetervälbefinnande ochhälsa,for

längdfrågaimellan olikaskillnadennuvarande semesternsDen omgrupper
arbetstiden knappastäravtalade längdenofta denövrigtför ävenoch -—

arbetsti-Utformningenhär diskuteras.arbetstidsâtgärdermed dei linje avsom
indi-grundvali framtiden avgörasbordeoch förläggninglängddens avmer

förutsättningarekonomiskaarbetsförhållandenbehov och änsocialavidens
status.yrkesmässigoch

bätt-semesterledighet ocksåförlängd ärmedfråga sambandviktig attEn en
förläggning. Semesternstill påverkanskall finnasmöjlighet semesternsavre

förloraddelvishelt ellerfamiljen kaninomsocialförbetydelse mmsamvaro
familjemedlemar.övrigaden medsamordnafinnsmöjlighet inte attom

tillförläggningsäkerligenhälsosynpunktallmän är semesternUr som-aven
arbetstagarebehov mångatill detfördel. Med hänsynmarhalvåret stora somen

fördelar med längrearbetet finnsåterhämtning från äventill semester-haridag
helttveksamt medhälsosynpunktändocksannolikttid. Det är samman-enur

lämpli-veckor börtill 6förlängdEnförläggninghållen semestersemestern.av
utnyttjandeflexibelttillmöjlighetkombineras medkunna ett se-avmergen

mesterledigheten.
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12 Sammanfattande kommentar

En avgörande faktor än arbetstidens längd för hälsa och sociala förhållan-mer
iden arbetet fritidenoch pâ idag sannoliktär förläggning arbetstiden. Fram-av

tida arbetstidsförkortningar kommer allmed säkerhet på olika sätt påverkaatt
arbetstidens förläggning, förekomst förskjutna arbetstider, Skiftarbeteav mm.

Ur hälsosynpunkt undvikandeär oregelbundna arbetstider, arbete påav nat-
på kvällar och mycket tidigten, morgontid grundregel. Detsena en samman-

hänger med den dygnsrytm påverkar människans sömn och vakenhetsom un-
der olika tider på dygnet. Obekväma och oregelbundna arbetstider i varie-stör
rande grad, beroende deras utformning, denna dygnsrytm. Därmed
påverkas vilketsömnen, i sin kan försämra hälsa och välbefinnande.tur Mag-
besvär är vanlig konsekvens obekväma och oregelbundnaen annan av ar-
betstider.

De sociala konsekvenserna arbetstidens utformning påverkas också i högav
grad samhällets tidsmönster. Obekväma och oregelbundna arbetstider kanav
försämra kontakterna med barn och övriga anhöriga. De försvårar sociala kon-
takter med andra och deltagande föreningsliv,i i studieverksamhet Sådanamm.
arbetstider kan emellertid också möjlighet klara barnomsorgen i hemmetattge
och till inköp och andra aktiviteter under dagtid. Såväl hälsomässigt som so-
cialt finns det också betydande skillnader i fråga människans förmåga tillom
anpassning till obekväma och oregelbundna arbetstider, relaterat i hög grad till
olika perioder i livscykeln, till ålder mm.

Vilka konsekvenser framtida arbetstidsförkortningar kan hälsomässigt
och socialt således iär hög grad beroende vilka effekter de kan för arbetsti-av
dens förläggning. Här bedömningengörs förkortning till 6-timmars-att en en
dag eller arbetsdagarvecka4 kan Öka förekomsten obekväma och oregel-av
bundna arbetstider. En 6-timmarsdag kan leda till ökning två-skiftsarbete,av

4-dagarsvecka kan öka förekomsten veckoslutsarbete och kontinuerligten av
skift- och turlistetids-arbete. För klara bemanningen såväl privatatt of-av som
fentlig service kan krav komma ställas flexibla arbetstider med hänsynatt till
verksamheternas behov. Därmed kan finnas förrisk negativa och sociala kon-
sekvenser, sannolikt inte arbetstidsförkortning helt kan eliminera.som en

Olika former för framtida arbetstidsförkortningar kan i varierandeäven grad
tillleda förbättrad utformning arbetstiden och därmed öka de hälsomässigaav

och sociala fördelarna förkortning. Allt förtalar för många förde-ärattav en en
lad arbetstid under veckan fördel jämfört med koncentrerade arbetstideren
med långa arbetspass och Iångledigheter och förkortning arbetsveckan. Iav
synnerhet gäller detta psykiskt och fysiskt påfrestande arbeten i svåra arbets-
miljöer och i arbeten med obekväm och oregelbunden arbetstid.

Om långtgående allmän arbetstidsförkortning inte kan genomförasen mer
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bör selektiva arbetstidsförkortningar främst för småbarnsföräldrar, harde som
Ävensvåra arbetsförhållanden och obekväma arbetstider möjlighe-övervägas.

till flexibel pensionsålder, alternativt sänkt ålder för till del-rättter en mer en
tidspension bör övervägas.

Beträffande förkortning arbetstiden dag eller för flertaletvecka ärav per per
hälsomässigt och socialt daglig förkortning fördel framför veckovisen en en
förkortning. I nuläget tycks emellertid flertalet föredra veckovis förkort-en
ning, vilket sannolikt beror inte kalkylerar med långtgåendeatt man en mer
förkortning arbetstiderna. Skall daglig förkortning kunna åstadkommasav en
i någon omfattning krävsstörre sannolikt ökad reglering arbetstidensen av
längd och förläggning.

Förutom jämnså fördelning möjligt mellan arbete och fritid detären som an-
geläget möjlighet variera arbetstiden med hänsyn till individens behovatt attge
under olika skeden livet både ifråga längd och förläggning. för-Fortsattav om
kortning arbetstiden bör kunna möjlighet till detta. Däremot indi-ärav ge
viduella flexibla arbetstider knappast ersättning för förkortning arbets-en en av
tiden. Möjligheter påverka den arbetstiden bidrar sannolikt tillävenatt attegna
arbetstidens eventuella negativa sidor i mindre återverkargrad negativt hälso-
mässigt och socialt.
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Förord

En de väsentliga frågorna i samband reformerav medmer på arbetstidens om-
råde vilkaär effekter de får för den offentliga sektorn, såväl verksamheten som
transfereringarna.

Arbetstidskommittén uppdrog Mårten Lagergren, författare till bl.a.
framtidsstudien Folkhemmets framtider, sammanfatta sinaatt tankar på områ-
det. Mårten Lagergren är verksam Karolinska institutet.

Rapporten har legat till grund för kommitténs överväganden för innehål-men
let i denna Mårten Lagergrenrapport själv.ansvarar

Mona Sahlin
ordf arbersridskommitréni
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1 Inledning

Mindre tid i förvärvsarbete och tid för del har längemer varit angelägetegen ett
önskemål i utvecklingen det moderna välfärdssamhället.av För tillgodoseatt
detta har flertal arbetstidsreformerett genomförts de hundra åren.senaste
Successivt har veckoarbetstiden reducerats, rätten till betald införtssemester
och byggts möjligheter skapatsut, till ledighet för vård barn, fackligt arbete,av
studier osv.

Som följd den ekonomiska krisenen i börjanav 1980-talet avstannadeav re-formverksamheten på arbetstidsomrâdet, kraven på kortare arbetstidmen resesånyo. Inte minst spelar härvidnu kvinnans roll på arbetsmarknaden ochnya
jämställdheten mellan könen viktig roll pådrivandeen kraft.som

Fortsatt reduktion arbetstiderna är utveckling,av får konsekvenseren påsom
varje områdesnart isagt samhället. Syftet med denna är belysa vilkauppsats att

följder kortare arbetstid kan tänkasen för det offentliga välfardssystemet.
Häri innefattas i detta sammanhang de individuella tjänster väsentligen vård,——och utbildning bidrag,omsorg pensionersamt och kontant understöd,annat-

kommer medborgarna tillgodosom och finansieras över offentlig budget.som
Framställningen inleds med genomgång konsekvensernaen för deav ovannämnda välfärdstjänsterna. Härvid behandlas först inverkan behov och ef-

terfrågan, sedan olika konsekvenser för utbudet med avseende verksamhet,
personalbehov och kostnadsutveckling. Därefter granskas tänkbara följder när
det gäller transfereringarna till hushållen, varvid särskilt pensionerna tas uppför sig. Uppsatsen avslutas med diskussion sambandeten mellan arbets-av
tidens längd och finansieringen de offentliga utgifterna.av Härvid diskuteras
dock endast principiellt arbetstidsförkortningens inverkan den ekonomiska
tillväxten.

Tidsperspektivet har valts till 15-20 är, dvs. några år på nästa sekel. Vissa
frågor, såsom hälsoutvecklingen, diskuteras dock ännu längre sikt. Fram-
ställningen iär huvudsak kvalitativ. Syftet har varit söka peka olikaatt tänk-ut
bara effekter och klargöra orsakssammanhang, sedan kan analyserassom meringående i fortsatt utredningsarbete.
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välfårdstj änsternaochArbetstiden2
ochbehovförkonsekvenser-

efterfrågan

analyseraaktuellthandi förstahär attblir detvälfárdstjänsternämndaAv ovan
behoveteftersomochvårdenförefterfrågeutveckling omsorgen,ochbehovs-

indirekt arbetsti-påverkasmycketän avknappast-skolutbildning annat -av
längd l.dens

ellermedborgarnatillhandahålls utan,ochvårdenoffentligaDen omsorgen
efter-ochbehovdärförbordeprincipkostnad. Isubventioneradstarktmed en

överensstämmelse.fullaldrigdockråderpraktikenIöverens.frågan stämma
behov,givetvidprisetfaktorer än ettandratillbakahållaskanEfterfrågan av

upplevelsenvård,sökaförtill tidtillgången attavståndet,geografiskadett.ex.
påefterfråganfalli vissakanOmväntangelägenhetsgrad etc.vårdbehovetsav

fastställasskalldettahurbehovet genomverkligaöverstiga detfås nuvård att
likväl ijagkommerfortsättningenIstimulans.utbudsinduceradslagolika av

diskuteraochefterfråganochbehovmellanlikhetsteckenhuvudsak sättaatt
storhetertvå gemensamt.dessaarbetstidernainverkantänkbaraden av

medsambandhakanochvård ettfinansieradoffentligt omsorgBehovet av
olika sätt:tvåprincipilängdarbetstidens

funktions-ochohälsagradeninverkanindirektellerdirekt avGenom1
nedsättning.

in-s.k.alternativa,förförfogandetillstårtid,deninverkanGenom2 som
2.nätverksocialtövrigtochfamiljiomsorgsinsatserochvård-formella,

förlängdarbetstidensbetydelsen upp-käntegentligenmycket avär omInte
för kravenrollhälsoskälspelade enUrsprungligen storohälsa.komsten av

Hälso-bakgrunden.kommit ihandeftermotiv hardessaarbetstid,kortare men
med kravsambandifram,förtstid t.ex.pådock ävenharskyddsmotiv senare

underjordsarbete.ochSkiftarbetevidarbetstidkortarepå
sambandnågotpåvisakunnatinteharlevnadsnivåundersökningarSCB:s

Något1979:48.SOUsjukfrånvarofrekvensenochlängdarbetstidensmellan
arbetstidivariationernaeftersomvänta,knappasthelleremellertid attärannat

fakto-andramångasåtillkommerdelkvinnornasföroch detsmåärför männen
småbarn,förekomstenarbetsbelastningen;totala avdenbestämmersomrer, studieNågonstödinformellttill etc.tillgångarbetsresor,hemförhållanden,
existerarhälsan,förbetydelsearbetstidernasmätainriktaddirekt attärsom bevismångfaldEnslutsatser.vissadradockkanIndirektinte.veterligt man

ohälsa. Detuppkomstenförrollspelari arbetet avförslitning storförfinns att
IIIsocialgruppiförekommandevanligarebetydligtohälsa ärsig bl.a.visar att
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iän de socialgruppernaandra och hälsoskillnaderna mellanatt socialgrupper-
Åberg,kraftigtväxer med levnadsåldern Erikson 1985.na Det talarmesta-

for dessa skillnader till del måsteatt hänföras till skillnaderstor i arbetsmiljö
förekomsten ensidiga arbetsrörelser, obekväma arbetsställningar,av tunga-

lyft, vibrationer, exponering for farliga ämnen Vid exponeringosv. samma per
tidsenhet bör därför kortare arbetstid reducera förslitnings- och olycksrisken i
arbetet och därmed hälsoskillnaderna i befolkningen.

En indikation sambandet mellan hälsan och arbetstidens längdannan ut-
de förbättringargör i hälsotillstånd och funktionsförmåga för äldre, obser-som

i den s.k. H70-studien Mellström,verats D. i socialstyrelsens PM 12686.
Det givetvisär svårt denna studie dra definitivaatt slutsatser beträffandeur
bakomliggande orsaker. Mycket talar dock för det effektenär bättreatt av ar-
betsmiljö i förening med kortare arbetstid och därmed längre återhämtnings-

långt efteråt kan avläsas i 70-âringarnas förbättradepauser som nu hälso-
tillstånd.

Överhuvudtagetbör när det gäller arbetstidernas inverkan på hälsanman nog
diskutera i långt tidsperspektiv. Förekomstenett ohälsa och funktionsned-av
sättning hos äldre har samband med de påfrestningarett organismen förutsatts
under hela livstiden. Förbättrade levnadsvillkor för och medelålders fårunga
därigenom utslag i form minskade vård- och omsorgsbehov flera decennierav
längre fram.

Om kortare arbetstid skall medföra bättre hälsa fordras dock antyddessom
exponeringen tidsenhet oförändrad.att är Resulterarovan, arbetstidsför-per

kortningen i krav på ökad effektivitet, i sin leder till ökat utnyttjandetursom
hälsofarliga ämnen i arbetet, ökad styrning ochav övervakning, högre arbets-

takt kan de potentiella hälsovinsternaetc. snabbt neutraliseras eller för-t.o.m.
bytas i sin Det har här säkert ocksåmotsats. betydelse hur arbetstidsförkort-
ningen Fyradagarsvecka eller sextimmarsdagtas ut. torde intet.ex. samma
hälsoeffekter.

Epidemiologisk forskning visar goda sociala kontakter spelaratt mycket stor
roll för bevarandet hälsan. Kortare arbetstider kan här inverka fleraav sätt:
Mer tid för del innebär tid för sociala kontakter utanför arbetslivetegen mer
och därmed bättre möjligheter upprätthålla hälsofrämjande socialaatt nätverk.
Om den kortare arbetstiden för männens del leder tilläven tid för familjenmer
och ökad jämställdhet vid fördelningen hemarbetet reduceras kanske ocksåav
konfliktnivân i äktenskap och samboende. Skilsmässorna förutgör närvarande

hälsoriskavsevärd för de medelålders med dödlighet för frånskilda,en en som
2-3är gånger så hög för gifta.som
Omvänt kan dock, påpekades kortare arbetstid också medförasom ovan,

effektiviseringskrav, ökar isoleringen i arbetet och reducerar möjligheter-som
knyta kontakter inom arbetslivet.att Framför allt för kvinnorna dessasynes

kontakter spela mycket roll för arbetstillfredsställelsenstor och därmed också
indirekt för hälsan 3.

Även det gällernär de sociala effekterna arbetstidsförkortningen spelarav
formen för denna roll. Kortare arbetsdag tordestor exempelvis ha helt annan
inverkan familjesituationenpå fyradagarsvecka.än

Förbättrad hälsa otvivelaktigt värde i sig.representerar Det kanett synas
självklart bättre hälsoläge i befolkningen ocksåatt ett kommer resultera iatt
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reservatio-vissadockmåstesjukvård. Härochpå hälso-efterfråganminskad
vårdbehovmellansambandetinledningsvis,framhöllsDels är,göras. somner
koppling,i dennaförskj utningarentydigt. Genomheltvårdefterfrågan inteoch

hållasefterfråganbehov kanmarginellaförsöker vård uppeatt mert.ex. man
häl-förbättradedenha minskatobjektiva behovetdet genomsynestrots att
detdelegentligen barasjukvårdsefterfrågandagensDels avenmotsvararsan.

befolk-delmycketäldreför dedelpotentiella behovet. En stor avstor en --
medicinskaprincip med dagensilångvariga, dvs.fleraellerliderningen enav
huvudsakli-för dessavårdBehovetbotbara, sjukdomar. styrsteknologi icke av

medicinska be-teknologi. Nyamedicinskochvårdresurserpåtillgångengen av
till direktfårstarroperationerhjärtoperationer,handlingsmetoder, såsom etc.,

betydandeHärtill kommeri dagen.sjukvårdsbehov kommer attföljd enatt nya
botemedelnågotvilkenoch dödenslutskedelivetssjukvården motdel avserav

Även skulleäldresåvälförhälsolägetfinnas.aldrig kommer yngre somatt om
fögadärfördetarbetstidsförkortning, ärbl tro-förbättras avsevärt, .a. engenom

sjukvârdsefterfrågan åt-i minskadavläsasskulle kunnaresultatetligt att -
och växandedominerandei anspråki dagför de äldreinteminstone tar ensom

sjukvårdskonsumtionen.del av
förinsatsersocialabehovetgällerannorlunda detnärnågotSituationen är av

fram-vadbakgrunddetDelsäldreomsorgen.dvs. motäldrede somavsynes
till bättresikt kan ledaarbetstid långkortarerimligtförts attantaattovan,

förslit-minskadgrundrörelsehinder påmindrefunktionsförmågabevarad av
vissfinns detdelshand,påsig längreklaradärför kanochning egenatt man

iandraanhöriga ochfrånoch hjälptill stödmöjligheternaanledning atttroatt
arbetstiden kortare.ärnätverket blir bättresocialadet om

barnomsorgbehovetreducerai viss månocksåarbetstid kan ge-Kortare av
möjlig-harföräldrarnabådafall därledig tid. I defår ökadföräldrarnaattnom

arbetstidsför-effektdubbelarbetstiden kanförskjutningtillhet avenmanav
så långtarbetstiden såförläggersaxning, dvs. attkortningen att mangenom
mångadockbör poängterasbarntillsyn. Detför attledigförälder ärmöjligt en

ellerensamföräldrarde ärantingenmöjlighet,denna att genomsaknar genom
skift-tillarbetstidsförkortningenLederpåverkas.inte kanarbetstiderna meratt

tillgodosefördaghemmenöppethållandebehovet attökar ensam-arbete, av
behov.föräldrarnas

fysisktutvecklingsstörda,omsorgsformer omsorgvård- ochövrigaFör om
förmodligenspelarfamiljeomsorg m.m.ochindivid-handikappade, en re-

offentliga insat-efterfrågan pågällerdetrollarbetstiden mindre närduktion av
möjligheternaarbetstid ökarkortarehävdaskulle kunnaMöjligen attmanser.

skall realiserasmöjligheterhur dessafråga dåviktig ärEnfrivilliginsatser.till
frivil-benägenheten tillökarsig knappastarbetstidsförkortning ieftersom en
ökadeutnyttja denalternativa sättoch mångaomsorgsarbete attvård- ochligt

äldre ovan.jfr också debudstillstårfritiden
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3 Arbetstiden och välfärdstjänsterna
inverkan effektivitet,på perso--

nalbehov och kostnadsutveckling

Välfärdstjänsterna vård, och utbildning har genomgående denomsorg egen-
skapen de inte så lätt kan rationaliserasatt ökat utnyttjande maskinel-genom av

hjälpmedel. Personalinnehållet har också starkt samband med tjänsternasett
kvalitet. En reduktion arbetstiden vid oförändrad verksamhetsvolym fårav där-
för till följd behovet personal ökar.att Om detta ökningsbehov inte kan tillgo-av
doses blir resultatet antingen kvalitetssänkning eller verksamhetsvoly-en att

måste skäras mindre vårdinsats sjukmen och omsorgsbehövandener iper-
vård och eller färre vårdplatser, större klasser i skolornaomsorg eller färre un-
dervisningstimmar. Förbättrad organisation, vârd- eller undervisningsfor-nya

kan förmodligen till deletc. motverka dennamer utveckling. Arbetstidsför-en
kortningen i sigutgör starkt incitament tillett genomföra sådana åtgärder.att
Det ocksåär tänkbart problem gäller schemaläggningatt och anpassningsom
till verksamhetens dygnsrytm blir lättare lösa med kortare arbetstidatt Sprien

2201987. De negativa effekternarapport arbetstidsförkortningen på utbu-av
det välfärdstjänster kan därigenom reduceras.av

Omkring hälften de anställda inom vård och ochav även delomsorg storen
undervisningspersonal arbetar i nuläget deltid. För dessa blir konsekvenserna

arbetstidsförkortningen något annorlunda eftersomav de kan välja mellan att
bibehålla nuvarande arbetstid, och därmed öka sysselsättningsgraden, eller
hålla den oförändrad och därmed ytterligare minska arbetstiden.senare Man
får båda alternativen kommeranta att förekomma. Effekternaatt detnär gäller
behovet personalutökningar reduceras härmed. De finansiellaav konsekven-

blir dock desamma, vilket alternativserna väljeroavsett jfr nedan.man
Kvinnornas deltidsarbete i vård, och skola avspeglar den nuvarandeomsorg

könsfördelningen arbetet i hemmet. Kravet kortare arbetstidav är som
nämndes inledningsvis i hög grad jämställdhetsfråga. Antaren attman en ar-
betstidsförkortning kommer föra med sig jämnare arbetsfördelningatt mel-en
lan könen i hemmet, bör också dra slutsatsen kvinnorna då väl-man att snarare
jer öka sin sysselsättningsgrad. Skulleatt männen välja lägga hela arbets-att
tidsförkortningen hemarbete, bleve effekten den kvinnorna kunde öka sinatt
tid i förvärvsarbete inom för oförändrad total arbetsinsats Arbets-ramen en
tidsförkortningens innebörd är då omfördelning förvärvsarbetetsnarare en av
mellan könen än omfördelning mellan arbete och fritid jfr figuren
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mel-förvärvsarbetetarbetstidsförkortning omfördelarFigur Effekter somav en
lan könen.

Före Efter

KvinnorMän Män Kvinnor

Hem-
arbete

IJArbetstids-iförkortn.

s } ökat förvärvsarbeteFörvärvs

arbete

A

jämställdhetsfrågan, dettagäller i ärtrögheter,kännedom deMed somom
dedockutvecklingen. Det kan värttroligastekanske inte den att notera attvara

arbetskraftsreserv,avsevärdkvinnornadeltidsarbetande representerar somen
mobilise-medverka tillparadoxalt kanarbetstidsförkortninggenerell attnogen

arbetstids-välfirdstjänsterna,det gällerrekryteringsproblem, närDet somra.
Dettaåtminstone till del reduceras.på så visför med sig, kanförkortningen en

1990-taletkulminerar i slutetarbetskraftenhänsyn tillangeläget medär att av
åtminstoneförvärvsfrekvens och det-tillkvinnorna når männensnär attupp

behövskvinnor,besvärligt rekrytera dekonjunkturervid goda att somsynes-
arbetstid.vid oförändradvälfärdstjänsterna,för utföra t.o.m.att

ocharbetstid inom vård-anställda leder kortareflerbehovFörutom om-av
mindre nack-för med sig ellereffekter, störreockså till andrasorgssektorn som

utbredda deltidsarbetetdock påpekas, detverksamheten. börför Detdelar att
verksamhe-effekter präglardessa redanpersonalgrupperinom gör attstora nu

förvär-nödvändigtvis behöverinteovanståendeoch bakgrunddeatt motten av
jfr ovanvissa antagandenarbetstidsförkortning undervid generellras en -

reduceraskunnaskulle de t.o.m.
patient ochkrävs kring varjefler vårdaretid personalen arbetar,kortareJu

all-omvårdnadsbehov dettamed ärSpeciellt förhjälptagare. ettstorapersoner
och vårdenhålla reda påeftersom blir många ansiktenproblem, detvarligt att

bli alltmerriskerar att anonym.
tid gårverksamhet,för utföra givenanställda behövsflerJu att merensom

administration. blir svårareinformation och Detkommunikation,förockså åt
tillvaro fragmentise-helhetssyn. Vårdtagarnaskontinuitet ochupprätthållaatt

för övrigtproblem fåralltmer besvärandeprincip för vårdenI mansammaras.
antyderspecialisering, vilketoch långt drivenpersonalomsättningvid hög att

arbetstider.bara ligger i längrelösningen inte
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ökatEtt antal anställda för vidare med sig behov fler utbildningsplatser, såvälav
för teoretisk för praktisk utbildning. En avsevärd extrakapacitet krävs dess-som

vid själva utökningen för fortast möjligt klara problemet med uppkom-utom att
vakanser. Om utbildningsmål skall innehållas vid kortare arbetstidna samma

måste utbildningen antingen intensifieras eller förlängas. Speciellt inom den
praktiskt inriktade vârdverksamheten det viktigt tillräcklig erfarenhetär kanatt
erhållas utbildningenunder olika situationer, vilket blir svårare med kortav en
arbetstid. Man bör också räkna med andel kortarestörre arbetstidatt en av en

förmåste i anspråk vidareutbildning olika slag.tas av
För de kvalificerade vårdyrkena det troligt arbetstidsförkort-är attmer en

ning förstärker den redan långt drivna specialiseringen, det blirattnu genom
svårare förvärva och upprätthålla bred kompetens. En sådan utvecklingatt en
för med sig ökade kostnader beroende bl svårigheterna lösa problemenatt.a.
med jour och beredskap. Den ökar också ytterligare den påpekade frag-ovan
mentiseringen blirvården. Det med ökad specialisering allt svårare hittaattav

i vårdsystemet och adekvat behandling förrätt problem, inte omedelbartsom
låter sig etiketteras.

Sammanfattningsvis finner alltså korta arbetstider mins-tenderaratt attman
effektivitetenka i vårdorganisationen och sålunda Öka kostnaderna för be-att

driva given verksamhet. Dessa problem emellertid ingalunda okända iären nu-
läget och de behöver bakgrund vad framhållits inte nödvän-mot av som ovan
digtvis förvärras vid generell arbetstidsförkortning.en

De avgörande problemen för välfårdstjänsterna vid allmän förkort-mest en
ning arbetstiderna gälla rekrytering, kostnadsutveckling och finansie—av synes
ring. Rekryteringsfrågan har behandlats och behöver inte kommente-ovan mer

När det gäller inverkan kostnaderna förtjänar det framhållas den-att attras.
egentligen inte beror på arbetstidsförkortningen sådan. Kortarena som

arbetstid oförändradmed timlön och antal anställda leder priori tillsamma a
lägre personal- kostnader. Kostnadsökningen förstuppstår reduktionennär

arbetstiden kopplad till kompenserande timlöneökning samtidigtärav en som
fler anställs deltidsarbetandeatt de ökar sin sysselsättningsgrad förpersoner

det möjligt driva verksamheten allagöra under dygnets timmar.att att
Anledningen till vård, och skola generellt kräver växandeatt settomsorg en

andel samlade får främst ide sökas dessa tjänster har be-attav resurserna en
gränsad rationaliseringspotential. sammanhängerDetta väsentligen med tjäns-

karaktär det handlar människor tid. Arbetstidstörkortningägnaternas attom-
med oförändrad lön heltidssysselsatt bara möjlig finnsdet sektorerärper om
i ekonomin, där produktiviteten hela tiden effek-ökar utnyttjande alltgenom av
tivare maskiner. Eftersom finns rimligt fördet knappast något skäl deatt an-
ställda i samhällssektorer med verksamhet inte skall del fruk-typannan av av

denna utveckling, blir den självklara konsekvensen sådan verksam-terna attav
efterhet arbetstidsforkortningen kommer delstörre de samladeatt ta en av

i anspråk.resurserna
och ñnansieringsproblem,De mekanismer dessa sammanhang destyrsom

härigenom uppstår kommer utredas i det sista avsnittetnärmare den-attsom av
uppsats.na
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transfereringarna4 Arbetstiden och

viktig välfardssystemet offentligaEn komponent i den sektornsutgörs trans-av
fereringar till hushållen. betydande del dessa består i pensioner: ATP,En av
folkpension, statlig och kommunal tilläggspension Till pensionerna börm.m.

Öv-i detta sammanhang också räknas de kommunala bostadstilläggen KBT.
barnfa-riga transfereringar huvudsakligen bidrag till olikautgörs av grupper:

miljer, sjuka, arbetslösa Storleken påverkas förutom behovs-dessaetc. av av
storlek också den ekonomiska utvecklingen. gäller tillDettagruppernas av en

vil-del pensionerna, där tillkommer också speciellt regelsystem,även ettmen
ket det nödvändigt i sammanhang behandla för sig.detta demgör att

Pensionerna
offentliga pensionsutgifterna har ekonomiskaDe visst samband med denett

tillväxten för pensionsformer indirekt och förkopplingen del endastärmen en
andra behäftad med avsevärd tidsfördröjning. Folkpensionen knuten till detär
s.k. basbeloppet, avspeglar utvecklingen konsumentprisindex. Teore-som av
tiskt skulle därigenom oberoende reala tillväxten. praktikenden den Ivara av
har pensionsbeloppen justerats i ekonomiska tider tillkomstengodaupp genom

bostadstilläggen.pensionstillskott 4 och höjning de kommunala Om-av av
vissgjordes under den ekonomiska krisen i början 1980-talet nedjus-vänt enav

tering basbeloppet kompenserades fullt för del inflatio-inte denatt utgenom av
devalveringen.sammanhängde med oljeprisökningarna och ATP-nen, som

pensionen beräknas utifrån antalet intjänade pensionspoäng, dvs. inkomsten
relativt basbeloppet femton bästa åren. Den pensionenunder de utgående är
knuten till basbeloppet. den 75-åriga medelATP-pensionären avspeglarFör
pensionen därigenom reala inkomstnivån för tjugo år sedan ellerden ännuca
tidigare.

Effekten arbetstidsförkortning pensionsutgifternapå beror dels den-enav
inverkan den ekonomiska tillväxten, dels indirekta eller fördröjdadenas

kopplingar mellan utgifter och tillväxt arbetstidsförkort-Hurantyttssom ovan.
ningen kan tänkas tillväxten följandepåverka diskuteras i avsnitt. An-närmare

vissdet sker reduktion tillväxttakten i förhållande till vadtar att en av som
möjligt, pensionernasvarit blir den följden andel denärmaste attannars av

samlade blir folkpensionernasmotsvarande högre. För del motver-resurserna
kas förvänta sig viss nedjustering pensions-detta något då kanattav man en av
tillskott och bostadstillägg jämfört högre tillväxtalternativet.med det

ATP-pensionerna inte effekten förränFör mildras detta på mycket långsätt
sikt. Beräkningar för den tjugoårsperioden har visat vissnärmaste att en
minskning den årliga BNP-tillväxten tillväxten pensionsut-reducerarav av
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betalningarna i ATP-systemet med endast omkring tiondedelen därav under
den tjugoårsperioden, Lagergren,närmaste 1988. Dämpningen samman-
hänger flera faktorer:med pensionerna för de redan pensionerade påverkas inte

förändringen i tillväxt, intjänade pensionspoäng för nybeviljade pensionerav
under perioden påverkas i ringa omfattning på grund regeln med medelvär-av
det för femton bästade åren 5 och den s.k. takeffekten, dvs. regeln att pen-
sionspoäng erhålles för inkomster 7,5 basbeloppet.över x

Även längre sikt skerännu betydande dämpning tillväxtens inverkanen av
på ATP-pensionsutgifterna. beror framförDetta då allt på den nämndaovan
takeffekten.

Ovriga transfereringar
transfereringarFör övriga till hushållen kopplingen mellan ekonomisk till-är

och utgiftsnivå tydligare dock finnsväxt det någon regelrättutan att automa---
tik. Barnbidragen har justerats realt i tider god ekonomisk tillväxt ochupp av

vidurholkats stagnation, ingalundaomvänt entydigt givet.mönstret ärmen
Politiska hänsyn bestämma och i vilken omfattning justeringennär sker.synes

Som grundalternativ i långsiktig analys förefaller dock rimligtdetett atten
sker fortlöpandedet anpassning bidragen, till reallöneut-anta att t.ex.en av

vecklingen för heltidsarbetande.en
Detsamma torde gälla for sjukförsäkringen. Kopplingen till arbetstidsför-

kortningen kompliceras härdock vilka antaganden sambandetgörav man om
mellan sjukfrånvaron arbetstidens förefalleroch längd. inte helt orimligtDet

kortare arbetstid allt lika borde reducera sjukfrånvaronatt anta att annat—— -
och förledigheterna vård sjukt barn Dels bör, påpekadesav m.m. som ovan,
förslitningen arbetsliveti minska, vilket har betydelse framför förallt de långa
sjukskrivningstiderna, dels kan möjligheterna öka till informell omsorg om
barn anhörigaoch andra och behovet särskilda ledigheter för dettaav re-
duceras.

utgifterna för arbetslöshetsförsäkringenHur arbetstidsför-påverkas enav
kortning beror självfallet i hög grad på denna har någon inverkan arbets-påom
lösheten. Denna frågeställning faller väsentligen utanför för dennaramen upp-

Här skall endast också ersättningen till arbetslösade tenderarsats. noteras att
följa reallöneutvecklingen relativt avvikelser periodvisäven kanatt storaom-

arbetslösheten blirAntar densamma arbetstidennoteras. att oavsettman om re-
duceras eller ej, blir därför slutsatsen, arbetslöshetsersättningen iatt stort sett
bibehåller sin storlek i förhållande till ekonomiskade totala resurserna, om ar-
betstiden skärs ner.

Skulle däremot arbetstidsförkortningen tillleda delning jobben,en somav
eliminerar eller reducerar arbetslösheten relativt utgångsläget elleravsevärt
alternativt till ökad arbetslöshet utslagning företag, bliravsevärten genom av
givetvis effekten förutgifterna arbetslösheten helt Minskar syssel-en annan.
sättningen följd arbetstidsförkortning medför ökningdetta kravsom av en en

vissa transfereringar.av
Samma föras förtidspensioneringen,kan det gällernärresonemang som

åtminstone till del arbetsmarknadsskäl,sker och de s.k. arbetsmark-en av
nadspolitiska härföråtgärderna. Kostnaderna uppgår till betydande belopp,
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vilka alltså potentiellt skulle kunna vid minskad arbetslöshet. Frågansparas
bara behovet försvinnerär dessa åtgärder med ökad knapphet påom av en ar-

betskraft. har matchningen mellanDetta med utbud och efterfrågan el-göraatt
ler annorlunda uttryckt bostadsort och kvalifikationer förhållandei till loka-—-
lisering och näringsstruktur.

effekternaDe potentiella arbetstidsförkortning transfereringarnapå tillav en
hushållen pekar sålunda i olika riktningar; reducerad ekonomisk tillväxt vid
oförändrad sysselsättning innebär allmänt transfereringarna minskar,sett att

pensionssystemet innehåller avsevärda trögheter, den relativagör attmen som
belastningen ökar. förkortadeSkulle arbetstider de positiva biverkningarge

många hoppas på fler jobb, bättre hälsa, informell kansom mer omsorg- —
dock resultatet bli avsevärd både absolut och relativ reduktion de transfe-en av
reringar knutna till ålderspensioneringen. skulleär Men sysselsätt-som
ningen i stället svikta följd förkortningen blir effekten givetvis densom av om-

Även hälsoeffektervända. kan för övrigt då ifrågasättas eftersom finnsdet ett
väldokumenterat samband mellan arbetslöshet och ohälsa.
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5 Arbetstiderna och välfárdssyste-
finansieringmets

l det föregående har analyserats några effekter arbetstidsförkortning kanen
välfärdssystemet det gällernär behov, efterfrågan, effektivitet, personalbe-

hov och kostnadsutveckling. Det återstår dock den kanske viktigaste frågan -hur påverkar reduktion arbetstiderna välfärdssystetets behov finansie-en av av
ring i förhållande till samhällsekonomin Frågan kommer i det följande att
analyseras i tvâ led:

samhällsekonomins inverkan på välfårdssystemets finansieringsbehov—
skattebråket

arbetstidsförkortningens inverkan på samhällsekonomin.-

Den frågan faller egentligen utanför för denna ochsenare kom-uppsatsramen
endast beröras principiellt.attmer mer

Samhällsekonomin kan översiktligt beskrivas i följande termer:
antalet arbetstimmar i näringsliv respektive offentlig sektor-
produktionen arbetstimme i näringslivet produktiviteten.per——

Härur kan produktionsvärdet för näringslivet bestämmas och givet närings--livets vinstandel och lönerelationen mellan näringsliv och offentlig sektor -även produktionsvärdet för den offentliga sektorn och därmed bruttonational-
produkten.

Välfardssystemet består offentlig konsumtion och transfereringar till hus-av
håll. De pensionerna tenderarutom påpekats följasenare attsom ovan- -
reallöneutvecklingen. Denna i sinär kopplad till den ekonomiska tillväxtentur
via uppdelningen produktionsvärdet i löner och kapitalersättningar. Omav
denna uppdelning givenär kommer alltså reallönerna 6 i princip iväxaatt

takt bruttonationalprodukten. Om timlönerna i den offentligasamma sek-som
utvecklas i takt i näringslivettorn följer härav den offentliga lö-samma som att

transfereringarna exkl. pensionernasamt vid konstantnesumman offentlig
verksamhetsvolym, och oförändrad storlek behovsgrupperna i stortav sett
kommer oförändrad delatt BNP,motsvara oberoende den ekonomiskaen av av
tillväxten. Skulle den relativa vinstnivân i näringslivet öka eller lönenivån i den
offentliga sektorn släpa efter den privata, blir däremot resultatet under i övrigt
oförändrade förutsättningar offentligade lönernaatt och transfere-summan av
ringarna minskar i förhållande till BNP.



Bilaga 5234 sou 1989:53

till hushållentransfereringarnaoffentliga lönekostnadssummanDen ut-samt
of-utgifterna. Härtill kommer dendominerande delen de offentligadengör av

offentlig försäljning i princip kost-förbrukningen minus värdet dvs.fentliga av
löner, offentliga investerin-offentliga verksamheten exkl. denaderna för den

statsskulden.till företagssektorn påsubventionerna netto- räntansamtgarna,
finansie-och drar ifrån andrahärtill offentliga sparandetdetLägger man

direktaavgifter erhållestullar, acciser ochringskällor såsom summanm.m. av
indirekta skatter.och

skattewoten.till i sin den s.k.i förhållande BNPSkattesumman utgör tur

arbetstimmar och skattenivåmellanSkattebråket sambandet——
följa reallöneutveck-förenklingen pensionernadenOm ävengör att antasman

för ATP-pensionerna ochframhållits intevilket stämmerlingen attovansom
offentliga inves-nettoförbrukningen och deför offentligagäller dendetsamma

jfr nedan vidare kon-riktigtvilket inte hellerteringarna är antarsant, samt
för offentliga lönerna,och följsamhet derelativ vinstnivå i näringslivetstant

nedanstå-approximativt uttryckaskan skattekvotentimme räknat, genomper
1986.skattebråkef 7 LO,s.k.ende uttryck, det

transftimmaroff.sektor+antalarb.tim iantal
konst.Skattekvoten X

jantalet arb.totala timmar

antal offentlig-sektor-förstås då dettransfereringstimmarantaletMed
hushåll vid rådandetill dentotala transfereringarnatimlöner de motsvararsom

detta värde integjorts berorlönenivån. Med de antagandenoffentliga ovansom
antaletförmånsnivân i förhållande till dettalöneläget enbart påpå samtutan

förenklade, sanningenuttrycker den, någotSkattebråketförmånstagare. att
huvudsakoch därmed skattekvoten, iutgifternas andel BNP,offentligade av

antalet för-offentlig tjänst i timmar räknat ochiarbetsvolymenbestäms av
i förhållande till totala volymenrelativ förmånsnivå denvid givenmånstagare

ökad produktion arbets-tillväxt, i meningenEkonomiskförvärvsarbete. per
sig såavgörande i påverka skattekvoten,därför intetimme, kan något sätt

tillåts utveck-till behövandeoffentliga timlöner och förmånernalänge grupper
las i tillväxtens takt.

två skäl. För detmodifikation minstemellertid sanning medDetta är aven
regler för pensionsbe-framhållits ATP-systemetsförsta innebär som ovan --

reallöneutvecklingen. Skillna-följeringalundaATP-pensionernaräkningen att
tillväxten någorlunda snabb.avsevärdsikt ganska ärden blir på tjugo års om

därfördefinition minskarenligt ovanståendetransfererings-timmarAntalet
vid ökad tillväxt.

ochlönerkonsumtionen ocksåoffentliga änandra består denFör det annatav
nettoförbrukningen har underoffentligadelen dentillkommandeden --

löne-utvecklats långsammaregod, än1970-talen, då tillväxten1960- och var
rådde dockhälft, reallönerna sjönk,förstaUnder 1980-talets närkostnaderna.

ilöneandelenfrån period har alltsådennaförhållandet. Bortsettdet omvända
såvuxit rimligtstadigt och detoffentliga komsumtionenden att anta attsynes
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kommer ske i fortsättningenäven under förutsättningarde bibehållnaatt lö-om
nerelationer och oförändrad vinstnivå här diskuteras. bakomliggandeEnsom
orsak härtill den offentligaär verksamheten blir alltmer personalintensivatt i
takt med vård, och utbildning tenderar allt delatt störreatt taomsorg ut-en av

på bekostnad de tidigare dominerande delarna förvaltning, försvarrymmet av
Inte heller offentligade investeringarna har utvecklats ietc. takt lö-samma som

på grund i orsaker.stort settnerna av samma
Slutsatsen blir alltså den längeså pensionssystemets regler bibehållsatt samt

offentlig nettoförbrukning och investeringar tenderar utvecklas långsamma-att
lönernaän så kommer ökad ekonomisk tillväxt leda till minskningre att en av

skattekvoten.
Trots nämnda reservationer kan skattebråket i sin enkelhet in-ovan vara

struktivt använda förmodell illustrera effekten arbetstidsfor-att attsom av en
kortning det gällernär anspråken på offentlig finansiering i förhållande till de
totala Antar vi i modellen arbetstidsförkortningen leder tillresurserna. att att
det totala antalet arbetstimmar minskar samtidigt den offentliga verksam-som
heten behålls oförändrad i arbetstimmar räknat oförändradmed löneandel samt

transfereringarna tillåts bevara sitt värde uttryckt i timlöneratt blir den primära
följden skattehöjning storleksordning arbetstidsreduktionen.en av samma som

Skatteökningen begränsas den offentliga verksamheten inte full kom-om ges
pensation för arbetstidsreduktionen, dvs. det totala antalet offentliga arbetstim-

skärs respektive transfereringarna, vilket torde rimligt, rela-mar ner, om vara
till veckolöner i stället för till timlöner, varvid alltsåteras reduktionen av

veckoarbetstiden med oförändrad timlön tillåts slå i förmånsnivå.sänktut en
Denna operation påverkar dock intenämnts ATP-systemet, därsom ovan pen-
sionsbeloppen bestämdaär den tidigare löneutvecklingen 8.genom

Det bör vidare påpekas den reduktion det totala antalet arbetstimmaratt av
i produktionen, här antagits, kan äga på många andra sätt änsom rum genom

generell arbetstidsforkortning. Man får i princip effekt vid växandeen samma
arbetslöshet, uppskjuten debut för de i arbetslivet, återgång kvinnornaunga av
till hemarbete vissmed reduktion för minskat behov barnomsorg, utökadav
förtids- eller deltidspensionering eller sänkt pensionsålder. Samtliga dessa för-
ändringar har egenskapen de, allt lika, höjer den skattekvotatt krävsannat som
för finansiera välfärdssystemet. Det har härvid mindre betydelseatt föränd-om
ringen kopplad tillär produktivitetstillväxt eller inte, dvs. minskningenen om

antalet arbetstimmar orsakats rationalisering produktionen eller ba-av av en av
frivilligt eller ofrivilligt utträde olika arbetslivet.ra genom av grupper ur

Situationen något annorlunda vi i stället fokuserar det kvarut ärser om som
sedan skatten betalts, dvs. den privata komsumtionen. förUtrymmet denna be-

efterstäms BNP fråndragning offentlig komsumtion, investeringar ochav av
Detta innebär den privata konsumtionennettoexport. blir starkt beroendeatt av

den ekonomiska tillväxten. Den förutsättningarväxer med de som angavs ovan
9 och vid konstant investeringskvot något snabbare BNP.änt.o.m.

Skillnaden det gäller inverkannär den ekonomiska tillväxten på skattekvo-av
respektive den privata konsumtionen får betydelseten försökernär bedö-man
välfärdssystemets sårbarhet i framtiden. Vilket utslagsgivandeärma mest -

skattenivån i sig eller det återstående för den privata konsumtionen.utrymmet
Kan höja skatterna obegränsat så länge den privata capitakonsumtio-man per
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hurväxa Eller kan skatten bli for hög sådanfortsätter oavsettatt myc-somnen
10förfogar överprivat konsumtionsutrymme medborgarnaket

samhällsekonominArbetstidsforkortningens inverkan på ett——
principiellt resonemang

effekten arbetstidsforkortninguppskattning gjortsharOvan enav aven grov
tillförutsättningen denna lederoch privat konsumtion underskattekvot att en

oförändradarbetstimmar i produktionen medreduktion antaletmotsvarande av
arbetstidsforkortning inverkar på samhälls-hurproduktivitet. Frågan om en

skilda uppfattningar har fortsolika och vittekonomin emellertidkan svarge
fram i debatten.

jobben kortare arbetstid,möjligt delahävdar detNågra är attatt -
ekonomer, arbets-i första hand kanskefler arbete. Andra,kan attmenar

produktionsbortfall minskat antalenbart leder tilltidsforkortning ar-genom
förkortad arbetstid kan kompenserasuppfattningbetstimmar. tredje ärEn att av

sysselsättningen därmed begränsas.effektenproduktivitetshöjningar så påatt
hur arbetstidsforkort-uttryckas iskilda uppfattningar kanDessa termer av

arbetstimmar ochproduktiviteten och antaletinverkar påningen motsvaras
figur.nedanståendeolika punkter idärmed av

på antalet arbetstimmar och produk-Arbetstidsförkortningens inverkan2.Figur
pr0duktiviteten.arbetstimmetionen per

AntaletA
arbetstimmar

‘

Produktionarbetstimme
produktiv1tet’

‘

förkortntidsArb. .storlek

oförändradf förgräns+-
f sysselsättning- ‘ ° ‘ II‘ ‘

\]
oförändradförgräns

produktion
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Inverkan produktivitet och antal arbetstimmar betämmer i sin produk-tur
tion och sysselsättning.

Skattebråket det möjligtgör även analysera effekten skattekvoten iatt
drag andra på frågan hur samhällsekonomin påverkasstora arbets-av svar av en

tidsforkortning, såsom dess inverkan arbetslöshet eller produktivitetsut-
veckling. Som lätt inser spelar detta roll for bedömningenstorman svar av sam-
banden mellan välfárdssystemet och arbetstiderna. Behandlingen frá-dennaav

dockgeställning faller utanför for denna uppsats.ramen

DetI naturligtvismöjligtär hävda kortarearbetstidkräver bättreutbildadarbetskraftatt att en
produktionsvärdetskallkunnaupprätthållas.Detta faller dock in-om närmastresonemang

fördiskussionen arbetstidsförkortningenssambandmedproduktivitetsutveck-omramen av
lingen. vilken längrefram i dennatasupp uppsats.

2 Detbortsesalltsåhär ifrån privatfinansierad.avlönadvårdoch i Sverigeharomsorg,som
förhållandevisringaomlattning.

3 Det naturligtvisär ävenmöjligt hävda arbetstidsförkortningresulterari minskadatt atten
tillfredsställelseför demänniskor upplever värde arbeteti sig. Omdennaett stortsom av
minskadetillfredsställelseskullehanågonhälsoeffekttordedock fråga.öppenvaraen

4 Dessatillkommerspecifikt kompensationtill pensionärermedlågeller ingenATP.som

5 Genomreallöneminskningenåren1977-1983 förändrasdettamedelvärdei mycketringa
grad reallönetillväxtför denärmasteåren. förstManmåste ta sig gropen innanaven ur
det skernågonmärkbarinverkan IS-årssnittet.

6 Egentligen realaden lönekostnadssumman,dvs.lönerinkl. socialaavgifter.arbetsgivarav-
gifter deflateradmedBNP-deflator.Skillnadenmellanlönerochlönekostnaderkom-m.m..jag påpekasärskilt i fortsättningen.attmer

7 l formutvecklad kanskattebrâket uttryckasmednedanståendeformel:en mer
Skattekvoten

antal antaltransl. pensioner off.investeringar+off.lörbrukning+rel.0ff.löneläge
off,arb.tim4 timmar exkl. produktivitetA+ loncundcl.4 naringsliv+ n

pensioner

relofflöneläge off.arb.tim.‘ antal antalarb.tim.näringslivlöneandcl.+ näringsliv

Relativaoffentligalönelägetuttryckerlönen arb.timme offsektori förhållandei till nä-per
ringslivet.

Ökadtillväxt liktydigtär medökadproduktivitet,vilketalltsåsänkerskattekvoten pensi-om
offentligainvesteringar förbrukningoch intesamt utvecklasi takt.oner samma

Löneandeleni näringslivet lönekostnadssummanär i förhållandetill förädlingsvärdetill
marknadspris.

8 Mankannaturligtvisdiskuteravilka regler går ändraochvilka integår. Bidragattsom som
ochförmåner, inte intlationsskyddade,är urholkassuccessivtmedtidenochdetkrävssom
därför intesärskildabeslutför sänkaderasvärde.Höjningarharskettdådetbedömtsatt po-
litiskt nödvändigtoch såmedgett.resurserna

Folkpensionen inflationsskyddadär beloppenhar uppåttill godtillväxtanpassatsmen ge-
pensionstillskottenochurholkatsnågot förändringar indexsystemetdåtider-nom genom av

varit kärva.Det gäller ATP-systemet,även därocksåjusteringar beträffan-gjortsna senare
deänkepensionerna.Påsiktkanochmåstegivetvisalladessa dennär eko-systemanpassas
nomiskautvecklingensåkräver.
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för offent-oförändrad i denoffentligasektorn.löneföljsamhet de9 Dvs. verksamhetsvolym
och löneandeli denoffentligakonsumtionen.Iiganställda någotökande

ifrån inverkan tillväxten.Fråganharnaturligtvisockså10 bortsesalltsåhär skattenivånsDet
utvecklingen.Denna i hög medbor-starktsambandmeddeninternationella gradavgörett

normalt ochdärmed för politiskt möj-förväntningarvad detär gränsernasomgarnas
liga.
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Förord

fackligaI den och politiska debatten används ofta arbetstider i andra länder som
både för och reformer arbetstidens omrâde. Förargument utrönaemot att

hur förhållandena i länderandra uppdrogs arbetstidskommitténs sek-utser
Lars-Olof Pettersson, jämförande beskrivninggöra situtatio-reterare, att en av

i tolv olika länder.nen
Författaren själv för innehåll. Vi vill emellertid härmedrapportensansvarar

också från kommittén tacka arbetsmarknadsråd och ambassader i de berörda
länderna för mycket värdefull hjälp vid utarbetandet rapporten.av

Mona Sahlin
ordf arbetstidskommitténi
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Inledning1

Under 1980-talet har debatten arbetstider varit livlig i många länder. Pâ denom
europeiska kontinenten har främst fackligade organisationerna förkort-sett
ning arbetstiden minskasätt den höga arbetslösheten. de nordis-Iett attav som
ka länderna har arbetstidsförkortningar främst varit uppnå ökad väl-väg atten
färd och jämställdhet mellan könen. I de asiatiska länderna har långa arbetsti-
der varit viktigt i konkurrensen med industriländema. Arbetstid harett vapen
alltså varit förmedel uppnå många mål.ett att

det följande jämförelserI mellan olika ländergörs vad arbetstidensavser
Ilängd, sysselsättning, arbetslöshet och ekonomiska resultat arbetet. inter-av

nationella jämförelser arbetstidens längd bör försiktig fleraav man vara av
skäl. Här några:anges

l Fördelningen mellan betalt och obetalt arbete varierar mellan olika län-
länderder. I där valt klara ochvård- omsorgsuppgifter i hemmetattman

kan betaldadet arbetet mindre omfattande i andra länder.änvara
2 Det ekonomiska resultatet arbetsinsatsen beroende inte baraär hurav av

mycket arbete utförs i land produktionenävenett utansom av per ar-
betstimme, dvs. produktiviteten. innebärDet land där arbe-att ett man

förhållandevis lite kan ha hög välfärd produktiviteten hög.ärtar en om
3 Den lag- och avtalsenliga arbetstiden lite den faktiskasäger arbetsin-om

Övertid,i landet. frånvaro och inte minst sysselsättningsandel,satsen
kan helt förändra den bild normalarbetstidensom ger.

4 Statistiken beträffande arbetstiden minst snårig ochär det inteärsagt
lätt finna definitioner. beräkningarDe görsatt gemensamma som av
främst faktiska arbetstider därför osäkra.är

Vi skall följandei det försöka göra så nyanserad beskrivning möjligten som
arbetstiden i tolv olika länder: Belgien, Finland,Danmark, Frankrike, Ja-av

ÖsterrikeNederländerna, Norge, Storbritannien, USA, Västtyskland,pan,
och Sverige.

Analysen börjar med genomgång tidigare studier och huvudsakligaen av
källor till Därefter redogörs för lag- och avtalsenligade arbetstider-rapporten.

helgdagar, skolålder och pensionsåldrar. Det den institu-ärsemester samtna,
tionella för arbetstiden i land. Analysen fortsätter med beskriv-ettramen en
ning sysselsättningens och arbetslöshetens utveckling i olikade länderna.av
Sedan faktiskaanalyseras de arbetstiderna med utgångspunkt från sysselsätt-
ning och befolkning. Därefter analyseras den ekonomiska utvecklingen och

iarbetstiden sammanhang produktion och produktivitetsätts med iett res-
pektive land.
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2 Tidigare undersökningar

finns fleraDet beskrivningar den lag- och avtalsenliga arbetstiden i olikaav
länder. fackföreningsrörelsensEuropeiska utredningsinstitut regelbundetger

skrifter situationen inför avtalsförhandlingarna i länderna. Arbetsgivar-ut om
i olika länder arbetstidens utveckling, främst avseendeut rapporterna ger om

industriarbetarnas avtalsenliga arbetstider.
Jämförande beskrivningar arbetstidens utveckling med helhetsper-ettav

spektiv för flertal länder har gjorts vid tillfällen. Engelsmannen An-ett ett par
Maddison har i synnerligen långsiktigt perspektiv beskrivit befolkning,ettgus

produktion och arbetstider i antal länder i boken Phases of Capitalistett stort
Development. Analysen sträcker sig fram till 1979. Fransmannen Alain
Doyelle genomförde analys för elva länder avseende förhållandena år 1980en
i artikeln Durée du travail: Un essaie de comparaison internationale i Travail

Emploi 121982. härDen ska försöka spegla utvecklingen underet rapportennr
1980-talet med de båda inspirationskälla för metod ochrapporterna som ge-
nomforande. Maddison försökte nå kunskap det totala antalet arbetstimmarom
i land. Doyelle försökte bilda sig uppfattning olika syssel-ett en om grupper av

och faktiskaderas arbetstider hänsyn frånvaro,med till övertidsatta semester,
Iden här har försök gjorts kunskap det totala antaletetc. rapporten att om ar-

betade timmar i de olika länderna.
Arbetstidskommittén har brev till arbetsmarknadsråden på degenom svens-

ka ambassaderna i Washington, Bryssel, London och Bonn till ambassa-samt
derna i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Tokyo fått på rad frågor be-svar en
träffande förhållandena i respektive länder. hjälp frånUtan ambassaderna hade
denna inte varit möjlig.rapport
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3 Arbetstidens institutionella ram

Arbetstidens längd i land bl.a.beror lag- ochden avtalsenliga regleringenett
arbetstiden. Veckoarbetstidens längd bara faktorär beakta. Antaletattav en

helgdagar under år och längd påverkar normalarbetstiden underett semesterns
år. Skolplikt och pensionsålder for antalet förvärvsarbetsår.ett anger ramarna

Sammantaget veckans arbetstid,utgör antalet arbetsveckor under år ochett an-
talet förvärvsarbetsår den möjliga livsarbetstiden för i land. Näretten person
vi beskriver institutionelladen för landet det normalarbetstidenär underramen

âr och livsarbetstiden ska redogöra för.ett

Tabell Normalarbetstiden år 1987, veckoarbetstid, semesterdagar, helgdagar
och övrig arbetstidsfdrkortning rangordning. Arsarbetstiden vadavser som nor-
malt gäller för industriarbetare.

Övrig Års-Vecko- Semester- Helg-
arb.tid dagar förkortndagar arb.tid

Sverige 40 25 12 1796 10-
Norge 37,5 21 12 1714 2-
Danmark 38,5 25 173311 3-
Finland 40 25 9 48 1772 8

Västtyskland 39 30 12 1712 1——
Nederländerna 40 24 7 100 1744 5
Belgien 38 20 10 1759 6-
Frankrike 39 25 10 1767 7-
Österrike 38,9 25 13 1739 5——
Storbritannien 39 25 8 1782 9-
USA 40 12 10 1916 ll—~
Japan 144 10 10 2125 12—

tabell framgårAv 1 årsarbetstiden 1987 varierade mellan 1712 och 2125att
timmar. de europeiskaAv länderna hade Sverige den längsta normalarbetsti-
den.

Beräkningen årsarbetstiden har gjorts med utgångspunkt från veckoar-av
betstiden multiplicerat med antalet veckor år, minskat med tid förett semes-

och helgdagar. Semestern har beräknats efter det vanliga förhållandet förter
industriarbetare. Helgdagarna arbetsfria dagar enligt lag avtalutgörs ochav
och varje helgdag beräknas förkorta årsarbetstiden med åtta timmar. le-Detta
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der till liten överskattning helgdagarnas effekter. länder antalet ledi-I dären av
helgdag infallahelgdagar kan variera mellan olika âr kan lördag el-ga en en

Storbritannienler söndag, vilket gäller i Sverige. däremot antaletI ärt.ex.
helgdagar varfor årsarbetstidenoberoende detta korrekt för dettaär merav
land.

år 1970, 1990Tabell 2. Normalarbetstiden 1980och rangordning, procentuellper
2förkortning.

förkortning1970 1980 1990 Procentuell

1980-901970-80 1970-90

1957 7 1796 2 1796 10 8,2 0 8,2Sverige
1957 7 1836 4 1714 4 6,2 6,6 12,4Norge

Danmark 1894 3 1844 5 1662 2 2,6 9,9 12,3
Finland 1860 2 1860 8 1720 05 7,5 7,5

5,9Västtyskland 1908 4 1796 2 1624 l 9,6 14,9
Neder-
länderna 2064 1876 6 9,111 10 1744 7,0 15,5
Belgien 2040 10 1852 6 1759 9,27 5,0 13,8
Frankrike 1852 1852 6 1767 8 01 4,6 4,6
Österrike 2016 9 1788 1700 3 11,31 4,9 15,7
Storbritan-
nien 1908 4 1868 9 1782 9 6,6l 4,6
USA 1916 6 1916 1916 0 011 11 0
Japan 2239 12 2108 12 2050 12 5,9 2,8 8,4

Genomsnitt 1968 1866 1770 5,2 5 10,11,

beräkningar normalarbetstiden förI tabell 2 har industriarbetare 1970,av
1980 och 1990 1990 avtal slutitsgjorts. För har antagits de förkort-att som om
ningar i olika länder fullföljs. tabellen framgår arbetstidsförkortningar-Av att

varit mycket varierande mellan de olika länderna och rangordningenattna
Årmellan förändrats. fleradem har 1970 hade kontinentala länder långa ar-

betstider, medan de år 1990 bedöms ha bland de kortaste.
USA, tidigt etablerade förhållandevis kort arbetstid har under dessa bå-som

genomfört arbetstidsförkortningda decennier inte någon allmänt slag. Un-av
genomfördes arbetstidsförkortningder 1970-talet heller ingen i ochFrankrike

Finland, och under 1980-talet ingen allmän förkortning i Sverige.
Utvecklingen förvisso bli missvisandekan på grund de valda åren. Sve-Iav

rige arbetstiden 1970 42,5 timmar vecka, beslut hade fattatsredanvar per men
genomföra arbetstidsförkortningtill 1972 till 40-timmarsvecka. Fin-Iatt en

land genomfördes 40-timmarsveckan 1970.
finnsDet intressant i spridningen mellan de europeiskamönster länder-ett

År skilde1970 det 1 mellan de kortaste och längsta arbetstiderna,1procentna.
skillnad år 1980 minskat till 5 år 1990 bedömsprocenten som men som vara

i igen.11 Medan spridningen i normalarbetstider således mins-procentuppe
kade l970-taletunder tycks de alltså öka under 1980-talet.
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De arbetstldsforkortningarnastörsta sedan 1970har skett i Norge, Danmark,
ÖsterrikeVästtyskland, Nederländerna, Belgien och där arbetstidsforkort-

ningen omfattat 10än den normala årsarbetstiden.procent I Sverige,mer av
Finland, Frankrike, Storbritannien och Japan har arbetstidsforkortningen om-
fattat mellan 5 och 10 procent.

Den genomsnittliga årsarbetstiden i de tolv länderna beräknas 1990 1770vara
timmar och den genomsnittliga förkortningen under 20 år har omfattat drygt 10

1970års arbetstid, eller halvprocentprocent året.av en om

3Tabell Skolpliktsålder och pensionsålder, livsarbetstid.samt

Årsarbets-Skolplikts- Pensionsâlder Livsar-
ålder Män Kvinnor tid 1990 betstid

Sverige 16 65 1796 88 000
Norge 16 67 1714 87 400
Danmark 16 67 1662 84 750
Finland 16 65 1720 84 300
Västtyskland 16 65 60 1624 75 500
Nederländerna 16 65 1744 85 450
Belgien 16 65 60 1759 81 800
Frankrike 16 60 1767 77 750
Österrike 15 65 60 1700 80 750
Storbritannien 16 65 60 1782 85 450
USA 16 65 1916 93 900
Japan 15 65 60 2050 97 375

Av tabell framgår3 variationen i skolpliktsâlder ochatt pensionsålder tämli-är
liten. skillnaderDe finns gäller främst kvinnornas pensionsåldergen som som

i många länder 60 âr.är Norge,I tillsammans med Danmark detär endasom
land har pensionsålder 67 finnsår, principöverenskommelsesom en en om

sänka pensionsåldern till 65 år. Vidareatt det land gått längstnoteras att som
i sänkning pensionsåldern Frankrike.är Den måttliga minskningenav års-av
arbetstiden 4,7 börprocent alltså kompletteras med antalet möjliga för-att
värvsarbetstâr minskat 10med i Frankrike.procent

Den livsarbetstid gäller i Västeuropa väsentligtär kortare i USAän ochsom
Japan. Dessa båda länder har livsarbetstid 90 000över timmar. I Väst-en

pendlar livsarbetstiden mellan 75 000 och 88 000europa timmar med Sverige
i topp.
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pensionsålder återstående pensionär omkringlivstid4. Effektiv ochTabell som
1981-19834

ÅterståendeDiff pensionsålderKvinnorMän
livstidKvinnorMän

KvinnorMän

19,41,8 2,8 13,363,2 62,2Sverige
18,13,6 11,164,9 63,4 2,1Norge
18,45,4 11,763,3 61,6 3,7Danmark
18,711,261,2 3,2 3,861,8Finland

12,7 18,93,5 +0,561,5 60,5Västtyskland
13,8 21,13,3 4,861,7 60,2Nederländerna

20,52,2 12,261,0 57,8 4,0Belgien
15,6 21,81,0 0,959,0 59,1Frankrike

Österrike 21,613,74,7 2,560,3 57,5
20,010,31,5 0,963,5 59,Storbritannien l

USA .. .... ..
7,557,5Japan ———

väsentligt frånskiljer sig denfaktiska pensionsåldernvisar sig denDet att nor-
Västtyskland denför kvinnor ii länder. Endast ärpensionsåldern mångamala

faktiskskillnader mellannormala. Storapensionsåldern högre denfaktiska än
Danmark och Nederländer-för kvinnor ipensionsålder uppvisasoch normal

Österrike.Belgien ochför finns i Japan,skillnadernamedan de mänstörstana,
för mellanvarierarlivstiden pensionär mänåterstående förväntadeDen som

lägst.pensionsålderni Frankrike där ärlängst den10 och 15 år. Som är
genomsnitt lever kvin-pensionärer.mellan 22 år I18 ochKvinnor lever som

2 år beror påpensionärer.drygt år längrei 7 än mänVästeuropa attsomnor
tidigare lever längre.pensioneras och 5 dede att
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4 Veckoarbetstid

Åtta timmars arbetsdag allmänt gehör i de flesta länder i början påvann
1900-talet. efterkrigstidenUnder har 40-timmarsveckan vunnit allmän anslut-
ning. Många länder har under 1980-talet förkortat veckoarbetstiden ytterligare.

Vad gäller veckoarbetstiden kan vi relativt variationer mellan lag-storase
stiftningens intentioner och de faktiska arbetstiderna. I Frankrike genomfördes
40-timmarsveckan mycket tidigt. I verkligheten arbetade de sysselsatta betyd-
ligt omfattande övertidsarbete I Västtysklandmer, ågenom andra sidanetc. till-
låter lagen fortfarande 48 timmars arbete flestade avtalen innebär mindremen
än 40 timmars arbetsvecka. Allmänt kan sägas de arbetstidsförkortningaratt

genomförts i Sverige varit effektiva.som

Tabell veck0arbetstid.5Veckoarbetstid enligt lag och avtal 1987 faktiskoch

Lagstiftning Avtal Faktisk arbetstid

Sverige 40 40 37,2
Norge 40 37,5 35,9
Danmark 38,5- ..Finland 40 40 38,4
Västtyskland 48 39 38.9
Nederländerna 48 38-40 35,5
Belgien 40 38 36,7
Frankrike 39 39 38,2
Österrike 40 38,9

..Storbritannien 39 38,7-
USA 40 39,0-
Japan 46
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arbetstidsför-andraoch5 Semester

kortningar

Årsarbetstiden ledig-och andrapåpekattidigare ävenberor semestersom
omfat-vanligt medvarithar detoch framåt1930-talet semesterFrånheter. som

skiljer sig denveckoarbetstidenbeträffandeLiksomanställda.stortat gruppen
avtalsmässiga.ofta från denlagstadgade semestern

6länder.i olikahelgdagarochSemesterdagarTabell

HelgdagarSemesterLagstadgad
i avtalsemester

1225-3525Sverige
122 l21Norge

25 1125Danmark
92525Finland

123015Västtyskland
72420Nederländerna

1020-2520Belgien
102520Frankrike
13Österrike 2525
820-25Storbritannien -

110-30USA -
010 18Japan

länderde flestaveckor. Ifyra ochmellanvarierarI Västeuropa semestern sex
ledighet.betald Iveckorsåtminstonelagstiftning trefinns garanterarsomen

varierarUSAlagar. Iemellertid sådanasaknasoch USAStorbritannien se-
anställningstidenfrämstDetarbetstagare. ärmellan olikamycket sommestern

genomsnitt 13hade ianställd fem årvaritlängd denavgör semesterns som——
I23 dagarshadeanställd 30 årvarit semester.och dendagars semester som

anställ-Österrike haft 25dengenerellt 25 dagarsgäller semester, sommen
30har dagarsningsår semester.

i formgenomförasbörjatarbetstidsförkortningar etttid harPå an-avsenare
arbetstids-19901987 ochmellangenomförsFinlandårsarbetstimmar. Ital en
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förkortning på sammanlagt 100 arbetstimmar. I Nederländerna genomfördes
förkortningmotsvarande mellan 1983 och 1985. Utläggningen förkortningenav

sker lokalt. Ofta har utläggningen skett antal lediga dagar, vanligenettgenom
i samband med helger.
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Föräldraledighet6

föräldra-möjligheternaberoendeanställdVillkoren är även attatt varaavvara
villkoren för dettaekonomiska är vä-födelse. Deledig i samband med barns av

sentlig betydelse.

7länder, 1987.Föräldraledighet i olikaTabell

BetalningFöräldraledighet

betalt 276 dagar360 dagarSverige
betalt 22 veckor360 dagarNorge

veckorbetalt 10196 dagarDanmark
betalt158 dagarFinland

bidrag360 dagarVästtyskland
Nederländerna ....

delvis180 dagarBelgien
Frankrike

Österrike obetalt112 dagar
betalt126dagarStorbritannien

USA --
obetalt98 dagarJapan

kvinnorna slutaförutsättsSverige. Japanutvecklade i IFörmånerna är mest
föds, dvs.första barnetoch allra närmed giftermåletarbeta i samband senast

ringa.föräldraledighetbehovet ärav
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7 Sysselsättning och sysselsättnings-
andel i olika länder

Ett huvudsyfte med den tidens arbetstidsförkortningarsenaste har varit ökaatt
sysselsättningen. För göra total bedömningatt arbetstiden i landen måsteettav
sysselsättningsandelen finnas med i beräkningen. Vi kommer därför beskri-att

förändringen i antalet sysselsattava och därefter beskriva sysselsätt-personer
ningsandelens utveckling i de olika länderna.

Tabell sysselsättningen i olika länder 1970,1980och 1987, tusental, procentuell
arbetstid.8förändring sysselsättning ochav

Proc Proc Arbetstid
1970 1980 70-80 1987 80-87 80-87proc

Sverige 3 860 4 234 9,7 4 337 2,4 0
Norge 1 541 1 908 23,8 2 126 11,4 6,6
Danmark 2 343 2 441 4,2 2 603 6,6 6,0
Finland 2 249 2 364 5,1 2 450 3,6 4,7
Västtyskland 26 706 26 474 -O,9 26 091 4,8
Nederländerna 4 820 4 973 3,2 5 310 6,8 7,0
Belgien 3 756 3 834 2,1 3 741 -2,4 5,0
Frankrike 20 757 21 627 4,3 21 635 0,0 4,6
Österrike 3 162 3 270 3,4 3 279 0,0 4,9
Storbritannien 24 854 25 103 1,0 24 781 -1,3 4,6
USA 78 678 99 303 26,2 112 440 13,2 0
Japan 50 964 55 368 8,6 59 090 6,7

sysselsättningen har utvecklats mycket olika i de olika länderna. I många väst-
europeiska länder har sysselsättningen ökat under båda decennierna.svagt I
två länder har den minskat, nämligen i Västtyskland och i Belgien. Den största
ökningen sysselsättningen har skett i Norge, USAav och Japan. På kontinen-

Nederländernaärten det enda landet haft snabb sysselsättningsökningsom en
under 1980-talet. För Frankrikes del bör minnas sänkningenattman av pen-
sionsåldern påverkat sysselsättningstalen.

I tabell 8 har även tagit med den arbetstidsförkortning skett hittillssom un-
der 1980-talet. Det tycks inte finnas något samband mellan utvecklingen av
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snabbastemed denLändernormalarbetstid.förändringenochsysselsättning av
USA,arbetstiden. 1sänkningenminstahaft densysselsättningsökningen har av

medökatsysselsättningenhararbetstidsförkortning,haft någonintedär man
arbetstidsförkort-de störstahaftVästtyskland,över en avprocent. som

och1970-bådeundersysselsättningminskadmedlandetendadetningarna, är
medökatsysselsättningenharlängstarbetstiden ärdärJ1980-talen. 1 somapan

kraftigasysselsättningsökning ochhaft snabbharländerTvå7knappt procent.
emellertidskeddeNorgeNederländerna. Iocharbetstidsförkortningar: Norge

påverka ök-kunnatoch har knappast1987såarbetstidsförkortningen sent som
sysselsatta.antaletningen av

förkla-befolkningsvariationerhakansysselsättningeni somFörändringar
befolknin-påberorsysselsättningsökningen attsåalltsåkanring. Det attvara

oli-i desysselsättningsandelenutvecklingenstuderatdärförharViökat. avgen
perioden.underka länderna

sysselsattaandel1987,1979och1970,länderi olikasysselsättningsandelenTabell
9år.16-64ålderni

ArbetstidFörändrFörändr
1980-8779-87198770-7919791970

O2,681,85,8 +79,273,4 +Sverige
6,65,480,2+11,3 +74,863,5Norge
6,01,676,30,8 +74,773,9 +Danmark
4,72,173,20,5 +70,6 71,1 +Finland
4,82,861,64,764,469,1Västtyskland --
7,01,252,43,553,657,1Nederländerna --
5,03,056,32,559,361,8Belgien --
4,65,060,20,865,266,0Frankrike --
4,93,863,80,2Österrike 67,767,5 + -
4,64,468,42,172,870,7 +Storbritannien -

04,274,15,6 +69,964,3 +USA
00,270,50,8 +70,371,1Japan -

från Ne-sysselsättningsandeli stora,skillnadernatabell 9 ärframgårSom av
befolk-arbetsföraden81Sverigestill procent52,4derländernas avprocent

kontinenta-samtligaperioden. Iunderökathar dessutomSkillnadernaningen.
förvärvsintensitetenharsysselsättningsandelarrelativt lågamedländer,

sysselsättningsandelarrelativt högamedländer,nordiskasamtligaminskat. I
i USAdetärDärnästi Norge.skettharökningen somstörstaökat. Denhar den

sysselsättningsökningenhuvuddelenframgårDetvarit störst. attökningen av
förkla-Sverigebefolkningsökning. Isnabbförklarasmåsteändåi USA enav

sysselsättningsandel.Ökadfrämstemellertidsysselsättningsökningen avras
gö-kommentarendenkanVidarei USA.mycketlikahar ökat nästanDen som
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Nederländernas snabba sysselsättningsökning helt har sinatt grund i be-ras en
folkningsökning i forvärvsaktivade åldarna eftersom sysselsättningsandelen
minskat.

länderDe gjort de arbetstidsförkortningarnastörsta har generelltsom sett
haft utvecklingsämre sysselsättningsandelen länder förkortningar-än dären av

varit måttliga. Spridningen emellertidär vilket framgår figurna stor,mer av
I de länder där sysselsättningsandelen ökat har den genomsnittliga arbets-sex
tidsförkortningen varit 2,9 medan motsvarande förkortning för deprocent, sex
länder där sysselsättningsandelen minskat 5,1är procent.

Figur Samband mellan arbetstidsförkortning 1980--1987 förändringoch av sys-
selsättningsandelen 1979-1987, förändring.procentuell

Arbetstidsförkortning

r
104

9.

84
P7. N

‘DK
6 ..B SFBRD 5‘AFc.. Oo

GB 4

3.

24

w
USASJ

I 0 O AVI I I I 1 T T I TI I SFörändring2 3 41-2-4 -3 -1-6 -5
syssel-
sättninga-
andel.

Det givetvis intressantär fråga sig vad skillnaden förvärvsfre-den iatt stora
kvens olikamellan de länderna består Vi skall därför jämförelservissagöraav.
mellan länder for vilka vi har arbetskraftsdeltagandedata vad gäller fördelat på

0ålder och kön.
visarDet sig skillnaderna små beträffande i forvärvsaktivaär män deatt mest

åldrarna, 25-54 år. Bland tillhördessa mellan 90 och 95 arbetskraf-procent
De 16-24 uppvisarmännen år skillnader. Neder-större lJapan,ten. yngre

länderna och Frankrike tillhör mindre hälften arbetskraften, 80drygtän medan
i Storbritannienmän det. De äldre ocksågör männen uppvisarprocent av unga

Österrike,skillnader. I Finland, Frankrike och Nederländerna tillhörstora en-
dast mellan 40 och 50 arbetskraften, medan motsvarande tal i Norge,procent
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för allaArbetskraftsdeltagandetoch 85Sverige mellan 75Japan och är procent.
ochNederländerna75arbetsför ålder varierar mellan knapptimän procent

knappt 90 Norge.procent
arbetskraftsdeltagande från drygtkvinnornasVariationerna blandär större

Österrike, Frank-Sverige. Itill 80Nederländerna drygt40 procentprocent
60mellan 50 ocharbetskraftsdeltagandetkvinnligarike och detJapan är pro-
Finlandoch slutligen i60 och 70Storbritannien mellani och USA procentcent,

kvinnorna 16-24Bland deoch 80mellan 70och Norge detär yngstaprocent.
arbetskraften.tillhör I defransyskatredjeår det endast drygtär mestsomvar

90skillnaderna mycket25-54 årarbetskraftsintensiva åldrarna är stora:
jämfört med mindre 50arbetskraften äntillhörsvenskorna procentprocent av

tion-bland de äldsta: endastfortsätter sedanSkillnadernai Nederländerna. var
arbetskraften, hela tvåtillhörkvinna från Nederländernade treav sven-men

arbetskraften.och 64 år tillhörskor mellan 55
kun-finns. Man skulle lättskillnadernakvinnorna deblandDet är storasom

förklaringar ligger bakom dettraditionellahistoriska ochdet äratttro somna
till-behöver emellertid bara gåarbetskraftsdeltagandet i Norden. Manhöga

Sveri-arbetskraftsdeltagandet ikvinnligafinna dettill 1950-talet förbaka attatt
industriländerna. Endastvästligagenomsnittet i deklart lägre än varge var

Österrike,kvinna i Japan,jämförtSverige medtredje kvinna i varannan
Även Västtyskland,arbetskraften. i länderFinland tillhördeDanmark och som

iarbetskraftsdeltagandet högre änkvinnligaFrankrike och USA detvar
Sverige.

situationi svenska kvinnansinträffat förändringar denalltså haDet måste
har den snabbaForskningen pekat påbeteendet.förklarar ändradedet ut-som

föräldraförsäk-priser,subventioneradetill starktbyggnaden barnomsorgenav
sysselsättningen,kontinuitet iochforvärvsdeltaganderingen favoriserarsom

i slag gjorde det be-mellan makarsärbeskattningenden obligatoriska ettsom
löneskillna-de minskadearbetaför gifta kvinnortydligt lönsamt samtattmer

kvinnor.ochderna mellan män
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8 Arbetslöshetens utveckling

Ett de viktigaste för de västeuropeiska fackligaargumenten organisationernaav
förkorta arbetstiden har varitatt minska den höga och stigandeatt arbetslöshe-

Det finns därför anledningten. studera arbetslöshetensatt utveckling i de olika
länderna.

Tabell 10. Arbetslösheten 1970, 1979 och 1987 i olika länder, arbets-procent av2kraften.

Arbetstid
1970 1979 70-79 1987 79-87 1980-87 80-87

Sverige 1,5 2,1 +0,6 1,9 0,2 0,1 0- -
Norge 1,6 2,0 +O,4 2,1 +0,1 +O,4 6,6
Danmark 0,7 6,2 +5,5 7,9 +1,7 +0,9 6,0
Finland 1,9 5,9 +4,0 5,0 0,9 +0,7 4,7-
Västtyskland 0,8 3,2 +2,4 6,5 +3,3 +3,3 4,8
Nederländerna 1,0 5,4 +4,4 9,6 +4,2 +3,5 7,0
Belgien 2,1 8,2 +6,1 10,9 +2,7 +2,3 5,0
Frankrike 2,4 5,9 +3,5 10,6 +4,7 +4,3 4,6
Österrike 1,4 1,7 +o,3 3,7 +2,0 +2,2 4,9
Storbritannien 3,1 5,0 +1,9 10,3 +5,3 +3,7 4,6
USA 4,8 5,8 +1,0 6,1 +0,3 1,1 0-
Japan 1,1 2,1 +1,0 2,8 +0,7 +0,8 0

Tabell 10 dysterär läsning för alla full sysselsättning är det vik-attsom menar
tigaste ekonomisk-politiska målet. Arbetslöshetens andel arbetskraften harav
ökat i samtliga länder helaöver perioden. Alla de ländersett där arbetslösheten
ökat med femän procentenheter under perioden har sak demer en gemensam:
tillhör EG. Alla andra länder har haft måttlig ökning arbetslösheten.en mer av

Mellan 1979 och 1987 detär endast Sverige och Finland lyckats minskasom
arbetslösheten. bedömningEn nivån arbetslösheten 1980 visar emeller-av
tid USA haft minskning arbetslöshetenatt under 1980-talet. I figur har2en av
data beträffande arbetslöshetens förändring mellan 1980 och 1987 använts.

Vid betraktelse tabell 9 figuroch 2 kan få intrycketen av attman mer man
förkortat arbetstiden, desto har arbetslösheten ökat. omfattandeDemer ar-
betstidsförkortningar genomförts i många länder i syfte minska arbets-som att
lösheten, har knappast haft avsedd effekt. I Västtyskland har detrotsman,
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arbetslöshetens1980-1987 ocharbetstidsforkortningSamband mellanFigur 2.
l980-l987.förändring

Arbetstidsförkortnxng
A

AI r vT II
4123

Förändring
arbets-av

lösheten

arbetstidsfor-arbetslöshetenhejdainte lyckatskonjunkturerna, trots storagoda
arbetslösheten kommerspråk:sitt entydigatalarochkortningar prognoserna

arbetslöshe-harNederländernaåren. Iheller under deminska närmasteinte att
Storbritannien.och Dei Frankrikeliksom1980-talet,öka underfortsatt attten

har kla-1980-taletarbetstidsforkortningar pånågragenomförtinteländer som
minskat.arbetslöshetenSverige hari ochBåde USAsig betydligt bättre.rat

mellan variationersambandetstuderagenomförts förregression harEn att
arbetslöshetenförändringnorrnalarbetstiden och avav

[Regressionen Universitet.Göteborgsvidutförts DominiqueAnxohar av
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Följande enkla samband har beräknats:

deltaU deltaNh där+a x
deltaU förändring arbetslöshetenav

b koefficientera,
deltaNh förändring normalarbetstidenav

Beräkningen följande resultat:ger

deltaU 0,37 deltaNh 0,24+xll -
r2 0,31ll
resultatet signifikantär på 6-procents-nivå.

Regressionen visar alltså variation arbetstidsförkortningenatt procentsen av
lett till ökning arbetslösheten 0,37på Resultatet emellertidär inteprocent.en av
signifikant skilt från

finnaDet svårt någraär goda samband mellan sysselsättning och arbets-att
löshet å sidan respektive arbetstidsforkortningar å den sidan.andra Den ut-ena
veckling harhär redovisats tyder på negativt samband. Det emeller-ärettsom
tid svårt vad hönanär och iägget sammanhanget. Arbetstidsför-att veta som
kortningarna framsägs växa krav därför sysselsättning ochett attsom
arbetslöshet utvecklas negativt. Då redovisas både arbetsmarknad ochsvag
kortare arbetstid viresultat. Vad ändå kan konstatera den ökningär attsom av
arbetslösheten inleddes i mitten l970-talet inte har kunnat brytas detsom av av

1970-talets och 1980-talets arbetstidsforkortningar kon-trotssena en gynnsam
junkturuppgång de fem åren.senaste
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Deltidssysselsättning9

sysselsatta arbetarutveckling i vad mån dearbetstidens ärviktig aspektEn av
hänfö-35 timmarmindrearbetar änbrukar dedeltid. Vanligenheltid eller som

Iandraemellertid också gränser.Förekommerdeltidsanställda. Dettill deras
arbetar,vanligensysselsattatid denstatistiken denflesta länderde somavser

deltidsarbete.kriteriumtid användsfaktiskt arbetadäven sommen
deltidsan-Sverige harvarierar. IdeltidsanställdaförvillkorensocialaDe

minst 17tim-arbetarheltidsanställda så derättigheterställda snartsomsamma
deltidsan-såväl hel-gälleranställningsskyddvecka. Lagen somommar per

ställda.
deltidsanställda. Från Japanförreglerhelt andraländer gällerandraI rap-

deltids-eftersomexistera,mening intei svenskdeltidsarbetet.ex.porteras
anställningstrygg-åtnjuter ingenbasis ochtillfälliganställs påarbetande

företagets fack-tillhörafalli normala rättdeltidsanställdaheller harhet.. att. deltidsanställdaskillnad mellanväsentligVästtyskland finnsförening. I en
socialförsäk-faller underinteoch sådanasgcialförsäkringspliktigaär somsom

ringen.

syssel-samtligasysselsatta,samtligaandelDeltidssysselsattaTabell 11. avavsom
de1tidssysselsatta.14allakvinnors andelkvinnor ochsatta av

19871981
KvinnorKvinnorTotaltKvinnorKvinnorTotalt avav
deltiddeltiddeltiddeltid

85,925,2 45,184,525,2 38,8Sverige
81,543,023,1Norge ...... 80,141,923,792,043,620,8Danmark
68,48,1 11,580,24,5 7,6Finland

90,312,9 29,893,810,2 25,7Västtyskland
75,325,3 55,267,645,219,4Nederländerna
93,322,69,486,26,4 16,4Belgien

82,211,8 23,284,67,4 15,9Frankrike
Österrike 90,06,9 14,0

.... .. 88,721,6 45,094,315,4 37,1Storbritannien
67,617,3 26,123,7 70,314,4USA

9,067,310,6 19,6Japan
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finnsDet samband mellan kvinnlig förvärvsfrekvens ochett deltidsarbete. Där
den kvinnliga förvärvsfrekvensen högär deltidsarbetetär omfattande. de fles-I

Överländer kvinnornautgör minst fyrata de deltidsarbetande. tidentre av av
tycks deltidsarbetet dock inte ha ökat särskilt markant i de undersökta länder-
na.

Det finns undantag från regeln hög kvinnlig sysselsättning leder till högatt
andel deltidsarbete. FinlandI denär kvinnliga forvärvsfrekvensen 70över pro-

Deltidsarbetet emellertidär ganska ringa,cent. endast tionde kvinna arbe-var
deltid i Finland. Det innebärtar omkring 60 alla kvinnor i for-att procent av

värvsaktiv ålder arbetar heltid i Finland, vilket den högstaär siffran för samtli-
länder. Motsatsen finns i Nederländerna, där hälftenän kvinnornaga mer av

arbetar deltid, där förvärvsfrekvensen så lågär drygt 40men procent.som
Nederländerna ocksåär det land där deltidsarbetet ökat under 1980-talet,mest
från 19 till 25 procent.
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arbetstiderFaktiska10

institutionellaförutom depåverkasi landfaktiska arbetstidernaDe ett ra-av
arbetslöshet,arbetskraftsdeltagande,ocksåarbetstiderna,kring avmarna

företagare. Viochmellan löntagarefördelningenfrånvaro ochövertidsarbete,
sysselsatt och hur mycketarbetstiderfaktiskaredovisaskall i följandedet per

olika länder arbetar.befolkningen i
faktisktarbetstimmarmångafrågan hurför statistikGrunden vår är ut-som

emellertid fåtthar viSådana datai respektive land.förs ekonomintotalt inom
finns beräk-Västtyskland. För JapanFinland ochfrån Sverige, Norge,endast

gåttsysselsatt, varvid detarbetstimmar år ochfaktiskt utfördaningar attperav
föreliggerStorbritannien och USAarbetsvolymen. Förtotalaberäkna den anta-

beräknatsårsarbetstidenvarvidreferensvecka,underlet arbetade timmar en
helgfrividochinfaller underreferensveckoma intetillhänsynmed semesteratt
kalky-och Danmark har andraNederländernaBelgien,Frankrike,vecka. För

ler måst göras.

ekonomin 1980ocharbetade timmar ifaktisktmellan antalet12. JämförelseTabell
förändring.procentuellmiljoner timmar,1987,

Föränd-ArbetstidFöränd-Miljoner
ringsysselsattarbetstim ring

80-871980 198780-8719871980

Sverige 1482 3,114386427 5,56090 ++
5 1537 1,715633272 9,72982Norge + -

7 1596 7,21720200 4154 1,1Danmark 4 --
‘3 2,01818 17824366 1,64298Finland + -

9 1672 3,7173643642 5,445 947Västtyskland --2° 1720 4,51645735 2,18 554 8Nederländerna + —
Belgien 3,01590 15504,96096 7995 ——
Frankrike 8,31850 16968,340010 36693 —-
Österrike

.. ...... ..23 7302914 14Storbritannien ........USA24 2,01735 1770+15,5199009172284 +
Japan 2085 1,32113123300 5,3117000 + -
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Det rimligt det totala antalet arbetade timmar iär ekonomi påver-att anta att en
kas förändringar normalarbetstiderna. I tabell 12 emellertid detärav av sam-
bandet inte entydigt. har den kraftigaI Norge sysselsättningsuppgången mot-
verkat arbetstidsförkortningen. Detsamma gäller i Finland. Norge har emel-I
lertid arbetstidsförkortningen just genomförts ioch Finland den påär väg att
genomföras. fulla effekterna förkortningen iDe dessa båda länder kanske in-av

förrän några år.te syns om
Däremot tycks det alldeles entydigt där totala antaletdet arbetade timmaratt

minskat har arbetslösheten ökat kraftigast. framförDet gäller allt Väst-mest
tyskland, Belgien och Frankrike.

Sambandet mellan arbetslöshet och antalet arbetade timmar kan givetvis va-
betingat de arbetslösa faktiskt inte utför några arbetstimmar. Det är än-attra av

då påtagligt i vissa länder lyckats öka arbetsvolymen kraftigt hittillsatt man un-
der l980-talet.

faktiska arbetstidernaDe sysselsatt varierar från knappt 1500 itimmarper
Sverige till 2100 timmar i Japan. Variationennästan inom deär ävenstor euro-
peiska länderna. Länder med hög andel deltidsanställda har regel kortsom ge-
nomsnittlig faktisk arbetstid sysselsatt. framgårDet också antaletattper ar-
betstimmar sysselsatt varierar mycket osystematiskt från normalarbets-per
tiden.

.finns fleraDet orsaker till Sverige har den kortaste faktiska arbetstidenatt
sysselsatt, den längsta normalarbetstiden i Västeuropa. omfattandeEtttrotsper

deltidsarbete den genomsnittliga arbetstiden blir kortaregör denänatt annars
skulle ledighetslagarEn rad det möjligt förgör svenska löntagare attvara. vara
frånvarande från arbetet olika orsaker.av

I många länder förlorar den anställde sitt arbete efter halvårs sjukskriv-ett
ning vilket inte fallet i land.vårt Den höga sysselsättningsandelenär innebär
dessutom många med hög sjukfrånvaro i länderandra skulleatt personer ,om

förtidspensionerade och tillhöra arbetskraften, sysselsatta.ärvara
figur ritatI 3 har sambandet mellan förändringen antalet arbetadeut av

timmar sysselsatt arbetslöshetensoch förändring under l980-talet. tvåIper
länder har arbetstiden sysselsatt ökat perioden,under Sverige och IUSA.per
båda länder har arbetslöshetendessa minskat. övrigaI länder har arbetstiden

sysselsatt minskat samtidigt arbetslösheten ökat. Den ekonomiskaper som po-
litiken i USA och Sverige har varit expansiv. USA har iI med underskottman
Utrikeshandel och statsbudget klarat den inhemska sysselsättningen. SverigeI
har den ekonomiska politiken inriktats på med arbete och klara sigsparandeatt

den ekonomiska krisen.ur
I många andra länder har försökt med andra metoder komma denattman ur

ekonomiska krisen. För fackföreningar, för många regeringar, harävenmen ar-
betstidsförkortningar varit medel för försöka minska arbetslösheten. Motett att
bakgrund utvecklingen under l980-talet det svårt hävda denna poli-är att attav
tik har varit framgångsrik.
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Samband mellan förändringar antalet arbetade timmar sysselsattFigur perav
förändring 1980-1987.och arbetslöshetens

Arbetstid per
sysselsatt

db
5‘

;Arbets-1 löshets-
förändring

M
0

10 -L

ål-13.Faktiskt antal arbetade timmar sysselsatt, i arbetsförTabell per per person
befolkningen normalarbetstiden, 1987der och i rangordning.samtpersonper

ArbetstimmarArbetstimmar Arbetstimmar Normal-
16-64 arbetstidsysselsatt person per personper

1482 1212 6 770 6 1796 9Sverige 1
21537 2 1233 8 788 7 1714Norge

7 812 4Danmark 1596 4 1218 8 1733
9 890 3Finland 1782 10 1304 10 1720

1672 1030 4 7 2 17 2Västtyskland 6 l 4 l l
51645 862 603 2 1744Nederländerna 5 l

601 1759 6Belgien 1550 3 873 2 l
1696 7 1021 3 672 3 1767 7Frankrike

Österrike
.. .... ..1730 8 183 5 765 5 1782 8Storbritannien l

1312 10 832 9 1915 10USA 1770 9
2085 1470 ll 1020 2121 11Japan ll 11
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När så slår arbetstiden i befolkningen i arbetsför ålder varierarut per person
årsarbetstiden från omkring timmar850 i Nederländerna till knappt 1500 tim-

i Japan.mar
När vi studerar arbetstiden i befolkningen går det dela in län-attper person

derna i geografiskanâgra kategorier.
De längsta arbetstiderna i befolkningen har i deper person utom-man

europeiska länderna, USA och Japan. Där arbetar varje i arbetsför ålderperson
i genomsnitt mellan 1300 och 1500 timmar.

de1 nordiska länderna varierar de faktiskt utförda arbetstimmarna mellan
1200 och 1300 timmar. Sverige har enligt det här beräkningssättet den kortaste
arbetstiden nordiskade länderna.av

De kontinentala ländernas arbetstider varierar mellan knappt 900 och drygt
000 timmar1 år och i arbetsför ålder.per person

inträffatVad under 1980-talet länderär med relativt korta arbetstiderattsom
i befolkningen ytterligare minskat sina arbetstider medan de länderper person
tidigareredan hade relativt långa arbetstider i befolkningen intesom per person

i utsträckning förkortat sina arbetstider. har iDär stället sysselsättning-samma
ökat kraftigt. I Norge har den mycket kraftiga sysselsättningsuppgång-t.ex.en
gjort det möjligt öka antalet arbetade timmar betydligtatt snabba-en per person

iän Sverige.re
Slår antalet arbetade timmar hela befolkningen, finner vi försörj-ut att

ningsbördan varierar mellan 600 Nederländerna och Belgien och 0001
Japan timmars arbete och år.per person

I olika sammanhang har antalet faktiskt arbetade timmar industriarbetareper
redovisats. I tabell 14 redovisas resultatet från sådana undersökningar. Förtre
Sveriges del redovisas den lägsta siffran i Verkstadsföreningens statistik. Nor-

Danmark och Västtyskland har betydligt längre faktisk arbetstid i flerta—änge,
let andra undersökningar.

industriarbetare.27Tabell 14. Antalet faktiskt arbetade timmar år ochper

IDW EG Verkstadsföreningen

Sverige 1562 l492..
Norge 1528 1628..
Danmark 1644 1623 1692
Finland 1654.. ..
Västtyskland 1582 1558 1597
Nederländerna 1598 1591..
Belgien 1616 1598 ..Frankrike 1629 1518 1609
Österrike 1631

.. ..Storbritannien 1647 1887 1839
USA 1848
Japan 2 66l
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oli-delvis heltundersökningarnade olikaVid jämförelser mellan länderna ger
timmartyske arbetaren 20dentyska källan arbetarka resultat. Enligt den mer

beräkningar blirVerkstadsforeningenstal imotsvarandeden svenske, medanän
skillnad105 timmar, fem gånger sådvs. än stormer

internationellt spriddastatistiska definitioner. DenSkillnaderna beror på
härrör från IDW.statistiken denuppgivna äroch i internationella tidningar som

el-heller studieledighetuppgifter övertid.innehåller emellertid inteDen om
frånvaro.för militärtjänst räknasler tjänstledighet som

ihar sitt WEM,Verkstadsföreningen publiceraruppgifterDe ursprungsom
själva endastsammanslutning,verkstadsföreningarnasde västeuropeiska som

uppgifter härnormalarbetstid, dvs. destatistik beträffandepublicerar re-som
WirtschaftDeutschenför Institut dervilket stårdovisats i Också IDWtabell

sina uppgifter på denindustriförbundet byggeroch tyskadet nor-motsvarar
redovisat.malarbetstid WEMsom

frånva-hänsyn tillolika resultatleda till helt närgrundkälla alltsåSamma kan
börnågot visarberäknas. Dettaskalloch frånvaroanledningar att manomro

Sveri-länder.arbetstiden i olika Ifaktiskajämförelser denförsiktig vid avvara
militär-tjänstledig hela året forräknas industriarbetare ärden t.ex.somge

antalet faktisktgenomsnittligafrånvarande. Dettjänstgöring eller studier som
möjlighetmotsvarandeNågongrund detta.minskar pâutförda arbetstimmar av

länder. Detsam-i flertalet andrafinns inteanställningtill ledighet bevaradmed
isjukfrånvaronföräldraledighet.utnyttjandetill ochgäller möjligheten avma

20 dagar.sjukfrånvaro överstigandepåomkring 50Sverige beror till procent
sjukskrivningarha mycket långakanSverigeSannolikt bara idetär mansom

anställningstryggheten.och ändå behålla
lägreför Storbritannien,förutomgenomgående,redovisarEG-statistiken

Skillnaden1985.statistiken årdensiffror källor. Dettaän andra trots att avser
deltidsanställda.ingårkan bero på där ävenatt
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11 Ekonomi och arbetstider

Hur mycket producerar under de arbetstimmar utfor Genom huratt veta
många arbetstimmar utförs i landet och landets BNP kan vi räkna utsom pro-
duktionen arbetstimme.per

Tabell BNP15. i dollar, produktion arbetstimme i dollar produktionsamtper per28capita i SEK, 1987.

BNP i BNP BNPper per
miljarder arbetstimme capita i SEK

Sverige 159.05 24,75 120 700
Norge 83,10 25,40 126 900
Danmark 101,40 24,40 125 700
Finland 88,02 20,15 113 700

Västtyskland 118,841 25.65 116 300
Nederländerna 214,60 24.55 94 000
Belgien 138,53 23,90 88 700
Frankrike 879,90 24,00 100102
Österrike 117,66 98 700..Storbritannien 662,62 15,45 74 900
USA 4 435,78 22,30 117 S00
Japan 2 375,37 19.25 124 700

Resultatet beräkningen i tabell 15 bör tolkas försiktigt. Beräkningenav av
BNP capita ingetsäger kostnadsnivå och köpkraft i landet. Växel-t.ex.per om
kursen mellan tvâ länders valutor spelar roll, särskilt 1970-taletssedanstor
mitt växelkurserna varit rörliga tidigare.än beräkningenI BNPmer spe-av
lar dessutom den offentliga sektorns storlek och den statistiska behandlingen

denna växande roll.av en
Beträffande produktiviteten det främst Storbritannien,är FinlandochJapan

har lågt produktionsvärde arbetstimme. För Japans och Finlandsettsom per
del det befolkningens långa arbetstider kompenserar lågsyns som om en pro-
duktivitet. För Storbritanniens del innebär det produktionen iatt per person
befolkningen låg. De flesta länderär har produktion arbetstimmeen per som

50är högre i Storbritannien.änprocent
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arbetstimme. Norgeproduktion Det endastrelativt hög ärSverige har peren
produktivitet. Sverige tillhör dessutom dehar högreoch Västtyskland som en

Enligt120 000 capita. denproduktionsvärdehar överfyra länder ett persom
invånare.producerarNorgehär undersökningen detär mest persom
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12 Reallön och arbetstider

Det finns olika teorier varför arbetstidsforkortningar genomförs.om Till stor
del handlar diskussionen huruvida reallöneökning leder till ökadom elleren
minskad arbetstid. Enligt ekonomer reallöneforändring upphov till bådeger en

inkomsteffekt och substitutionseffekt. lnkomsteffektenen innebären att en
kan arbeta kortare tid för totala inkomstperson vid reallöneökning.samma en

Substitutionseffekten innebär å andra sidan det är lönsamt behållaatt el-attmer
ler öka sin arbetstid vid reallöneökning. Det är öppen fråga inomen forsk-en
ningen huruvida inkomst- eller substitutionseffekten är starkast och real-om en
löneökning leder till ökning arbetstiden eller ej.av

För Sverige, Norge, Finland, Västtyskland och USA har vi undersökt real-
löneutvecklingen tid, vilken ställt i relation till arbetstidenssenare for-
ändring.

Tabell 17.Reallön timme 1965-1985, arbetstid lagper och avtal 1970-1990,genom2procentuell förändring.

Reallöneförändring Arbetstid
965-75l 75-85 65-85 l 970-80 80-90 70-90

Sverige 40,4 5,0+ 33,4 8.2+ 0 8,2- - -Norge 52,9 5,0+ 60,5+ + 6.2 6.6 12,4- - -Finland 64,| 11,2+ 82,5+ + O 7.5 7,5- -Västtyskland 52,2 l2,l+ 70.6+ + 5.9 9.6 14,9- - -USA 8,] 4.7+ 3,6+ O O O-

Reallönerna har utvecklats helt olika i länderna. I de europeiska länderna var
visserligen reallöneökningen snabb 1965-1975, mellan 40 och 65 procent.
Redan under den perioden den amerikanska utvecklingenvar Detsvag. senas-

decenniet har reallönente minskat i Sverige och USA, den har ökat med en
knapp halvprocent året i Norge och omkringom året i Finlandprocenten om
och Västtyskland.

Skillnaderna i reallöneutveckling återspeglar tämligen väl skillnaderna i
produktivitetens ökningstakt. Produktiviteten har ökat snabbast i Finland,
nästan 5 året före första oljekrisen,procent drygt 3om underprocent resten av
1970-talet och 2 under l980-talet, och i Västtysklandprocent något snabbare
takt i Finlandän i början perioden, något långsammare under 1980-talet.av
I Norge ökningstakten 3 till oljekrisenvar procent sedan till över 4stegmen
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på1980-taletför under1970-talet,delen stannaattunderprocent avsenare
respektive 12varit 3,5,utvecklingendel harSverigesFör2omkring procent.

2drygtproduktivitetenökadeUSAperioder. Imotsvarandeunder pro-procent
30året.halvomkringdärefteroch procenttill 1973 omencent

produktionenavhängigutvecklingreala ärtimlönens persjälvklara,Det att
belägga.såledesarbetstimme, går att

arbetsti-beträffandepreferenserförtillreallöneutvecklingenvad lederMen
hävdatdeBlandsjälvklart.mindreomtalattidigarevi somder Det är som

hävdatsarbetstider haravtalsenligaoch attlag-betydelse förharreallönenatt
först kommertidsfördröjning, dvs.vissmedskerarbetstidsförkortningen en

tillvälfárdsökningdennaanvänderperiodochreallöneökningen mansenareen
med arbetstids-1965-1985reallöneökningenjämförtdärförVi harfritid.Ökad

1970-1990.planerasochgenomförtsförkortningar som
ireallöneökningen24,6tagitSverigevi i procentdå ar-visar sig utDet avatt

Västtyskland9,1Finland20,5 procent,betstidsförkortning, Norge procent,
reallöneförändringenförefalleringenting. Detoch USA21,1 omsomprocent

Arbetstidsförkortning-arbetstidsförändringar.påförklaringsvärdehögthar ett
dess-finnsreallöneökningen. Detgenomsnitti procent avmotsvarararna

uppstått.avvikelsertill deförklaringargoda somutom
och1970-taletunderarbetstidsförkortningenhelagenomfördesSverigeI

1975.och Det1965mellanreallöneutvecklingen20motsvarade då procent av
1975mellanreallöneminskningensåledesdel berorSverigesförvärdethöga

slutetiarbetstidsförkortningkraftiggenomfördes avFinland1985. Ioch en
under-någotvitidsförskjutning använtdeninnebärakanvilket1960-talet, att

BeträffandeFinland.iarbetstidsforkortningarförbetydelsereallönensskattar
ZO-årsperioden.helaundermycket långsamvaritreallöneökningenharUSA

semesterdagaroch antalettidigt40-timmarsveckandessutometableradesDär
kraftigt.varierar

20ochmellanarbetstidsforkortningarna motsvarar pro-Det omsomsynes
länderna.undersöktareallöneökningen i decent av

arbetstidensalltemellertid intearbetstider sägeravtalsenliga omochLag-
lagari formpreferenserförändradekodifieratidkan avförändringar. Det attta

föränd-direktaochdessutomskerarbetsmarknaden spontanaavtal. Påoch
faktiskamellan denjämförelsegjortdärförVi har ar-arbetstiden.ringar enav

1980 ochreallöneutvecklingenrespektivesysselsattförändringbetstidens per
1987.

procentuell tör-1980-1987,arbetstid,faktiskochReallöneutveckling18.Tabell
ändring.

ReallöneutvecklingarbetstidFaktisk

1,63,1+Sverige -
10,11,7 +Norge -
12,72,0 +Finland.. -
8,03,7 +Västtykland-. -
0,62,0+USA -

i
l
l.
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I de båda länder där reallönen sjunkit, Sverige och USA, har arbetstiden per
sysselsatt ökat. Samtidigt har arbetstiden minskat i de länder där reallönentre
har ökat. Sambandet mellan reallön timme och arbetstid sysselsattper per
framgår figur 4.av

Figur 4.Samband arbetstid sysselsatt och reallön timme, 1980-1987.per per

Arbetstid per
sysselfratt

RéII&quot;:2;v- tramsw

1..

2-

3.

BRD
4 O

Trots antalet observationer litetatt är har gjort regression den reala tim-en av
förändringlönens och den faktiska arbetstidens

Det enkla samband velat belysa är:

deltaFH deltaRealW b+a x
deltaFH förändring faktiskt antal arbetade timmarav per

sysselsatt
a,b koefñcienter
deltaRealW förändring reallön timmeav per

Resultatet regressionen ärav

deltaFH 0,4 RealW 1,74+x
2 0,74r
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såledesRegressionen visar5-procentsnivå. attsignifikant påBeräkningen är
faktiskadenminskningtilllettmed ar-reallönenökning procent avenenaven
arbetstid ärfaktiskFörändringenoch vicemed 0,4betstiden avprocent, versa.

utveckling.reallönenskorrelerad mednegativtalltså
sysselsätt-ocharbetslöshetmellansambandpositivahittasvårtDet attvar
hävdasvårtdet inteär attarbetstidsförkortning. Däremot attrespektivening

femi dearbetstidsförkortningarnainflytande överhaftreallöneutvecklingen
länderna.undersökta

beträffandesärskild kommentarkräveranförda resonemangetDet enovan
vikanutvecklingenvästtyskadenvi studerarNärsituationen.västtyskaden

timmereallöneökningensnabbasteförsta denför dethaftde perkonstatera att
arbetstidsförkort-kraftigasteandra dendetfördecenniet,under det senaste

femdearbetslöshetenökningen stu-tredje den störstaför det avochningen av
kostnadslägeför högtblivithands dettillligger ettnäraDet attländerna.derade

minskat.arbetskraft harefterfråganföljdtillfåttvilketVästtyskland atti
debedömningar närfelaktigagjortfackföreningsrörelsevästtyskdåHar

inteåtgärdenarbetslösheten Attminskaförarbetstidsförkortningar attkrävt
iarbetslöshetenfaktum settenkla stortdetframgår attresultathaft önskat av

organisationernafackligadekanske1980-talet. Däremotunderfördubblats
avvägningmedlemmarnas mate-sysselsattabedömning deriktig avgjort aven

förarbetslösadeanvänder argumentfritid. Trotsoch somvälfärdriell att man
önskemål.sysselsattasuppfylla deägnadåtgärden attfackliga krav ärsina mer

sinförkortatycksreallönerstigande attvidpreferenser ar-Människors vara
faktiskaochinstitutionella debeträffande debådetydligt ar-betstid. Detta är

ochfåländerantalet äremellertid betonasbörutveckling. Det attbetstidernas
vald.schablonmässigtnågottidsperiodenatt.v

. Universitet.2 GöteborgsvidDominiqueAnxoutfördRegressionenär av
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13 Sammanfattning

Det är mycket komplex uppgift beskriva arbetstidens utvecklingen att i olika
länder och jämförelsergöra mellan dessa. Normalarbetstider och faktisk ar-
betstid varierar kraftigt mellan olika länder.

Genom lag och avtal har arbetstiden i de tolv undersökta länderna förkortats
med omkring 0,5 året under 20 tid.års Skillnadenprocent mellan länderom
med lång respektive kort arbetstid har ökat under l980-talet.en

Samtidigt har skillnaderna i sysselsättningsandel och arbetslöshet ökat under
Ävenl980-talet. sambandet inte är statistiskt säkerställt tyder analysenom på

arbetslösheten ökat i länderatt under 1980-talet gjortmest de störstasom ar-
betstidsförkortningarna.

arbetstidsförkortningarAtt kan leda till högre arbetslöshet inte okäntär inom
forskningen. Främst vid s.k. klassisk arbetslöshet kan kostnadsläget höjas vid
arbetstidsförkortningar så efterfrågan på arbetskraft minskar,att med högre ar-

Ävenbetslöshet följd. vid keynesiansk arbetslöshet finns tendenssom atten ar-
betsgivarna 3‘hellre vill utöka arbetstiden än anställa fleratt personer.

Möjligheter till ledighet och frånvaro de ekonomiska förhållandenasamt va-
rierar starkt mellan länderna. Det har i denna exemplifierats för-medrapport
äldraledigheten. Sverige har emellertid de reglernagenerösa beträffandemest
ledighet i rad andra avseenden, studieledighet och invandrarun-t.ex.en som
dervisning i svenska.

Det leder i sin till den faktiska arbetstidentur att sysselsatt i Sverige ärper
den lägsta de tolv länderna, arbetstiden ökat under 1980-talettrots att ochav att
Sverige har den längsta avtalsenliga arbetstiden de undersökta västeuro-av
peiska länderna.

Utslaget på hela den arbetsföra befolkningen arbetstidenär tämligen hög i de
nordiska länderna, den höga sysselsättningsandelen. Den är emellertidgenom

högreännu i USA och Japan, medan de kontinentala länderna, med sina låga
förvärvsfrekvenser, har korta arbetstider.

De kontinentala ländernas korta arbetstid, utslaget på befolkningen, har sin
grund i många de vård- och omsorgsuppgifter iatt Sverige utförs i formav som

betalt arbete iden offentliga sektorn, utförs obetalt i hemmen. Utbyggnadenav
den offentliga sektorn innebär alltså fler arbetsuppgifter måste utförasav att

betalt arbete.som
Det ekonomiska utbytet arbetsinsatsen varierar i hög grad. En särskilt lågav

produktivitet tycks ha i Storbritannien, medan det ekonomiska utbytetman är
högt i Sverige, Norge och Danmark både timme och i befolk-per per person
ningen.

En jämförelse mellan fem länders reallöneutveckling och arbetstidsföränd-
ringar visar reallöneutvecklingen har högt förklaringsvärdeatt när reallö-ett -

ökar vill förkorta sin arbetstid och vicenen man versa.
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Vad betyder kortare arbetsvecka, längre
och längre föräldraledighetsemester för

utbudet arbetskraftav

Hans Eriksson och Monica Hultinav
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Förord

För bedömning vilka arbetskraftsresurser kommer ñnnas iatt atten av som
framtiden effekteroch vilka olika arbetstidsreformer får for arbetsutbudet upp-
drog arbetstidskommittén SCB sådana beräkningargöraatt

Eriksson ochHans Monica Hultin SCB:s prognosinstitut har genomfört
beräkningarna och skrivit rapporten.

Beräkningarna har legat till grund för arbetstidskommitténs slutsatser men
för denna vilar helt författarna.ansvaret rapport

Mona Sahlin
ordf arberstidskommirténi
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Sammanfattning

Utbudet arbetskraft i räknat kommer öka med drygt sjuav attpersoner procent
Ökningenfrån 1987och fram till sekelskiftet. heltär nästan effekt att anta-en av

let i de yrkesverksamma åldrarna 20-64mest år kommerpersoner öka.att
Arbetskraften når sitt maximum omkring 2005 och börjar därefter minska.

ÄnnuNedgången dockär mycket måttlig. år 2025 beräknas antalet ipersoner
arbetskraften komma femnästan högreatt 1987.änprocentvara

Dessa resultat bygger på SCBs befolkningsprognos från 1989. Enligt denna
kommer den totala folkmängden i landet tillväxa drygt nioprognos miljoneratt

år 2025. Vidare förutsätts törvärvsfrekvensermännensatt ligger kvar på nuva-
rande nivå i flertalet åldersgrupper och kvinnornas förvärvsfrekvenseratt når

i nivå med männens omkring sekelskiftet och sedan liggerupp kvar där under
hela prognosperioden. Arbetskraftsdeltagandet bland de och äldsta i deyngsta
arbetsföra åldrarna dock minska något.antas Det gäller för både ochmän
kvinnor.

Figur Antalet sysselsatta 1970-2025.

Miljoner
5

FáfzA

3 -u

2 -n
Faktiska uppgifter-1-
Referensaltemativet

1 -1

0 I I I I I
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Anmärkning: Brottet på kurvan markerar den omläggning arbetskrafts-av
undersöknlngama AKU genomfördes vidare1987 se bilaga 5.som
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räknat beror, förutom påarbetskraft iUtvecklingen utbudet timmar an-av av
frånvaro sjuk-veckoarbetstidens längd ochtalet sysselsatta p g apersoner,

föräldraledighet,dom, etc.semester,
arbetskraftsundersökningar ökatenligt SCBs AKUVeckoarbetstiden har

vilket brott långsiktig1980-talet,början ärkontinuerligt sedan ett enav
Ökningen för kvinnor förhar varittrend. större än män.nedåtgående

under l980-talet, medfrånvarande varit tämligen konstantharAndelen un-
har de under l980-taletbarnafödande åldrarna. Därkvinnor i defördantag

frånvaro.födelsetalen spår i ökadökande satt
slag genomförs skullearbetstidsförkortningar någotingaOm attantar avman

fram sekelskiftet vårttillmed åttaarbetstimmar öka närautbudet procentav
minskning inträda, årviss ännuDärefter skullereferensalternativ. menen

Vifyra högre 1987.ligga drygtarbetstimmar änskulle utbudet2025 procentav
genomsnittiveckoarbetstid kommer öka medkvinnornasförutsatthar då attatt

oförändrad.arbetstidsekelskiftet, medanfram till männenstimme antasen
skulleveckoarbetstiden till 35 timmar år 2000normalasänker denOm man

referensalternati-mindre iungefär nioarbetstimmar bli änutbudet procentav
differensenvecka blir 18 Dessatill 30 timmaroch går procent.vet, perman ner

förutsättningar:bl följanderesultat bygger a
arbetstid.sinförkortaföretagare inteEgna antas-

minska sin arbetstid med lika mångaarbetar heltidvanligenDe antassom-
arbetstidsförkortningen innebär.generelladentimmar som

vecka 2520-34 timmardeltidarbetar k långdemAv antas pro-persom s-
veckoarbetstiden sänks till 35 timmar. Sänkerheltidpå mancent omupp

arbetar75 demveckatill 30 timmararbetstiden antas procent somavper
heltid.timmar gå20-29 upp

veckor skulle innebära bort-tilllagstadgadedenEn ökning ettsemestern sexav
blirtill sju veckorFörlängs1,5 2arbetstimmar medfall procent. semesternav -

sexsjuidag harantagit de redanVi har dåbortfallet 3,5 4 attprocent. som-
förläng-avtala ytterligaresiginte kompenserarveckors attsemester omgenom

sinning semester.av
Ökningen innebäratill 18 månader kommerföräldraledigheten ettattav

år.vid 100 000 födda barnarbetstimmar med cirkabortfall procent perenav
blir bortfallet 2,5till 30 månaderförlängasledighetenSkulle procent.ca

tablånberäkningsresultaten i nedan.sammanfattningEn gesav

arbetstidsfdrkortningar procentarbetstimmar vid olikaBortfall typer av re-avav
ferensalternativet

föräldraledighetLängrearbetsvecka LängreKortare semester
3018 mån7 mån63035 timtim vv

2,53,5-4 l1,5-2188,7
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Riksdagsbeslutet förlängning föräldraledigheten till månaderom ochav ut-
fzástelseni regeringsförklaringen veckors innebär såledesom sex semester sam-

bortfall arbetstimmarmantaget 2.5ett 3 i förhållandeav till refe-procentom -
rensalternativet betecknas med I826 i diagram och tabeller.

Figur 2. Totalt utbud arbetstimmar.av
Miljardertimmar

årper

3 ‘ Faktiska uppgifter....
Reterensaltomativet

2 timmarvecka35- - - - -
timmarvecka&quot;&quot;&quot;&quot;30

1 1826-—-Ir-—

I I I I I1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

År 1987utfördes enligt SCBs nationalräkenskaper 6,38 miljarder arbetstimmar
på arbetsmarknaden. Det innebär 760 timmar i befolkningen. Enligtper person
referensalternativet skulle detta antal komma öka något under deatt närmaste
10-15åren, för sedan vända nedåt.att Det skulle betyda frs7&#39;rjningsbr&#39;r—att
dan för den yrkesverksamma delen befolkningen kommer minska underav att
de kommande 10-15 åren, främst till följd befolkningsutveck-av en gynnsam
ling; antalet i de yrkesverksamma åldrarna ökarpersoner snabbare befolk-än
ningen helhet. Strax bortom sekelskiftet ökar försörjningsbördansom igen,

inte förrän mellan 2010 och 2015 skulle denmen enligt referensalternativet åter
bli lika 1987. Vi har här definieratstor försörjningsbördansom den totalasom
folkningmängden dividerad med det totala antalet arbetstimmar, och sedan be-
räknat index med 1987 basår.ett som
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invånare.arbetstimmarAntalFigur per

0001

800
i

fl

600 -

400 - uppgifterFakttskaj
Referensaltemativet——-—

timmarvecka35- -—--
20° timmarvecka30&quot;&quot;&quot;-

8:6‘1----p--

0 III|I 2030202020101990 200019801970

1970-2025.Försörjningsbördan4.Figur
arbetstimmarantaletmeddivideradFolkmängden

130
1001987-Index:

120-

uppgifterFaktiska————90 .. Relerensalternativel-—-—
timmarvecka35--
timmarvecka3080 .

noøoøtøorøurøc.

70 IIIII 2030202020102000199019801970
ochmånadertillförlängsföräldraledighetenÄven tillhänsyn atttarmanom

försörj-verklighet, kommerblirFör allaveckorsfrån semesterutgår att sex
de närmasteunderlägreeller någotnivånuvarandeligga påningsbördan att

5-6blir2025den årsåsuccessivt,försörjningsbördan attSedan växeråren.
idag.änstörreprocent
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l alternativet med 35 timmars arbetsvecka blir försörjningsbördan sikt 10-13
idagstörre än och i alternativet 30 timmars arbetsveckaprocent skulle försörj-

ningsbördan öka 20-25med procent.
Självklart innehåller dessa beräkningar mängd relativt osäkraen antagan-

den. Den osäkerhetenstörsta ligger sannolikt i våra antaganden hur de del-om
tidsarbetande skulle komma på arbetstidsförkortning.att Alterna-reagera en
tiva beräkningar vi gjort visar dock spännvidden i slutresultatet blirattsom
ganska liten, även varierar antagandena.om man

Andra osäkra är vad kommer ske med arbetskraftsdeltagan-moment attsom
det bland de och äldsta i arbetsför ålder. händerVad vi fåryngsta rörligom pen-
sionsålder Hur kommer intresset för högre utbildning utvecklas Det finnsatt
emellertid inte mycket talar för kortare arbetstid skulle påverka arbets-attsom
kraftsdeltagandet. Därför har osäkerheten hur del de och gamlastorom av unga

kommer förvärvsarbeta ingen betydelse för beräkningarnaatt hur korta-som av
arbetstid skulle påverka utbudet arbetskraft.re av
Det bör påpekas försöktinte på bedöma huruvida kortareatt arbets-attoss

tid leder till högre produktivitet, i vilket fall förkortningen till del skulleen vara
självbärande. Det emellertidär tveksamt kortare arbetstid i sig skulle ledaom
till någon nämnvärd ökning produktiviteten.av

En viktig fråga heller inte berört huruvidaär kortare arbetstidannan som
kan leda till verksamheter pågörs arbetsmarknaden kanatt kommasom nu att
utföras fritidenunder i stället. så fallI skulle behovet arbete marknadenav
minska. Mot sådan utveckling talar vi under lång tid successivt förkortatatten
arbetstiden, samtidigt alltfler arbetsuppgifter flyttats från hushållen tillutsom
marknaden. hellerDet inte troligtär återföring verksamheter frånatt en av
marknaden till hushållen skulle innebära någon besparing tid totalt sett.av

Antaganden och beräkningsresultat redovisas i detalj i bilagorna l-3. bila-I
4 redovisas beräkningar hur bortfallet arbetstimmar kan kommastortga av av
bli i olika näringsgrenar vid arbetstidsförkortning.att en
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Beräkningsalternativen

vilka effekterberäkningargjortarbetstidskommitténuppdragSCB har avav
arbetskraft.utbudetkommaarbetstiden kanförkortaolika attsätt avatt

påspecificeratskommitténalternativen harför olikadeFörutsättningarna av
följande sätt:

timmartill 38veckoarbetstiden sänksnormalaarbetsvecka. Den35 timmars-
2000.timmar år1995 och 35timmar1990, 36

tim-till 37,5veckoarbetstiden sänksnormalaarbetsvecka. Den30 timmars-
2000.och 30 timmar år199535 timmarl990,mar

och sedantill förstförlängslagstadgadeDenLängre semestern sexsemester.-
sju veckor.

förlängsfödelsesamband med barnsLedigheten iföräldraledighet.Längre-
30 månader.sedantill 18 och

arbets-hur utbudetförsökt beräknaharreferensalternatik stortI avett vs-
sigarbetstiden,förändringarvidtar någrablikraft skulle inte vareavom man

avtal.lagstiftning ellergenom
referensalternativetfrånskiljer sigarbetsveckakortareAlternativen med en-

hurAntagandenaveckoarbetstidens längd.gäller antagandenavaddast omom
arbetskraftstal, AK-tal,relativaförvärvsarbetarbefolkningendelstor somav

alltså desamma.frånvaro från arbetetoch ärarbetslöshet
konstanthållit relativa arbets-viO-alternativ, därkockså gjortVi har ett s-

enligtnivåveckoarbetstid 1988 årspåocharbetslöshetfrånvaro,kraftstal,
effektervisar vilkaalternativDettaarbetskraftsundersökningar AKU.SCBs

arbetskraft.får utbudetbefolkningsutvecklingen påprognoseradeden av
från 1989.befolkningsprognosberäkningarna SCBssamtliga fall byggerI

framtida utbudetdetvi i beräkningarnaframhållassärskiltDet bör att avav
undergenomförasarbetstidsförkortning skall kunnaarbetskraft förutsatt att en

produktionen ochstörsbalans,samhällsekonomisk attbibehållen utanattutan
le-får alltså intearbetstidförsämras. Kortareekonomiska utbyteenskildesden

behövaskall inteförvärvsarbetandeövertidsarbete och deda till krav mer
för närvarande.extraarbeten änskaffa sig mer

avvägningindividernasförutsägavarit försökasåledesuppgift harVår att
och fritid under dessatill konsumtionmöjligheteroch därmedmellan arbete

förut-dessauppgift bedömavarit vårhar alltsåförutsättningar. Det inte att om
gjortsbedömning haruppfyllas. En sådanpraktiken kan kommasättningar i att

samhällsekonomis-bilagaarbetstidskommitténssammanhang. Sei annat
Dominique Anxo.arbetstid,kortareka följder av
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Beräkningsmodell och dataunderlag

Den modell föranvänts beräkna utbudet arbetskraftattsom av presenteras
sidanästa i form flödesschema. Beräkningarnaett görs förav män ochseparat

kvinnor, med uppdelning efter ålder i 5- och 10-årsklasser, och resultatger som
utbudet arbetskraft i och i totalt antal arbetadepersoner timmar underav âr.ett
Som på beräknasvägen denett steg genomsnittliga årsarbetstiden per sys-
selsatt.

Utgångspunkt för beräkningarna befolkningenär i åldern 16-74år, fördelad
på kön och ålder i 5- och IO-årsklasser.

Antalet sysselsatta beräknas antaganden hur del männengenom storom av
respektive kvinnorna i olika åldrar ingår i arbetskraften relativa AK-talsom
och hur del dessa arbetslösa.ärstor Antagandena arbetslöshetav som ärom
ingen närmast mått på vadutan kan bedömasettprognos rimlig ni-som vara en
vå i normalt arbetsmarknadsläge.ett

Antaganden veckoarbetstid förgörs varje åldersgrupp och fördel-medom
ning på kön. Dessa antaganden vägs sedan ihop till medeltal för allaett perso-

i arbete med hjälp det beräknade antalet män respektive kvinnorner i arbeteav
i olika åldrar.

Det genomsnittliga antalet närvaroveckor beräknas från åretsattgenom man
52 veckor drar hela semesterveckor, frånvaro hela veckor andra skäl änav se-

frånvaro helgdagar. Observera,mester samt avdragen för frånvarop g atta av-
hela veckor. Om frånvarandeär enstaka dagar underser veckaen person en ger

det utslag på den genomsnittliga faktiska arbetstiden under veckan.
Ärsarbetstiden sysselsatt beräknas medelarbetstiden veckaper attgenom per

multipliceras med antalet närvaroveckor under år.ett
Den totala arbetsvolymen år i samhällsekonomin beräknasper attgenom an-

talet sysselsatta multipliceras med årsarbetstiden sysselsatt.per
Vi har genomgående utnyttjat SCBs arbetskraftsundersökningar AKU som

underlag för våra antaganden, och följaktligen använder AKUs definitioner
Årarbetskraft, arbetslösa, sysselsatta, 1987 genomfördesav omlägg-etc. en

ning vilketAKU, medfört jämförbarheten tidenöver inteatt fullständig.av är
Innebörden omläggningen och dess effekter på mätresultaten beskrivs i bila-av
ga
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Beräkningsmodell.Figur

och arbetslösaArbetskreften, sysselsatta

baaknasutifrinFolkmnngden antagandenom
Befolkningdödlighetfmktaamhet.utvecklingen samtav

in- ochutvandring.

i arbetskraftenberäknasAntaletpersoner Personermultiplicerat folkmängdenatt ugenom man arbetskraften1AK-talet. arbetskraftenpmgnoseradcmeddet

medantaletarbets-Arbevsknñenreduceras
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erbetsvolym

årper



sou 1989:53 Bilaga 7 293

Referensalternativet

Befolkningsutvecklingen
Som grund för beräkningarna arbetskraftsutbudet ligger SCBs be-av senaste
folkningsprognos gjord 1989. Denna bygger i mycket starkprognos samman-
fattning följande förutsättningar:

Antalet födda barn kvinna på lång sikt bli 1,9. Dettaantas är något läg-per- en
fruktsamhet underän de allra åren betydligt högrere senaste än under demen

första åren 1980-talet, då det fruktsamhetstaletsummerade låg ned 1,6mot
barn kvinna. Man brukar räkna fruktsamhetstaletmed skallper 2,1 föratt vara

befolkning skall reproduceraatt sig själv fullt Inteen sedan mittenut. av
1960-talet har kvinnor i Sverige fött fler än två barn i genomsnitt. Att folkmäng-
den detta fortsatt öka berortrots på vi haft invandringsöverskottatt att och att
dödligheten sjunkit.

lmmigrationsöverskottet, under 1987 cirka 21 000 och 1988 cirkasom var—
29 000, beräknas sjunka till 20 000 år under de närmaste åren och sedanper tre
successivt till 10 000 vid sekelskiftet, för förbli på den nivån under helaatt den
period beräkningarna omfattar. Invandringsöverskottet har undersom de se-

20 åren varit 000 år inaste genomsnitt.per-

Dödligheten komma fortsätta sjunka framantas till år 2010,att såatt att- me-
dellivslängden då blir 76 år förnära män och drygt 82 förår kvinnor. Det är en
ökning i förhållande till nuläget med ungefär 1,5 år för männen och knappt två
år for kvinnorna. Ingen ytterligare minskning dödligheten ske underantasav
prognosperioden efter 2010.

Under dessa förutsättningar kommer det födas mellan 100 000 och 110 000att
barn år under hela prognosperioden. Den totala folkmängden kommerper att
Öka från 8,46 miljoner vid slutet 1988 till 8,79 miljoner vid sekelskiftet ochav
9,02 miljoner år 2025. Antalet i åldern 20-64, där den allra största de-personer
len arbetskraften finns, beräknas öka från 4,89 miljoner 1988 till 5,14av miljo-

vid sekelskiftet och 5,l7 miljoner omkring år 2005. Därefter minskarner denna
åldersgrupp långsamt och kommer enligt tilluppgå 5,03 miljonerattprognosen
år 2025. Huvudresultaten från befolkningsprognosen redovisas i bilaga ta-
bell 1:1.



Bilaga 7294 sou 1989:53

Figur Befolkningsutvecklingen 1960-2025.
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och arbetslöshetArbetskraftsdeltagande
under deframför allt kännetecknar utvecklingen på arbetsmarknadenVad som

ochförvärvsfrekvens ökat starktdecennierna kvinnornas ärär snartsenaste att
År i åldern 20-64lika hög 1970fanns 60 kvinnornamännens. procentsom av

till 85 Under dennaår i arbetskraften. 1988 hade denna andel ökat procent.
femperiod minskade skillnaden från 30 till drygtmännen procenten-gentemot

Ökningen arbetskraftsdeltagandet gäller för kvinnor i alla åldrar,heter. i utom
65-74for de allra 16-19 år och de allra äldsta år.yngsta

arbetskraftsdeltagande mellanskillnaden iMan kan också konstatera att
kraftigt.respektive barn sju år minskat mycketkvinnor med små underutan

År jämförelsen till1970 skillnaden 26 procentenheter avgränsarvar om man
Årflertalet finns. 1988 hadekvinnor i åldern 25-44 år, där småbamsmammor

ungefär procentenheter. visar kvinnornaskillnaden minskat till fem Detta att
de skaffar barn ochinte längre släpper kontakten med arbetsmarknaden när

förlängd för-bildar familj, utveckling blivit möjlig successivten som genom
äldraledighet och utbyggnad barnomsorgen.av

arbetskraftsdel-25-54Bland i de arbetsintensiva åldrarna år harmän mest
95 lång tid. Bland detagandet legat mycket stabilt kring underprocent yngsta

för16-19 i arbetskraftsdeltagandet varitår har nedgången större änmännen
minskatkvinnorna i ålder. Arbetskraftsdeltagandet bland äldre harmänsamma

åldersgruppen 55-59 år finner vissrelativt långt i åldrarna. Redan i man enner
kraftig.minskningennedgång och i åldrarna 60 åröver är

fortsatt nedgång idet gäller utvecklingen framöver räknar vi medNär ar-en
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betskraftsdeltagandet bland 16-I9-åringanza följd gymnasiesko-attsom en av
lans yrkeslinjer förlängs från tilltvå år.tre

Även bland 20-24-åringarna andelen förvärvsarbetarär i hög grad bero-som
ende hur många bedriver studier, i första hand studier på högskolenivå.av som
Trots organisatoriska förändringar inom högskolan och flertal föränd-stora ett
ringar reglerna för behörighet och urval till högskolestudier, har arbets-av
kraftsdeltagandet i denna åldersgrupp varit tämligen stabilt under de senaste
10-15åren.

Figur Relativa arbetskraftstal åldrarna år.i 16-24
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Anmärkning: Brottet omläggningpá kurvorna markerar den arbetskrafts-av
undersökningarna AKU genomfördes vidare bilaga1987 se 5.som

Ändå finns naturligtvis betydande osäkerhet vad kommer händaatten om som
framöver. antagningsregler kraftDe träder i 1991 syftar bl till ökaattnya som a

fråndirektövergången gymnasieskolan till högskolan. minskarDessutom ung-
domskullama i storlek, varför andel borde plats i högskolan. Bådastörreen

faktorer talar fördessa andelen studerande i denna åldersgrupp borde ökaatt
och följaktligen andelen förvärvsarbetande minska.

Å andra sidan vi den totala tillgången högskoleutbildad arbetskraftpåvet att
kommer fortsätta kraftigt under ytterligare decennier, samti-växaatt att ett par
digt den offentliga sektorn, arbetsgivare för fyra högskoleut-är tresom som av
bildade, inte kan expandera tidigare. talar förDet relativt kärv arbets-som en

förmarknad många högskoleutbildade antal ochår, därmedännu ettgrupper av
rimligen efterfrågandämpad på högskoleutbildning hos ungdomen. fak-Deten
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ungdomskullar skall arbetsmarknaden under dede närmastetum att utsom
medföra de kommer ha relativt lätt10-15åren relativt små kan ocksåär att att

anledningen från studier högskolenivå.arbete och den avståratt av
faktorerna kommer svårtVilka de uppräknade väga äratt tyngstovan somav

Vi därför antagit arbetskraftsdeltagandet i åldersgruppenharavgöra. attatt
prognosperioden.20-24 ligga kvar nuvarande nivå underår kommer att

år.åldrarna 25-54Figur Relativa arbetskraftstal i
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arbetskrafts-omläggningdenmarkerarpá kurvornaAnmärkning: Brottet av
bilaga 5.vidaregenomfördes 1987 saundersöknlngarna AKU som

25-54 föränd-Arbetskraftsdeltagandet bland i åldrarna harmän år nämntssom
förlitet finns heller inte mycket talar någramycket åren. Det stör-överrats som

förändringar framöver. i åldrar delkvinnorna dessa har allt gåttAv störreenre
arbetsmarknaden, och arbetskraftsdeltagande har successivtderas när-ut

Ärsig i omfattning. 1988 skillnaden omkring fyramännens procenten-mat var
heter, jämfört med 30 procentenheter för 25 sedan. studie olika födel-år En av
seårgångar kvinnor visar också varje generation kvinnor har för-attav ny av

generationvärvsarbetat i högre grad äldre gjorde vid ålder.än närmast samma
finner rimligt i 25-54Mot denna bakgrund det kvinnor åldernantaatt att

finnas högår så småningom kommer arbetsmarknaden i lika gradatt som
fallet sekelskiftet.Vi har antagit så kommermännen. att att vara o m

däröver tillArbetskraftsdeltagandet bland äldre 55 ochår ärpersoner - -
för förtidspension ochdel beroende reglerna ålderspension. Nedgångenstor av

i för i förklaras förtidspensionering.AK-talet åldern 60-64 år ökadmän av
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Figur Utvecklingen relativa arbetskraftstalet för olika åldersklasser kvin-av av
under perioden 1965-1985.nor
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kring 1980-taletsåren mitt förtidspensioneradesUnder många arbetsmark-av
nadsskäl. Denna förtidspensioneringar har minskat.åter dettaTrotstyp av nu
har antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kraftigt under de åren.senaste
Förra året tillkom ungefär 58 000 förtidspensionärer, jämföra medattnya
51 000 år 1985, det tidigare toppâret. Under perioden 1974-1984 för-som var
tidspensionerades i tal 45 000 årligen.runt personer

Den uppgång fördeladskett alla åldrar,är procentuelltärsom nu men
i åldrarna 30-49 Fortfarandestörst år. dock andelen förtidspensioneradcär av

samtliga i dessa åldrar bara någon enstaka Någon uttömman-procent.personer
de förklaring till det inträffat finns inte. Det förefallerännu knappast tro-som
ligt arbetsmiljön bara år skulle ha försämrats så drastiskt detatt ett attpar
kan hela förklaringen. långsiktigI bedömning bör också försökavara en man

eventuellaväga de effekter ökad bevakning arbetsmiljöfrågorna få.kanen av
I detta sammanhang kan också nämnas arbetsmarknadsstyrelsen uttalatatt att

kommer intensifiera ansträngningarna för finna arbeten för dematt attman nya
löper risk förtidspensioneras. Vad kommer ske sikt med för-att attsom som

tidspensioneringens omfattning således mycketär svårt säga.att
frågaEn diskuterats alltmer under de allra åren rörligärsenastesom pen-

sionsålder. Arbetstidskommitténs undersökning Attityder till arbetstider
bilaga 2 visar bl ungefär 4 10 tycker det viktigtär öka möjlig-att atta av
heterna efterarbeta 65 års ålder, medan dubbelt så många, 8 10, tyckeratt av
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Figur 10. Relativa arbetskraftstal i åldrarna år.55-74
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Anmärkning: Brottet på kurvorna markerar den omläggning arbetskrafts-av
undersöknlngama AKU genomfördes vidare bilaga1987 se 5.som

viktigt alla bättre möjligheter i pension fore 65. Resultatetdet är attatt ges
Överraskande, i synnerhet i frågan förutsatte pensione-knappastär attsom man

ring före 65 inte skulle påverka pensionens storlek.
arbetsti-arbetstidskommitténs bilaga Faktiska, möjliga och önskadeI

från frågor ochBjörklund, redovisas resultat bl faktiskder Anders a om
pensionsålder. i 50-65önskad Frågorna har ställts till åldern år.personer

vilja efter normala pensionsåldernMycket 6-8 skulle arbeta denprocent
pension. fler 1l-12flertalet deltid, det skulle leda till högre Någotpå även om

skulle tillskulle vilja sluta helt fore pensioneringen, det ledaävenprocent om
Till detta kan 25-30 skulle vilja minska sinlägre pension. läggas att procent ar-

fore pensioneringen, det skulle leda till inkomst-betstid åren närmast även om
i början 1989 fanns 39 000 medbortfall. Här kan detnämnas att personerav

vilket ungefär 16 antalet sysselsatta i ålderndelpension, motsvarar procent av
vid 60 ålder,60-64 Eftersom inte alla ansöker delpension redan års tordeår. om

25-30 skulle viljadessa 16 väl medstämma rätt överens attprocent procent
minska sin arbetstid åren före pensioneringen.

pensionsål-från dessa båda undersökningar rörligResultaten tyder att om
förut-införs skulle arbetskraft minska i de aktuella åldrarna,der sâ utbudet av

ersättningsnivån blir rimlig.satt att



Bilaga 7 299sou 1989:53

Med detta bakgrund arbetskraftsdeltagandeträknar med bland mänattsom
i åldern 60-64 sjunker frånår 64 till 60 vidnuvarande sekel-procent procent
skiftet och liggersedan kvar den nivån. i åldern 55-59 årFör denmän synes
långsiktiga nedåtgående trenden i ha brutits under 80-talet. Vi räknarstort sett

Ävendärför med mycket liten nedgång i AK-talen for den för mänen gruppen.
i åldern 65-74 år sjunkaAK-talet något litet.antas

För kvinnor i åldern 55-64 fortsattår räknar vi med ökning arbets-en av
kraftsdeltagadet tills dess de når till nivå, vilket beräknas skemännensupp
omkring sekelskiftet. AK-talet för 65-74-åriga kvinnor ligga kvarantas nu-
varande låga nivå.

Figur ll. Relativ arbetslöshet för kvinnor.män och
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Anmarknlng:Brottetpå kurvornamarkerar denomläggning arbetskrafts-av
undersökningarnaAKU genomfördes vidarebllaga1987 se 5.som

Vid beräkningen hur många kommer törvärvsarbeta måste ock-attav som man
hänsynså till arbetslösheten. Vi vill fastslå de antaganden görta genast att om

arbetslösheten någon iinte är ordets egentliga mening, närmastutanprognos
mått vad kan bedömas rimlig inivå normalt arbetsmark-ett ettsom vara en

nadsläge. Vi har antagit nivådenna två För år 1990 har viär dockatt procent.
antagit arbetslösheten blir lika 1987med genomsnittet åren och 1988, vil-att av
ket innebär 1,7 arbetslösa. 1980-talet har arbetslöshetenUnder iprocent ge-
nomsnitt legat på 2,6 1970-taletmedan genomsnittet under 2procent, var
procent.
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frånFrånvaro arbetet

skeddeUnder 1970-talet betydande utvidgning till ledighet frånrättenen av ar-
betet. förlängdes från fyra till femSemestern veckor 1978och föräldraledighe-

förlängdes i flera till ledighet iRätten samband med barns födelseten etapper.
frånutökades stegvis till tolv månader, månader med enbart ktresex varav s

Ävengarantibeloppsersättning. till ledighet för tillfälligrätten vård barn utö-av
kades. ledighet for forRätt till studier och viss facklig verksamhet andravar re-
former kom under 1970-talet.som

Dessa utvidgade rättigheter ledig från arbetet medförde självklartatt attvara
frånvaron i synnerhet bland kvinnor ochökade, med småbarn. Mellan 1970
1980 fördubblades frånvaron orsak och sjukdomän än semestermer av annan
bland kvinnor med barn sju år.under

1980-talet har frånvaron upphört kvin-Under öka. Det enda undantaget äratt
i åldern 25-34 år. Bland dessa har det sedan 1983 ökande antalet födda barnnor

fått frånvaron stiga. Sannolikt finns också under de första 1980-taletårenatt av
kvardröjande effekter successiva utvidgningen föräldraledig-del denen av av

heten slutet 1970-talet.under av
referensalternativet vi frånvaron bland kvinnor kommerI öka nå-antar att att
litet. motiveras vårt ökat arbetskraftdeltagan-Detta antagandegot att ettav om

de bland kvinnorna måste innebära fler kvinnorna småbarnmed kommeratt av
förvärvsarbeta, vilket i sin leder till högre genomsnittlig frånvaro.att tur

Observera, referensalternativet,i detta beräkningsalternativ, tagitinteatt
hänsyn föräldraledighet löf-till riksdagens beslut våren 1989 längre eller tillom

i regeringsförklaringen valetefter 1988 veckors lagstadgadtet semesterom sex
för Effekterna förslag haralla. dessa beräknats särskilt och redovisas nedanav
i avsnitt.separata

Observera också frånvaro här frånvaro hela veckor.med Frånvaroatt avser
i beräkningarna via faktiska veckoarbetstiden.enstaka dagar kommer den
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Figur 12 Andel frånvarande fördelardemän efter frånvaroorsak.a.
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se vidare bilaga 5
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frånvaroorsak.frånvarande fördelade efterFigur 12 b. Andel kvinnor
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Veckoarbetstiden

Referensalternativct är påpekats försök beräkna hur utbu-ettsom ovan att stort
det arbetskraft skulle bli. inga förändringar arbetstidenav siggörs,om av vare

lagstiftning eller avtal. Det alltså effekternaär individernasgenom beteendeav
inom oförändrade institutionella beträffande arbetstiden vi villramar som
bedöma.

För underlag för antagandenatt detta skulle behöva rensa gamlaom man
tidssericr från effekter tidigare arbetstidsförkortningar for fram deav att
spontana förändringarna. Detta emellertidär inte möjligt i detalj, ef-göraatt

förkortningar för speciellttersom på arbetsmarknaden harutsatta grupper
gjorts då och då. Vad gjort i stället är mycket traditionell analys tidsseri-en av

kompletterad med kohortanalys antal femårsklasserer, kvinnor. Vietten av av
har dessutom studerat arbetstidskommitténs och andras undersökningar deom
förvärvsarbetandes inställning till de arbetstider de faktiskt har, hur de eventu-
ellt skulle vilja ändra sina arbetstider och hur de skulle vilja eventuellta ut en
framtida standardhöjning, i högre lön eller i fritid.mer

Man kan konstatera den successiva förkortningenatt veckoarbetstidenav
från 45 till 40 timmar gjordes åren kring 1970 effektiv i den meningensom var

inte bara den nominellaatt även den faktiska arbetstiden sänktes.utan Produk-
tionens krav på tillgänglig arbetskraft kunde uppfyllas och individerna behövde
inte extraarbeten för klarata sin försörjning, arbetstidenmer att för-trots att
kortats.

Sedan början 80-talet har den faktiska veckoarbetstiden stigit för bådeav
män och kvinnor i nästan alla åldersklasser. Detta innebär brott på den lång-ett

Ökningensiktiga nedåtgående trenden. har varit förstörst kvinnorna.
Vad ligger bakom denna utveckling kan diskuteras. Den dåligasom löneut-

vecklingen sedan 1970-talets mitt kan förklaring. Man har måst arbetavara en
för kunna försörja sig. Reallönenatt före skatt sjönkmer kraftigt för flertalet

kollektiv arbetsmarknaden fram till 1983. Sedan dess har reallönen stigit,
ganska måttligt, och ännu 1987 den lägre i börjanmen än 1980-talet ochvar av

ungefär tio lägre i mittenän 1970-talet.procent Kanske har också de margi-av
nalskattesånkningar gjordes i mitten 1980-talet haft positiv effektsom av en
arbetskraftsutbudet. Bland forskarna är meningarna delade den här punk-

Konjunkturuppgången,ten. med ökad övertid, förklarar också del öknin-en av
veckoarbetstiden, främst bland männen.gen av

Bland kvinnorna finns antagligen också bestående förändring i in-en mer
ställningen till förvärvsarbete. Man vill helt enkelt öka sitt ekonomiska obero-
ende. Under 1960- och l970-talen detta sig uttryck i alltflertog kvinnor gickatt

på arbetsmarknaden. Nu,ut när nästan alla kvinnor förvärvsarbetar, innebär
nästa i denna ökarsteg sin arbetstid. Denatt studie olika födel-process man av
seårgångar kvinnor vi gjort visar generationer kvinnorav att inte barayngre av
finns forvärvsliveti i högre gradute kvinnorän äldre generationer gjorde vidur

ålder. De arbetar dessutom fler timmarsamma vecka.per
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Figur 13. Arbetstidens förändring åldern.med
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Diagrammet beskriver hur olika generationer kvinnor förändrat sinav genom-
snittliga veckoarbetstid tioårsperiod sitt liv. Linjernaunder markeraren av
uppgifter från 1975, 1980 och 1985. har generatio-AKU Som desynes nya—

kvinnor i åldrarna 30 âr genomgående längre arbetstidöver nästan ännerna av
Föregåendede hade vid ålder. åldrarna under 30 år bildenI ärsamma mera

splittrad, vilket kan bero förvärvsarbete parallellt med studier blivitpå att van-
ligare. genomsnittligaDet drar den arbetstiden.ner

beräkningarna låtit igenom, vilket lett tillI har denna tendens slå anta-
fortsätta fram sekel-gandet kvinnornas arbetstider kommer öka tillatt att att

skiftet för sedan ligga kvar den då uppnådda nivån underatt resten prog-av
Ökningen ytterligarenosperioden. har till halv timme till 1995 ochsatts enen

halv timme till år 2000.
faktiska veckoarbetstid har stabil lång tid.Männens varit under Dessut-mer

ligger därför inteden normala veckoarbetstiden. Vi har detden över ansettom
rimligt fortsättaveckoarbetstid skall öka det den gjortderas på sättattatt som
under 80-talet. [beräkningarna har antagit faktiska veckoarbetstidendenatt
för 1988 period be-kommer ligga kvar års nivå under hela denmän att som
räkningarna omfattar.

Vi vill Förutsättningenånyo påpeka dessa antaganden undergörs attatt man
inte, normala veckoar-sig lagstiftning eller avtal, förkortar dengenomvare
betstiden.
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Figur 14. Genomsnittlig veckoarbetstid åldrar.i olika
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arbetskraftsutbudBeräknat

uppgick till miljoner enligt kommerAntalet sysselsatta, år 1987 4,4 AKU,som
280 000 mellan 1987följd befolkningsutvecklingen öka medenbart till attav

O-altemativ.2000, vilket 6,3 vårt Tar dessutomoch år motsvarar procent man
arbetskraftsdeltagande rimligen fortsättatill kvinnornas kommerhänsyn attatt

högre referensalterna-stiga blir ökningen antalet sysselsattanågot, ännuatt av
sekelskiftet bli 330 000, el-Enligt alternativ skulle ökningen tilltivet. detta ca

sekelskiftet minskar antalet sysselsatta gradvis,ler 7,4 Efter ännuprocent. men
2025 ligga fem högre 1987.âr kommer det ännäraatt procent

1970-2025.Figur 15. Antalet sysselsatta
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arbetskrafts-Anmärkning: Brottet på kurvan markerar den omläggning av
genomfördes vidareundersdknlngarna AKU bilaga 5.1987 sesom

Ãrsarbetstiden liggasysselsatt skulle med våra antaganden komma kvarattper
1460-1470hela prognosperioden, timmar.på nuvarande nivå under d Anta-v s

längre veckoarbetstid för kvinnor således kvinnornasgandet uppvägs attom av
ochandel de sysselsatta ökar kvinnornas arbetstider kortare männensär änav

utvecklasåldersstrukturen bland de sysselsatta på sådant densättett attattav
genomsnittliga veckoarbetstiden dras ner.

totala antalet arbetstimmar, minskade under 70-talet, har allt-Det svagtsom
Ökningenkontinuerligt. fram till 1987 ungefärsedan 1981ökat procent.var sex

År utfördes enligt nationalräkenskaper 6,38 miljarder arbetstimmar1987 SCBs
arbetsmarknaden. Med de antaganden gjorts i referensaltemativetpå som

sekelskiftet 7,8kommer arbetsvolymen fortsätta öka fram till medatt att pro-
2025Därefter sker minskning, år blir utbudetcent. ännu av ar-en svag men

betskraft räknat i timmar drygt fyra högre idag.änprocent
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Figur 16. Totalt utbud arbetstimmar.av
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Observera, i referensalternativetvi tagitinte med i beräkningen föräldra-att att
ledigheten förlängs och veckors troligen blir verklighet underatt semestersex
l990-talet. Effekterna på utbudet arbetskraft dessa reformer har beräk-av av

och redovisas längre fram inats separat rapporten.

Försörjningsbördan for de yrkesverksamma
En det totala utbudetöver arbetskraft blir tämligen ointressantprognos av om

inte iden relation till hursätter många skall leva det arbets-man som av som
kraften producerar. Därför har vi också beräknat hur försörjningsbördan för
den yrkesverksamma delen befolkningen kommer utvecklas.attav

Det finns flera olika definiera försörjningsbördan. oftasätt Ett måttanväntatt
beräknaär kvoten mellan förde sitt uppehälle beroendeär andrasatt som av ar-

bete och de förvärvsarbetande. Eftersom inte bara de beroende deävenutan ar-
betande skall leva vad de producerar och tjänster, har vi beräknatav av varor
olika mått på forsörjningsbördan där hela befokningen i täljaren, medansätts

olika storheter i nämligennämnaren,satt

antalet i åldern 20-64 år 95där omkring förvärvsar-deprocentpersoner av—
finns,betande

antalet sysselsatta, respektive-
det totala utbudet arbetstimmar.av——
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har beräknats indexFör och dessa mått med 1987 basår.vart ett ettav som

Figur 17. Försörjningsbördan 1970-2025.
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Oavsett vilket de måtten använder finner försörjningsbördantre attav man man
minskar kommande 10-15åren. Därefter relativt långsamunder de sker ök-en
ning, inte förrän mellan 2010 och 2015 blir törsörjningsbördan beräknadmen
på något dessa åter lika den 1987. samtliga fallen skulle för-sätt Istorav som var
sörjningsbördan enligt beräkningarna bli högre år 2025 denäntre procent var
1987. Innebörden detta då kan produceraär att tre procentav om per ar-mer
betstimme höja produktivitetend med så behållerän gör tre procent,nu, v s

vår nuvarande materiella standard. Under perioden 1970-1987ökade produk-
tiviteten i hela samhällsekonomin i genomsnitt 1,3med år. Tenden-procent per

dock vikande.sen var
Här bör dock påpekas utfástelser i ATP-systemet innebärde görsatt attsom

pensionärerna standardökning. Därför kommer krävasdetgaranteras atten en
produktivitetsökning de yrkesverksamma skall kunnastörre än tre procent om

behålla sin standard.
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Kortare arbetsvecka

Reaktioner på generell arbetstidsförkortningen

En allmän förutsättning för våra antaganden hur olika kategorier för-om av
värvsarbetande skulle komma förkortningvid generell vecko-att reagera en av
arbetstiden skall möjligsådan både produktionens och denär att en vara ur en-
skilde arbetstagarens synvinkel. En förkortning får alltså inte leda till kravetatt
på övertidsarbete ökar. får heller inte leda till ekonomiska utbytetDen detatt
för försämras flerden enskilde så behöver extraarbeten för för-änatt ta attnu
sörja sig.

Vi inte förutsättningalltså ställning till denna allmänna i praktiken kantar om
komma uppfyllas. förvi ändå valt denna utgångspunkt våra beräkningarAttatt

velat illustrera faktisk inte bara nominell minskningär vad ochatt en en av
arbetstiden skulle komma innebära för utbudet arbetskraft och, i nästaatt av

för samhällsekonomin.steg,
Som arbetstidsförkortningen från till timmar45 40 undernämnts ovan var

åren kring 1970 i huvudsak effektiv, i meningen faktiska veckoar-den denatt
betstiden minskade ungefär lika viss ef-mycket den nominella, medänsom om
tersläpning. företagare inte lika anställda.Egna påverkades dock mycket som
Vi också företagare arbetar fler timmar i genomsnittavsevärt änvet att egna an-
ställda. Dessutom visar arbetstidskommitténs undersökning Attityder till ar-
betstider bilaga 2 företagare inte arbetstidsförkortning såatt egna ser en som
viktig. Det förefaller därför rimligt företagare och anställda skulleatt anta att
komma arbetstidsförkortning.olika generellatt reagera en

Enligt heltidsanställdaden nämnda skulle derapporten procentovan av
vilja minska sin arbetstid, skulle innebära motsvarandenuvarande detäven om

ytterligare föredra arbetstidminskning lönen, och 51 skulle kortareprocentav
framför framtiden. heltidsanställda skulle viljahögre lön i 5 de ökaprocent av
sin arbetstid lönehöjning, medan 30nuvarande det motsvarandeom gav pro-

skulle föredra högre lön framför kortare arbetstid i framtiden.cent
uppgifter skulle arbetstidsförkortning i nuläget in-Dessa kunna tyda på att en

skulle särskilt effektiv, eftersom 35 prioriterar hög-bli så mångate procentsom
före emellertid utnyttja hypo-lön kortare arbetstid. Det svårtär attre svar

tetiska frågor underlag för antaganden vad skulle komma händaattsom om som
faktiskt sänkte arbetstiden. frâgesituation fri önska,I är attom en manman
arbetstiden faktiskt de flesta, åtminstone de heltidsarbetan-ändras ärmen om

Självklartde, tämligen bundna omständigheter de inte själva kan påverka.av
förutsättningarna,kan fler extraarbeten. Med de givnakommaän attatt tanu
arbetstidsförkortningbehöva försämras vidden enskildes ekonomi inte skall en

inte bli finns emellertidoch behoven övertidsarbete skall detstörre,att an-av
sinheltid skulle komma minskaledning de anställda arbetar attatt tro att som

faktiska ungefär nominella minskningen.arbetstid i takt med den
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betydligtDå det svårare hur deltidsarbetande, det fler-är desägaatt storavarav
talet kvinnor, skulle kommaär Skulle de behålla sin arbetstid i tim-att reagera.

eller skulle de sin arbetstid till den heltidsnormenmar anpassa nya
Utvecklingen under de driftstiderdecennierna har gått längresenaste mot

längre öppethållande i handeln flexiblareallt arbetstider och alltex,t mot
variation i deltidsarbetenas omfattning. Vi också frånstörre arbetstidskom-vet

mitténs och andras undersökningar betydligt fler deltidsarbetandedet äratt
vill öka sin arbetstid vill minska den. Detta pekarän sammantaget motsom som

de deltidsarbetande kommer sin i ibehålla arbetstid timmar änatt attsnarare
heltid.procent av

Med bakgrund har videtta preciserat våra antaganden i beräkningarnasom
det nedan.sätt som anges

Vi har genomgående antagit företagare behåller sin genomsnittligaatt egna
faktiska arbetstid, normalarbetstiden förkortas.även om

Beträffande de anställda följande antaganden:görs
vanligen timmarDe arbetar 40 eller vecka förkorta sinantassom nu mer per-

arbetstid likamed mycket den generella förkortningen innebär. Implicitsom
innebär detta övertidsarbetet räknat i timmar bli detsammaatt antas som nu.

Anställda idag arbetar 35-39 timmar består både heltids- och del-som av-
tidsarbetande. Skiftarbetare och anställda schemabunden arbetstid har of-med

arbetstid.nedsatt Enligt arbetstidskommitténs undersökning hushållensta om
arbetstider fördelar sig 35-39de arbetar timmar arbetstidsformer enligtsom
följande:

Arbetstidsform % %Män Kvinnor

Dagtidsarbete 43,6 50,2
Schema 21,5 34,3
Skiftarbete 24,9 4,3
Regelb förskj arbtid 4,4 6,4
Övr oregelb arbtid 5,6 4,7

Vi har i beräkningarna utgått från alla skiftarbete,med regelbundet förskju-att
arbetstid eller på oregelbunden arbetstid och delsätt dem medten annat aven

schemalagd arbetstid kommer minska sin arbetstid med lika många timmaratt
generella förkortningen innebär.den har vi antagitDäremot de dag-attsom

tidsarbetande avtalat sig till kortare arbetsvecka kommerinte kompen-attsom
sig avtala kortare arbetstid normalt framgent. Sam-än ävenattsera genom om

innebär detta 40 och 30 kvinnornamännenmantaget att procent procentav av
arbetar 35-39 timmar förkorta sin arbetstid lika mycket denantassom som

Övrigagenerella arbetstidsförkortningen innebär. i timintervalldetta antas
förkorta sin arbetstid skillnadenmed mellan den veckoarbetstid de har ochnu
den normalarbetstiden i de olika alternativen. arbetar 38Deantagna som nu
timmar förkortar alltså sin arbetstid med 38-353 timmar i alternativet 35
timmars arbetsvecka.
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Anställda idag vanligen arbetar 30-34 timmar i alternativet 30 tim-antassom-
arbetsvecka år 2000 sänka sin arbetstid till 30 timmar.mars

För anställda idag arbetar mindre den tänktaän normalarbetstiden i vårasom-
räkneexempel 35d respektive 30 timmar vecka olikagör tre anta-v s per
ganden. förstaDen varianten innebär för del ingen förändring jämförtmännens
med nuläget, medan kvinnorna arbetstidöka sin på refe-isättantas samma som
rensalternativet, d med halv timme till 1995 och med ytterligare halvv s en en
timme till 2000.år Den andra varianten innebär alla arbetar k lång del-att som s
tid 20-34 timmar vecka gå till den heltidsnormen. Den tred-antasper upp nya

varianten innebär 25 de arbetar lång deltid överatt procent antasav som
till heltidsarbete i alternativet 35med timmar arbetsvecka. alternativetI med
30-timmarsvecka 75 till heltid.gå Vi har i tabellerna i bilagaantas procent upp
2 betecknat den tredje varianten vårt huvudalternativ, förstaden variantensom

lågalternativet och den andra högalternativet.som som

De sysselsattas fördelning arbetstider idagpå

sysselsatta och kvinnors fördelning vanligenpå arbetad tid veckamäns per
1988 procent. Anställda och företagare

Vanligen Män Kvinnor
arbetad tid Anställda Föret Samtliga Anställda Föret Samtliga
timvecka

4 0,4 0,2 0,4 0,7 1,1 0,7
5- 8 0,5 0,5 0,5 1,3 2,6 1,4
9-15 0,6 1,4 0,7 1,8 6,5 2,1

16-19 0,3 0,3 0,3 2,0 1,3 1,9
Summa 1-19 1,8 2,1 1,9 5,8 6,111,5

20-24 2,7 2,3 2,6 13,9 10,0 13,7
25-29 0,6 0,8 0,6 7,9 6,3 7,8
30-34 1,8 1,5 1,8 16,0 9,0 15,7
Summa 20-34 5,1 4,6 5,0 37,8 25,3 37,2

35 1,1 1,4 1,1 2,2 5,3 2,4
36 1,6 0,2 1,5 1,1 1,1 1,1
37 0,7 0,1 0,6 0,7 0,5 0,7
38 4,1 0,3 3,6 5,0 0,8 4,8
39 2,4 0,1 2,1 3,1 0,5 3,0
40 68,1 22,6 62,4 38,0 21,7 37,1
41-44 7,3 2,4 6,7 2,7 3,7 2,7
45- 7,9 65,8 15,1 3,4 29,7 4,8
Summa 35- 93,2 92,9 93,1 56,2 63,3 56,6

Samtliga, % 100 100 100 100 100 100
100-tal 2003 284 2287 2002 10 21 121

Förd anstföret % 87,6 12,4 100 94,8 5,2 100

Källa: AKUs årsmedeltalför 1988.

Anmärkning: Företagarnainkluderar familjemedlemmar.5000 12000medhjälpande ochmän
kvinnor.
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slå ige-generell arbetstidsforkortning skulleVid beräkningen hur mycketav en
sysselsatta vanligen arbetarpraktiken har från hur mycket dei utgåttnom

Som framgår tabellenfördelar sig arbetstidsklasser.idag och hur de av ne-
normalarbetstiden 40arbetstid mycket koncentreratdan ligger männens runt

spridd fördelning, hälf-timmar. Kvinnorna har något änäven meromen mera
arbetar 35 timmar ellerdemten mer.av

veckoarbetstiden de antaganden gjortEffekten på den genomsnittliga av
effekten beräknats redovisas itablå. Exempel hurredovisas i nedanstående

i bilagadetalj i tabell 1:8

veckoarbetstiden enligt olikaförändring den faktiskaBeräknad i timmar av
förändring förhållande till 1988alternativ i

30 arbetsveckaarbetsvecka35 timmarstimmarsKön
Ãr huvud låg hög huvudlåg hög

Män
1990 .. ..

-4.0-3,11995 .. .... ..
-8.0-3.9 -8. -7,92000- -4,0 -3.6 I

Kvinnor
-1.2[990 -0,9 .. ..
-2.2I995 -1,7 .. .... ..

-4,5-5,1 -4.22000- -2.1 0,2 -1.7

reella minskningen arbetstiden med våraframgår tablån blir denSom avav
naturligtvisbetydligt för för kvinnorna, vilketantaganden större männen än

arbetstidsförkortningdeltid. generell slår där-beror så arbetar Enmänatt
blirhållet bland Bland kvinnornaför igenom helt ochnära männen. ge-nog

fyr-minskning dividerat med nominell minskning bara drygtnomslaget reell
tio fallet 35 timmars arbetsvecka och något 50i än procentprocent om ar-mer

sänkas till 30 timmar.betstiden vecka skulleper
beträffande arbetar mind-olika varianterna de idagMan också deattser som

särskilt utslag förtänkta normalarbetstiden inte männen,denän storare ger
deltid.vilket beror fâ dem arbetardet såäven att av
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Beräknad effekt arbetskraftsutbudetpå
genomför arbetstidsförkortning tillOm generell 35 timmar veckaperman en

skulle utbudet arbetskraft i timmar bli nio mindreräknat på sikt nära procentav
ingen förkortning vilket kan jämföras nominella förkort-görs, med denän om

ningen på 12,5 5 40 0,125. Sänker veckoarbetstiden till 30procent : man
timmar d nominellt med 25 blir arbetskraftsutbudet ungefär 18procentv s

förkortninglägre ingenän görs.procent om
resultat kommer från huvudalternativ, vi bl 25Dessa vårt d antar attv s a pro-

dem arbetar k lång deltid 20-34 timmar vecka går påcent av som s per upp
heltid, veckoarbetstiden sänks till 35 timmar respektive 75att procentom av
dem arbetar 20-29 timmar vecka går på heltid, veckoarbetsti-som per upp om

till timmar. falletden sänks 30 I med 30 timmars arbetsvecka våra variatio-ger
antagandena mycket små utslag slutresultatet, medan skillnaden mel-ner av

falletlan maximi- och minimialternativen i 35 timmars arbetsvecka 3,7med är
procent.

Figur 18. arbetstimmarUtbud vid kortare arbetsvecka.av

Miljarder timmar
årper

Faktlskauppgifler3 i 11- Reterensaltemativet-———-
timmarvecka35
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skillnad naturligtvis direkt följdDenna antaganden vi gjort.är de Men deten av
finns rimligen också faktisk skillnad i effektenosäkerheten på arbets-en om
kraftsutbudet båda alternativen.de Den lagstadgade veckoarbetstiden fun-av

i tak för den faktiska arbetstiden, övertid ochävenstort sett ettgerar som om
förekommerbisysslor och företagare för intedel berörs arbetstids-egna egen av

bestämrnelserna. Sänker finns helt mindre förtaket enkelt varia-utrymmeman
tioner i arbetstidens längd och minskar osäkerhetendärmed hur hög denom ge-
nomsnittliga’ faktiska arbetstiden blir.
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Med 35 timmars arbetsvecka kommer försörjningsbördan för den yrkesverk-
befolkningendelen på sikt bli drygt tio idag,större änattsamma av procent

d vi höjamåste produktiviteten med tio för bibehålla vårv procent atts ma-
teriella standard nuvarande nivâ. I alternativet 30 timmars arbetsvecka blir
försörjningsbördan 20-25 forstörre än närvarande.procent

Figur 19. Försörjningsbördan vid kortare arbetsvecka.
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130

aIndex: 1987- 100

120 -

110.. -—

i
100

90 Faktiska uppgifter—:.
Reterensaltemativet

timmarvecka35- - - - -
80 timmarvecka30&quot;°‘°&quot;&quot;&quot;

70 I l I I I
1970 1980 1990 2000 201 0 2020 2030



Bilaga 7 315sou 1939:53

Längre semester

Semesterns längd idag
Anställda 1986 fördelade efter antal semesterdagar. Procent

Kon AK U Avtulsstatistiken
Antal Ursprunglig Omräknad
dagar andel andel

Män
25 63.0
26-29 6,8
30 9,6
31-34 8.8
35-39 4,3
40- 7,5
Summa 100,0

Kvinnor
25 54,6
26-29 10,7
30 8,4
31-34 12,2
35-39 6.1
40- 8,0
Summa 100,0

Båda könen
25 58,9 55,7 69,0
26-29 8,7 12,3 8,6
30 9,1 2,9 2,0
31-34 10,3 21,3 14,9
35-39 5,3 7,8 5
40- 7,7 - -
Summa 100,0 100,0 100,0

Anmarknir1g:Omräkningen avtalsstatistikenhar gjorts förutsättningenmed alla inteattav som
omfattas avtal1,1 milj harbara25 dagarssemester.av
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1986 ârs semesterkommitté har två olika tagit framsätt data semesternsom
omfattning 1986 för olika anställda. det falletI har utnyttjatgrupper av ena man
avtalsstatistik, i det andra har i samband med arbetskraftsundersökningenman
AKU i februari 1987 frågat representativt urval anställda derasett av om se-
mesterförmåner under 1986. Den sammanställning grundar sig på avtals-som
statistiken omfattar cirka 2,6 miljoner helårsanställda uppskattningsvis totaltav
3,7 miljoner, 70 De 1,1 miljoner saknas står alltså utanförprocent.0m a som
alla avtal och torde i flertalet fall bara ha de lagstadgade fem veckornas semes-

Resultaten semesterkommitténs undersökningar harter. sammanfattats iav
tabellen föregående sida.

framgårSom tabellen AKU och avtalsstatistiken, före omräkningenav ger av
den tämligen samstämmiga resultat, åtminstone nivå. Andelensenare, grov
med enbart den lagstadgade tämligen lika ochär likaså andelen medsemestern
30 dagar eller Däremot blir skillnaderna inomstörre olika intervall. Detmer.
kan till någon del bero de statligt anställdas semesterdagar beräknatsatt
olika i de bådasätt materialen. I sammanställningen avtalsstatistik harav man
reducerat antalet dagar med hänsyn till lördagaräven räknasatt semester-som
dagar, de infaller mitt under AKU-statistikenI har ingen sådansemestern.om
reducering gjorts, vilket innebär antalet effektiva semesterdagar över-att
skattats något.

förefallerDet antagandet alla står utanför avtal bara skulleattsom om som
ha 25 dagars någotär pessimistiskt. Den omräknade avtalsstatistikensemester
skulle därmed kunna klassas extremalternativ, nedre förgräns deettsom en an-
ställdas semesterförmåner idag. AKU-statistiken, med sin bruttoräkning deav
offentliganställdas semesterdagar, kan å andra sidan sägas övre gränsvara en
för de semesterförmåner gäller.som

Beräknad effekt på arbetskraftsutbudet

För ringa in effekten arbetskraftsutbudet längreatt harsemesterav
gjort två beräkningar, i vilka utgått från AKU respektive den omräknadeatt
avtalsstatistiken den riktiga bilden semesterförmånerna idag. beräknin-Iger av

har förutsätts de idag har 26-29 dagars i genomsnitt fårattgarna semestersom
höjning med halv vecka i alternativet med veckors och meden en semestersex

1,5 veckor i alternativet med sju veckor. De idag har 31-34 dagars semestersom
i sjuveckorsalternativet förlängning imed genomsnitt 0,5antas veckor.en

Resultaten redovisas i tabellerna på sida.nästa
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Beräknad effekt arbetskrafisutbudetpå längre semesterav
Avtalsstatistikaltemativet

Antal %Andel Antaganden ökning vidsemesternom av
sem.dagar 6 veckor 7 veckor

25 69.0 0,6901 2 1,380+ +v v
26-29 8,6 0,5 0,043 1,5v 0,129+ +v
30 2,0 0,0201+ v- -
31-34 14.9 0,5v 0,075+- -
35-39 5.5 - - -—
40- — - - - -

Summa l00 0,733 1,604

effektBeräknad arbetskraftsutbudetpå längre semesterav
AKU-alternativet

Kön Andel % Antaganden ökning vidsemesternom av
Antal 6 veckor 7 veckor

dagarsem.

Män
25 63,0 l 0,630 2 1,260+ v v
26-29 6,8 0,5 0,043 l,5v 0,102+ +v
30 9,6 1 0,096+ v- -
31-34 8.8 0,5 0,044+ v- -
35-39 4.3 - - - -
40- 7,5 - - - -

Summa 100 0,673 1,502

Kvinnor
25 54,6 1 0,546 2 1,092+ +v v
26-29 10,7 0,5 0,054 1,5 0,161+ v v
30 8,4 0,0841+ v- -
31-34 12.2 0,5 0,061+ v- -
35-39 6.1 - - - -
40 8,0 - - - -

Summa 100 0,600 1,398

Båda könen
25 58,9 l 0,589 2 1,178+ +v v
26-29 8,7 0,5 0,044 0,1311,5+ +v v
30 9,1 l 0,091+ v- -
31-34 10,3 0,5 0,052+ v- -
35-39 5,3 - - - -
40- 7,7 - - - -

Summa 100 0,633 1,452
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såledesEn ökning den lagstadgade till veckor skulle med desemesternav sex
förutsättningarnaangivna innebära genomsnittlig ökning semesternovan en av

blirmed 0,63-0,73 veckor. Skulle ökas till sju veckor densemestern genom-
förutsätts harsnittliga ökningen l,4-l,6 veckor. Då de idag längreatt se-som

ytterligarelagstadgade kompenserar sig avtaladen inteänmester attgenom om
förlängning lagstadgade förlängs.sin densemester semesternav om

Ökningen innebär frånvaron ökar med följande antalsemestern att pro-av
centenheter:

Avtalsalt.Alternativ AKU

0,73352 %O.63352 1.2 % 1,46 veckor
l,60452 %1,45252 2,8 % 3,17 veckor

frånvarofrekvensen 16,9 NärvarofrekvensenEnligt 1988AKU procent.var
arbetskraftsutbudet skulle bli83,1 Minskningen i därmedprocent.var 0m a

följande:

Avtalsalt.Alternativ AKU

%l,283,11,4 % 1,483,l 1,76 veckor
%% 3,183,1 3,72,883,l 3,47 veckor

förlängning den lagstadgadeAlltså skulle enligt detta räknasätt att se-en av
arbetskraftsutbud 1,4-1,7innebära bortfall påtill veckor ettmestern avsex

blir bortfallet 3,4-3,7ökar till sju veckorOm procent.semesternprocent. man
fråneffekten längre utgåberäkna ärEtt delvis sätt semester attattannat av

tidigare tillämpat och SAFfull årsarbetstid RFVdet normalmått somsom
för ocharbetare tjänstemän,beräknar. Beräkningen, görs separatsomnumera

bort frånvaronfrån maximala årsarbetstiden, från vilken drarutgår den man
förtill övertiden. Underlagethelger, sjukdom, och läggersemester,p g m m,a

sysselsättning och löner,dels SCBs korttidsstatistikberäkningarna överär
omfattning. intressantadels undersökningar övertidens DetSAFs egna om

sigberäkning sammanhang den grundarmed denna i dettaär annat mate-att
Arial det använt.än ovan
till 1560 timmar. EnFull normal arbetstid för 1988 har beräknats extra se-

skulle innebära 2,6för heltidsarbetande 40 timmarmestervecka procentsen
be-bortfall arbetskraftsutbud. vi sedan de gjorda401560 Antar att ovanav

genomsnittlig ökningskulle innebäraräkningarna veckorsatt semester ensex
arbetskraft0,63-0,73 borfallet 1,6-1,9med veckor blirsemestern pro-avav

sju bort-0,632,6 0,732,6. Analogt skulle vid veckors semestercent resp
fallet bli 3,8-4,2 procent.

samstämmiga resultat.båda räkna alltså ganskaDe sätten att ger
längd och antaletuppgifter utnyttjat den nuvarandeDe semesterns ar-om

implicit antagitanställda. Så vi räknat harbetstimmar år attsomper avser
företagare förlängd på dekommer sättatt semester an-reagera samma som

effekten arbetskraftsutbu-ställda. påverkas skulleOm de inteantar attman
beräknade.det givetvis bli mindre, ungefär 90 denprocent av
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Slutsats: De redovisade beräkningarna tyder förlängning denovan att en av
lagstadgade till veckor skulle innebära bortfallsemestern arbets-sex ett av
kraftutbud mellan 1,5 och 2 Förlängs till sju veckor blirprocent. semestern
bortfallet 3,5 till 4 procent.
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föräldraledighetLängre

Gällande regler
tillfödelse gällde 1988 föräldrarna hadeI samband med barns rättatt samman-

sjukpenningen ochledighet med ersättning motsvarandelagt nio månaders tre
garantibelopp, f 60 kronorersättning enligtmånaders ledighet med ett pern

fyllt fyra år. Ledigheten kanErsättningen skulle innan barnetdag. tas uttas ut
i hela, eller fjärdedels dagar.halva

högst 50utgå till den blivande modern underS k havandeskapspenning kan
nyblivna till tio dagarsföre har dendagar nedkomsten. Dessutom rättpappan

frånfrån barnet kommit hemsextio dagar detledighet får inomtas utsom
sjukhuset.

idagföräldraledighetenutnyttjasHur
ledigheten kommerden reella ökningenFör kunna beräkna hur attstoratt av

idagbehöver hur mångabli föräldraledigheten förlängsnär veta som even-man
f inte säkertledigheten. Man kan någottuellt från utnyttja helaavstår att n

idag, eftersomföräldraledigheten utnyttjasi hur utsträckningmått på stor man
berätti-hela den tid defölja årgång föräldrar under ärinte haft möjlighet att en
antaletjämföra antalet födda barn medföräldraledighet. Genomgade till att

visst utnyttjande-ändåförsäkringsdagar tagits kan ettut grepp ommansom
kringbarn varieradeantalet dagargraden. tabellen nedan visasI att uttagna per

relativt kraftigantalet Ökade330 perioden 1981-1986, ocksåunder att un-men
der 1985 och 1986.

dagar totaltföräldraförsäkringen 1980-1986. AntalUtnyttjandet uttagnaav
barn1000-tal antal dagarsamt per

År ellerFöräldrapenning Anya] Amal
föräldrapenningsärskild födda dagar

barnbarnSummaMän Kvinnor per
278,4970641399 25622 270211980

94065 330,7311111981 1535 29576
92748 332,61563 29288 308511982
91780 329,428650 3023415841983
93889 324.428899 304541984 1555

337.131360 98463331931985 1833
347.4’10195033217 354131986 2196

Genomsn
333.6954831711 30165 3187681-86

% %% 94.6 1005.4
Källa: RiksförsäkringsverketRFV
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lågafryser inne. jämförelsevismånad tolv DetResultatet tyder att en avca
ökningen till 9 plus 3 må-1980 förklarasbarn årantalet dagar attuttagna avper

på1985 och 1986 kan berogjordes juli 1980. Uppgången årennader l att man
tillföräldraledigheten från åttafår utnyttjaden tid under vilkenkortade manav

innestående dagar.skyndade sigfyra gjorde mångaår. Det utatt taatt
rela-statistiken detta Deninvända utnyttja på sätt.Självklart kan mot attman
ändådagar barnantalet födda barn och antalet görtiva stabiliteten i uttagna per

uppföljningganska rimlig.inte sig Enslutsatsen månad tas ut terattatt avenca
femtedel 2l,3 procentfödda visar bl bara drygtföräldrar till barn 1981 att ena

hälften 52,3 procentbarnet fyllt två år. Drygttagit 12månaderna innanallaut
12 månader,9 mindretidsrymd tagit änhade under änut me-mer mensamma

Ävenmindre. dennatagit 9 månader eller26,4dan procent utresten upp-om
visst stödresultatentvå år efter födelsenföljning gjorts så kort tid ettgersom

för alla dagarinte tas ut.att
frånvarouppgifter hämtasföljandefor åren 1980-1988 kanAKUUr om

födelse:i samband med barnsledighetp g a av

födda barnantalföräldralediga de sysselsattaAntal samtav

Antal föräldraledigaÄ, Kvot:Anm]
äräldra-födda FSummaMän Kvinnor

ledigabarn
antal barn

0,559706453800100 507001980 3
0,6694065620003200 58800-81
0,629274855000 573002300-82
0,679178058700 613002600-83
0,619388955100 576002500-84
0,649846360800 634002600-85
0,7410195072300 752002900-86
0,7110469971600 740002400-87
0,7011200578700758002800-88

Genomsn
0,6798700658002660 6314081-88

%% 95,9 % 1004,1

SCBArbetskraftsundersökningarnaAKU.Källa:

månader borde,varit 12alla dessa årföräldraledigheten underEftersom om
antaletföräldralediga ochantaletmellanall ledighet, kvotenalla utnyttjade

relativa AK-taletförvärvsfrekvensenungefärfödda bli densammabarn som
År förAK-taletemellertid1987barnafödande åldrarna.för kvinnor i de var

såOm det ärgenomsnitt ungefär 8720-34 år ikvinnor i åldern attprocent. nu
tolftedelmedjusterassiffran 87inte börmånad tolv procenttas ut enneren av

till 80i tabellen. Då kommerjämförbar med kvotenför bli pro-att ner caman
tabellen.iberäknatshögre de kvoterfortfarande bra bit ändcent, somensv

föräldralediga underandelavläsai AKU störreSom kan även enmansynes
förkortningennämndadenvilket sannolikt beroråren,de avsenaste ovan

föräldraledigheten.får utnyttjaden tid under vilken man
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tagitDen fram haftAKU de de betald föräldrale-är svarat attgrupp ur som
dighet i samband födelse.med barns Möjligen kan de utnyttjat garantimå-som

inte ha betraktat betald eftersomnaderna det ledighet, ersättningsformensom
för de första nioär månaderna. Dessutom garantimånadernaän tasen annan
efterrelativt långt födelsen, varför intekanske tycker det sker iut attman sam-

band födelsen.med Möjliga svarsalternativ för tveksamma annan betaldär
föräldraledighet och obetald tjänstledighet för vård barn. Om det såär attav

nio månaderbara de uppbär ersättning sjukpenningenmotsvarandesom man
betaldbetraktas ledighet skulle de justeras87 med 3 12. Dåprocentensom ner
65blir resultatet vilket väl med kvoterna istämmer rättprocent, ta-som synes

bellen.
tillEtt skäl de föräldraledighetskvoter beräknat på AKU-dataannat att

kan låga den del föräldraledigheten i formär kortareatt uttassynas av som av
ellerarbetsdag enstaka hela dagar under mätveckor kommerAKUs intesom

fram föräldraledigheti AKU, kortare faktisk arbetstid under mät-utansom som
frånvaroveckan. Den vi här talat hela veckor. Enligt statistikRFVs ärom avser

emellertid baradet ledighetsdagarna i form deladetre procent tas utav som av
bordedagar, så det inte påverka de beräknade kvoterna marginellt.änannat
statistikBåde RFVs och statistiken från tyder således inte allaAKU på att ut-

hela ledighetnyttjar den har till. del inte utnyttjas går interätt Hur storman som
exakt, förefallermånad rimlig gissning.sägaatt men en vara en

förändringarKommande

Riksdagsbeslutet våren 1989 angående föräldraförsäkringen innebär succes-en
siv förlängning de nio plus månadernas föräldraledighet till måna-tre artonav
ders ledighet med ersättning sjukpenningen.motsvarande k garantimåna-De s

alltsåderna kommer försvinna. tid vilken föräldraledighetenDen under fåratt
kommerutnyttjas utsträckas till dess barnet fyllt åtta år.att

skallFörlängningen genomföras successivt. Fr l juli 1989 gäller för-atto m
föddaäldrar till barn augusti 1988under får till 10plus 3 månaders ledighet.rätt

Föräldrar till föddabarn under september 1988 får till plus 3 månadersrätt
föräldrarledighet och fått barn under oktober 1988 eller får 12plussom senare
ledighet.3 månaders Förlängningen till 18 månader skall genomförd tillvara

1991.l juli

effektBeräknad arbetskraftsutbudetpå
förlängningenVilken effekt får föräldraledigheten på utbudet arbetskraftav av

En enkel överslagsberäkning kan följandegöras sätt:
föds 100 000Antag det barn år. innebär 50 flerDetta 000 föräldrale-att per-

dighetsår år ledigheten utvidgas med halvt från tillår, 12 18månaderettper om
0,5 100 000.år
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vidareAntag hela 90ledigheten och dematt tar ut procentattmammorna av-
forvärvsarbetar. förlustenDå blir i 000arbetskraftsutbud 45 kvinnoar-
betsår.

Antalet kvinnor i arbetskraften 2 miljoner. 2 miljonerär 45 000 2,25ärca av-
procent.

Kvinnor utför omkring 40 alla arbetstimmar arbetsmarkna-procent av—
den. 2,25 40 lika med 0,9ärprocent procent procent.av

Alltså: förlängningEn föräldraförsäkringen till månader skulle in-artonav——
nebära minskning arbetskraftsutbudet med knappten procent.av en

Motsvarande överslagsberäkning för 1990 bortfall arbetskraftsutbudettger av
med knappt halv från föräldraledig-utgår allaprocent, att tar uten om man som
het 1990under har till 12 3rätt plus månaders ledighet, 3 månader längred v s

forän närvarande. Skulle förlänga ledigheten till två och halvttotalt årettman
som arbetstidskommitténär preciserat skulle bortfalletalternativett av av ar-
betskraft enligt denna överslagskalkyl bli 2,5 3 procent.-

Detta räkna innehållersätt flertal förenklade antaganden. beräk-Iatt ett en
ning framtida bortfall arbetskraftsutbud bör tillhänsyn antaletatttaav av man
födda barn varierar tiden. Enligtöver den befolkningsprognos ligger tillsom
grund för beräkningardessa kommer födas 000det mellan 100 och 110 000att
barn år. Om den skulle slå in skulle bortfallet arbetstimmarper prognosen av
komma variera med någon tiondels åren.överatt procent

Vi har också i kalkylen utgått från förändringen innebär Ökning le-att en av
digheten i förhållande till nuläget med trearton månader. Som visatssex ovan

ingalundaär detta självklart, eftersom del föräldrar i dagsläget inte tycks taen
alla sina garantimânader den låga ersättningen.ut p g a
Frågan vad händer får ersättning motsvarande sjukpenningenär närsom man

helaunder ledigheten. Kommer då till den fullt ututnyttja Elleratt attman se
kommer med attraktiva jobb och kan barntillsynen hell-ordna attpersoner som

arbeta hemma ochän barn och därför från delavstå den le-re vara passa en av
dighet har tillrättman

I och ledighetenmed kan i form halva och fjärdedels dagar ochatt tas ut av
dessutom tillända dess barnet fyller fåråtta år förmoda i allaatt stort settman
kommer utnyttja de månaderna fullt eller antingensätt,att arton ut ett annat

hel ledighet eller nedsatt arbetstid längre period. Omundersom som en man
utgår från månaderna med garantiersättning iinte dagsläget,att tas uten av
skulle ökningen ledigheten bli sju ochmånader inte vi räknat medav somsex
ovan.

Man kan dock spekulera i del, alla förhållanden skulleunder arbe-att en som
deltid under de första efteråren barnets födelse, kommer använda dentat att

ökade föräldraledigheten till fylla sitt heltid. falldeltidsarbete till I så bliratt ut
det inget bortfall arbetskraft, inkomstforstärkningväl för föräldrar-av men en

I synnerhet skulle förlänga ledigheten och halvttill två år börettna. om man
räkna effekt.med sådan Däremot bör kunna attanta merpartenman en man av

den beslutade ökningen till l8 helmånader kommer i form ledighet.att tas ut av
Riksdagsbeslutet full behovstäckning i barnomsorgen innebär alla barnattom

och halvt dagisplatsöver år skall plats. ellerRätt krävaett ett garanteras att an-
barnomsorg skulle alltså inte förrän foräldraledighetenha hela 18nan man om

månader tagits ut.
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förenkling kvinnornaVidare viss, inte alltfördetär än att anta attstor,en om
delföräldraledigheten. Kanhända kommerhela männen störreutatt tatar ut en

i tiden efter födelsen.blir längre och utsträcks längreledigheten dennärav
delBortfallet arbetstimmar skulle bli männen störrestörre uttog en avomav

fler timmar veckaföräldraledigheten, eftersom i genomsnitt arbetar änmän per
Öka sin arbetstidkvinnor, sidan kan kvinnorna kommaå andra att ommen

fortfarandeframgått emellertidhemma. Som det näs-ärmännen stannar ovan
föräldraledigheten.alltid kvinnornatan tar utsom

räkna innebär implicit antaganderedovisadeDet sättet attettatt omovan
ilika timmar vecka kvinnorkvinnor med små barn arbetar många ge-per som

kvinnor med småbarn bortanomsnitt. inte fallet, beroende ärSå är atta
genomsnitt.från arbetet kvinnor iänmer

vid förläng-bortfallet arbetstimmarbilaga 3 redovisas beräkningarI enav av
försökt hänsyn tillvining föräldraledigheten, där på sätt taett noggrannareav

beräkningarför utfallet. Resultaten dessade faktorer kan ha betydelse avsom
bortfallmånader skulle innebäraleder till förlängning till 18slutsatsen ettatt en

födstotala utbudet detungefär detbetstimmar procent omom en avav ar
tiden hel le-förutsatt100 000 barn år. Vi har då utatt merparten tas somavper

dighet.
tvåmånader blir arbetskraftsbortfallet drygtSkulle ledigheten ökas till 30

ledig-månader helledigheten till tas utantar attprocent, somman uppom
därviddelade dagar ochhet, medan de resterande 12 månaderna uttas avsom

haft. samtli-fylla deltidsarbete ändå skulle Omdel används till detatt ut manen
blir bortfallet arbetstimmar30 skulle hel ledighetmånader tas ut un-avga som

2,5fall får Därförgefär Båda dessa ärextrema.tre procent. nog pro-anses vara
effekten arbets-rimlig bedömning påbortfall arbetstimmarcents en mer avav

tillföräldraledigheten skulle förlängas 30 månader.kraftsutbudet om
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arbetskraftsutbudeteffekter påIndirekta av

arbetstidkortare

effekternadirektauppskatta deförsökredovisats i ärDet attrapportenovansom
börarbetstidsförkortning något slag. Manarbetskraftutbudetpå avav enav

påverkaindirekta kanarbetstid vägarfråga sig kortareemellertid också om
flerveckoarbetstid över-exempelvis kortarearbetskraft. Kanutbudet attav

sitt arbeteorkar medarbetstid innebäraarbeta kortarehuvud Kan atttaget man
mindre Blir behovet andrablirdärigenomsjukfrånvaronbättre och typeratt av

detföräldraledigheten förlängs Kommerochmindreledighet när semesternav
bortfal-föräldraledigheten fall skulleI såförlängerfler barnfödasatt om man

blir effekten tillskottsiktsikt. Pâ långarbetstimmar öka kortlet ett av ar-av
betskraft.

ellergäller arbetafrågor finns inte. När detdessasjälvklara påNågra attsvar
flertalet åldersklas-förvärvsfrekvens iinnebär våra antaganden männensatt

och alltmycket lång tid störrelegat underden nivå deligger kvar att enser
tör-sekelskiftet skall derasVidförutsätts förvärvsarbeta.andel kvinnornaav

alla åldersklasser.inivå med nästannått i männensvärvsfrekvens ha upp
i demöjligenundantagandesarbetskraftsreserver kvar,ingafinnsDet 0m a

till delpensionfinns möjlighetalla 60 åråldersklasserna. Förhögsta över re-
därmedlängd i sig tordeVeckoarbetstidensekonomiska villkor.lativt goda

arbetstid isinvill förkortaför den sånågot hinderidagknappast attsomvara
för helt sluta arbeta.stället att

slitsfärrearbetstid pâ sikt innebärkortaretänka sigMöjligen kan attattman
talarblir mindre. Mot dettadärigenomoch utslagningeni sitt arbete attattut

ochfleraarbetstidenförkortningar sätt,genomförtloppårens avgenom
stadigt.minskathögre åldrararbetskraftsdeltagande ihardetta männenstrots
slititsarbetstid, faktisktmänniskor, kortareflerberor utOm detta trotsatt

liberaliseratsförtidspensioneringförbedömningsgrundernai förtid eller att
arbetstidsförkort-generellaemellertidförefallerDetintegår säga.att omsom

Alldeles säkert harutslagningen.trubbigt i kampenningar är mot ar-ett vapen
utslagningeneffekter änlångsiktigainnehålloch arbetets störrebetsmiljön

arbetstidens längd.
förändratssjukdom hararbetsveckanfrånvarande helaAndelen p g a

arbetskraftsundersökningarna20 enligtårendemycket litet under senaste
ochfyra-femkringhar varieratgenomsnitt denkvinnor iFör procentAKU.

Veckoar-förkortadesperiodbörjan dennafyra Ikringför männen procent. av
avläsba-femfyra till veckor,frånförlängdesoch 1978betstiden utansemestern

förvänta siginte hellerskallsjukfrånvaron. Kanske anta-effekter på attmanra
såBlirarbetsvecka.kortarepåverkassjukfrånvaroperioderlet långa manav

intelär detellerfrån i veckaarbetetbortasjuk måste meratt envarapass man
arbetstid.hjälpa med kortare
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Däremot kan kanske förekomsten frånvaro enstaka dagar bli mindreav om ar-
betstiden blir kortare. Under 1988år i genomsnitt 8,6 de syssel-procentvar av

frånvarande under någon delsatta mätveckan här har frånvaro arbetsti-av p g a
dens förläggning inte tagits med. Ungefär tredjedel dessa 8,6 ären procentav
frånvaro sjukdom, tredjedel eller föräldraledighet ochp g a semesteren p g a

tredjedel frånvaroär andra skäl, studier, arbetsmarknadsskäl,en texav annan
tjänstledighet. Frånvaro påverkas inte veckoarbetstidensemesterp g a om
förkortas, knappast heller frånvaro föräldraledighet. Att sjukfrånvaronp g a
enstaka dagar skulle minska påtagligt förkortar arbetstiden inte hel-ärom man
ler särskilt troligt, för begränsadeän på arbetsmarknaden.annat Kvargrupper
finns Ävenalltså omkring frånvarandeär andra skäl.tre procent som av om

dessa skäl helt skulle eliminerasantar arbetsveckanatt blev kortareman om
skulle det inte betyda någonän på det totala utbudet arbetskraft,procentmer av
eftersom den frånvaro vi här diskuterar bara enstaka dagar under mät-avser en
vecka och inte hela veckan.

Kortare arbetsvecka för alla borde innebära männen kan störreatt ta ansvar
för hushållsarbetet och därmed skulle kvinnorna kunna öka sin arbetstid. l våra
antaganden hur den faktiska veckoarbetstiden skulle förändras vidom en ge-
nerell arbetstidsförkortning har försökt beakta detta. Om våra antaganden är
rimliga kan alltid diskuteras. De alternativa antaganden gjort denna punkt
visar dock, allaäven arbetar k lång deltid skulleatt hel-påom som nu s upp
tid så skulle utbudet arbetskraft inte bli någraän högre änav procentmer om
de fortsätter arbeta Och alla skulleatt till heltid förefalleröverattsom nu.
inte troligt.

Kanske kommer kortare arbetsvecka också innebära arbetsgivarna bliratt att
erbjuda variationstörre i förläggningentvungna att arbetstiden överen av vec-

kan för täcka in viss driftstid eller visstatt öppethållande. Detta kanetten even-
tuellt bidra till höja den genomsnittliga veckoarbetstiden.att Hur stor en even-
tuell sådan effekt kan bli omöjligtär säga.att

Vårt beräknasätt effekterna längreatt innebär implicitsemesterav att man
frånvaro påverkasinteantar förlängs.att För bedömaannan semestern attom

hur realistiskt detta kan detär till viss ledning vilka frånvaroan-pass attvara se
ledningar redovisas i arbetskraftsundersökningarna. Dessa år:som

sjukdom-
semester-
värnplikt, repövning—
vård barn, inklusive ledighet i samband med födselav-
ledighet för studier-

tjänstledighet.annan—

Av dessa frånvaroorsaker det välär egentligen bara tjänstledighet ochannan
möjligen ledighet för studier kan påverkas längre Dessasom semester.av orsa-
ker svarade l988 för bara drygt sju den totala frånvaron. I detprocent storaav
hela torde alltså förlängning inte nämnvärt påverka frånvaronen semesternav
i övrigt.

I våra detaljerade beräkningar bortfallet arbetstimmar vid längremer av av
föräldraledighet har vi frånutgått föräldrarna, förlängningen inteatt om ge-
nomförs, skulle arbeta i omfattning och lika mycket frånvarandesamma vara
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exempel-från småbarnsföräldrar idag. Implicit innebär dettaarbetet är attsom
tillfällig frånvaro för sjukt minska ledigheten ivis vård barn närantas sam-av

födelse ökar.band med barns
kraftigt Sverige,allra har barnafödandet ökat iUnder de åren trots attsenaste

genomförts. sjönk antaletinga förändringar i föräldraförsäkringen Däremot
föräldraförsäkringen bygg-födda i kontinuerligt under den periodstort sett som

för övrigtomfattning. låga fruktsamheten hardes upptill sin nuvarande Den va-
världen,rit företeelse för i hela den industrialiseradestort setten gemensam

finns alltså inteomfattningen stödet till barnfamiljerna. Detoberoende av av
medföraför längre föräldraledighet skulle detmycket talar enbart attattsom

framtids-föds fler ekonomiska läget ochbarn. Sannolikt betyder det allmänna
föräldraförsäkringensbrist för barnafödandeteller sådan, äntron, om-mer

fattning.

Sammanfattningsvis:
skulle kun-förefaller särskilt troligt förkortning arbetstidenDet inte att en av-

arbetskraftsdeltagande vi räknat med.leda till högre detänna
kortare arbetstid skulle kunnaDet finns heller inte mycket tyder på attsom—

minska sjukfrånvaron i omfattning.någon betydande
reaktionerde deltidsarbetandes påHuruvida våra antaganden en gene-om-

alternativa beräk-rell arbetstidsförkortning riktiga går inte desäga,är att men
slutresulta-osäkerhetsmarginalen kringningar gjort denna punkt visar att

ganska liten.ärtet
frånvaro orsaker.marginellt påverka andraLängre kan barasemester av—-
beaktat frånvaro,Beträffande föräldraledighet har i beräkningarna att annan

minskar föräldraledighetenfrånvaro vård sjukt barn, sannolikt närtex p g a av
blir längre.

arbetstidförsökt bedöma huruvida kortareDet bör påpekas inte attatt oss
del skulleproduktivitet, i vilket fall förkortningen tillleder till högre varaen

arbetsti-självbärande. ärju rimligt orkar arbeta hårdareDet att anta att omman
Å förminska tidsåtgångenförkortas. andra sidan torde det svårtden attvara

isidoaktiviteterexempelvis information och utbildning och andra propor-
produktivitetention arbetstidsminskningen. totala effekten påtill Den av en ar-

betstidsförkortning därför svår beräkna.är att
huruvida arbetstidviktig fråga heller inte berört kortareEn ärsomannan

kommaarbetsmarknaden kankan leda till verksamheter pågörs attatt som nu
marknadenfall behovet arbete påutföras fritiden i stället. så skulleunder I av

Ökningen rimligtvis medföra behovetföräldraledighetenminska. borde attav
ledighetenminskar, i varje fall den ökadesamhällelig barnomsorg tas utomav

arbetstidformhel Skulle ökningen i nedsattledighet. däremot tor-tas ut avsom
personalbehov inte påverkasde barnomsorgens nämnvärt.

arbetsuppgifter lyftsinneburitlångsiktiga utvecklingen har iDen attstort
följdvisserligen delvis varitfrån hushållen till marknaden. Detta harut en av

producerakvinnornas för framför alltkamp oberoende, sättett att varormen
arbetsuppgifter till hushålleneffektivare föra tillbakaoch tjänster Attsätt.ett

tidsbesparing totaltskulle därför knappast innebära någon sett.
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Tabell Befolkningsutvecklingen 2025 1989års1:1. till enligt huvudalter-prognos
nativet. l000-1aI personer

Ålder 1980 1987 1988 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

0-15 1678 16781739 1614 1620 1623 1747 1732 1699 1661 1656
16-19 456 449 449 455 397 391 447 440 447 430 4 l 5
20-24 554 610 623 596 577 510 505 568 562 568 546
25-34 1239 1135 1143 1180 1232 1211 1116 11561042 1100 1157
35-44 1102 1274 1276 1234 1152 1187 1231 1206 1113 1040 1097
45-54 889 940 982 1078 1250 121 1129 162 1205 1181 10891 1
55-59 499 432 423 415 455 588 621 552 583 584542
60-64 479 448 440 423 398 437 565 598 531 522 561
65-74 825 840 839 836 790 728 746 901 1005 9401042
75- 537 653 665 688 741 769 957778 742 750 854

Totalt 83 839418 8459 8527 8669 8787 8861 8910 8953 8995 9023

därav
20-64 4761 4838 4886 4926 5063 5143 5167 5128 5053 5050 5033

Tot
20-64 1.75 1.73 1.73 1.73 1.71 1.71 1.71 1.74 1.78 1.791.77

Index:
1988l00

Totalt 98.3 99.2 100.0 100.8 102.5 103.9 104.8 105.3 105.8 106.3 106.7

20-64 97.4 99.0 100.0 100.8 103.6 105.3 105.8 104.9 103.4 103.4 103.0

Tot
20-64 100.9 100.2 100.0 100.0 98.9 98.7 99.0 100.4 102.3 102.9 103.6
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Tabell 1:2. Medelfolkmängd åldrarnai 16-74 år enligt befolkningsstatistiken
1985-1988och enligt 1989års för åren 1990-2025 l000-talprognos

ÅrKön
Ålder 1985 1986 1987 1988 1990 1995 2000

Män
16-19 244 237 232 230 232 205 201
20-24 295 306 314 319 309 296 263
25-34 585 581 580 583 601 632 627
35-44 645 653 656 653 634 590 602
45-54 451 457 468 536487 629 616
55-59 218 212215 210 205 224 288
60-64 234 226 219 214 205 194 212
65-74 382 387 388 388 386 367 336

16-74 3055 3061 3070 3083 3107 31463136

Kvinnor
16-19 232 225 221 219 221 196 191
20-24 283 299292 303 294 283 251
25-34 559 555 554 556 571 597 593
35-44 615 624 628 611627 568 577
45-54 445 449 458 8 605474 5 1 609
55-59 227 224 221 218 212 282225
60-64 251 242 235 230 221 206 219
65-74 444 450 450452 452 434 395

16-74 3056 3060 3067 3078 3097 31 18 31 14

Båda könen
16-19 476 462 452 449 453 401 392
20-24 578 597 613 622 602 579 514
25-34 1145 1136 1134 1138 1171 1228 1220
35-44 1260 1277 1283 1280 1244 1158 1179
45-54 896 906 926 960 1054 1238 1221
55-59 445 439 434 428 570417 449
60-64 485 467 454 426 400 432444
65-74 825 836 840 840 836 801 732

16-74 6111 6121 6137 62046160 6254 6260
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Tabell 1:2 forts

ÅrKön
Ålder 2005 2010 2015 2020 2025

Män
16-19 226 226 229 222 214
20-24 258 289 288 292 281
25-34 576 538 564 593 596
35-44 629 622 572 534 560
45-54 573 584 610 604 555
55-59 314 277 272 288 297
60-64 272 297 262 257 273
65-74 346 417 488 475 443

16-74 3194 3250 3286 3265 3218

Kvinnor
16-19 215 214 218 210 203
20-24 245 275 274 277 267
25-34 546 507 531 559 561
35-44 599 594 547 508 532
45-54 562 570 592 586 540
55-59 315 278 272 286 294
60-64 276 307 272 266 280
65-74 396 463 545 539 501

16-74 3153 3208 3250 3231 3177

Båda könen
16-19 441 440 447 432 416
20-24 504 564 562 568 548
25-34 1122 1045 1095 1153 1157
35-44 1228 1216 1119 1042 1092
45-54 1341 154 12021 190 10951
55-59 628 555 544 574 590
60-64 548 604 534 523 552
65-74 742 881 1033 1014 944

l 6-74 6347 6458 6536 6496 6396
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för1985-1988 antagandenenligt AKUarbetskraftstalTabell 1:3. Relativa samt
åren därefter1990och procent

ÅrKön
Ålder 2000-1990 199519881986 19871985

Män
40.044.0 42.045.244.0 44.616-19 44.7
83.083.084.2 83.081.920-24 83.0 81.5
93.593.593.6 93.593.625-34 93.7 93.7

96.5 96.596.2 96.595.535-44 96.7 96.7
95.095.0 95.094.9 94.295.145-54 94.9
85.086.0 85.585.9 85.987.6 86.455-59

62.0 60.064.064.2 64.160-64 65.265.1
11.0 10.012.012.7 13.311.0 12.865-74

78.177.877.0 77.176.516-74 76.6 76.7

Kvinnor
45.049.0 47.048.4 49.546.016-19 48.5
81.081.0 81.080.980.020-24 81.0 80.7
93.590.5 92.089.488.925-34 87.8 88.9

95.0 96.593.591.7 92.535-44 90.5 91.4
95.091.5 93.590.5 90.488.845-54 88.0

83.0 85.081.079.676.3 78.955-59 74.5
55.0 60.051.050.547.6 50.160-64 46.6

4.04.0 4.04.93.465-74 2.93.2

75.971.3 73.770.568.6 69.616-74 68.1

Båda könen
42.446.4 44.447.346.516-19 46.6 45.0
82.082.0 82.082.681.020-24 82.0 81.1
93.592.0 92.891.591.325-34 90.8 91.4
96.595.895.093.6 94.493.735-44 94.1
95.094.393.392.392.0 92.745-54 91.5
85.084.283.582.3 82.780.9 81.255-59
60.058.457.356.9 57.156.160-64 55.5

6.87.27.78.87.5 7.765-74 6.8

77.074.2 75.873.773.016-74 72.4 72.6

för 1987och1988inteuppgifternai AKUförändringar mätmetoden ärPågrund vissaAnm: avav
0.3arbetskraftstaletför mänärrelativaför 1986ochtidigare.Detheltjämförbarameddem pro-

mätmetodenändradetill följd denprocentenheterhögre0.7centenheterhögreochför kvinnor av
vidarebilaga5.se
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Tabell 1:4. Relativ arbetslöshet årenenligt AKU 1985-1988 förantagandensamt
1990och därefter procent

ÅrKön
Ålder 1985 1986 1987 1988 1990 1995-

Män
16-19 4.7 4.3 3.6 2.9 3.3 3.8
20-24 6.4 6.3 4.5 3.3 3.9 4.6
25-34 2.7 2.7 2.2 1.8 2.0 2.4
35-44 1.5 1.4 1.1 1.1 1.31.1
45-54 1.7 1.5 0.8 0.8 0.8 0.9
55-59 2.3 2.0 1.4 1.3 1.51.1
60-64 5.1 4.3 2.7 2.2 2.5 2.9
65-74 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

16-74 2.8 2.6 1.9 1.6 1.7 2.0

Kvinnor
16-19 4.5 3.9 3.5 3.3 3.4 4.0
20-24 6.3 6.1 4.3 3.6 4.0 4.6
25-34 2.6 2.8 2.0 1.91.7 2.2
35-44 1.6 1.5 1.3 1.1 1.2 1.4
45-54 1.4 1.3 0.8 0.8 0.8 0.9
55-59 2.4 1.9 1.4 1.2 1.3 1.5
60-64 7.8 6.6 2.7 2.3 2.5 2.9
65-74 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16-74 2.9 2.7 1.9 1.6 2.01.7

Båda könen
16-19 4.6 4.1 3.5 3.1 3.3 3.9
20-24 6.4 6.2 4.4 3.4 3.9 4.6
25-34 2.7 2.7 2.1 1.8 1.9 2.3
35-44 1.5 1.4 1.2 1.1 1.41.1
45-54 1.6 1.4 0.8 0.8 0.8 0.9
55-59 2.3 2.0 1.4 1.1 1.3 1.5
60-64 6.3 5.3 2.7 2.2 2.5 2.9
65-74 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

16-74 2.8 2.6 1.9 1.6 1.7 2.0

På vissaförändringarAnm: grund i 1988mätmetodenAKU uppgifternaför 1987och inteärav av
heltjämförbara för 1986meddem ochtidigare vidarebilagase 5.
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1985-1988 antagandenfrånvaro exkl enligt AKUTabell 1:5. Relativ samtsemester
för åren 1990och därefter procent

ÅrKön
Ålder 1990 1995 2000-1986 1987 19881985

Män
10.710.7 10.716-19 6.9 9.0 10.2 ll.l
10.710.7 10.720-24 10.6 10.211.4 ll.l
6.36.3 6.325-34 6.4 6.9 6.2 6.3
4.84.8 4.835-44 4.8 4.7 4.94.7

5.6 5.65.6 5.5 5.645-54 5.5 5.1
8.28.2 8.28.0 8.455-59 7.8 6.9

12.212.2 12.260-64 11.0 11.7 12.711.1
6.66.6 6.66.0 7.165-74 6.3 7.4

6.8 6.8 6.86.8 7.016-74 6.6 6.8

Kvinnor
9.69.6 9.69.8 9.416-19 5.2 5.4

13.1 13.113.2 13.0 13.120-24 13.7 14.5
23.021.0 22.020.5 20.625-34 19.1 19.9
9.59.6 9.5 9.59.335-44 8.9 9.6
8.68.6 8.68.0 8.4 8.745-54 7.7

11.111.1 11.155-59 9.8 10.0 11.5 10.7
13.1 13.113.1 13.160-64 12.9 12.9 13.1

7.97.9 7.97.6 4.4 11.465-74 10.0

12.6 12.9 13.112.616-74 11.8 12.2 12.5

Båda könen
10.1 10.110.0 10.2 10.116-19 6.0 7.2

11.811.811.5 11.820-24 12.9 12.112.1
13.8 14.413.313.0 13.125-34 12.4 13.1

7.17.0 7.16.9 7.235-44 6.7 7.1
7.07.0 7.07.0 7.045-S4 6.7 6.3
9.69.6 9.69.7 9.555-59 8.7 8.4

12.712.612.660-64 11.8 12.3 12.911.9
7.06.9 7.05.6 8.465-74 7.2 7.4

9.99.6 9.79.5 9.716-74 9.0 9.3

uppgifternaför 1987och 1988intemätmetodeni AKUförändringar ärAnm: Pågrund vissa avav
ändradeAntaletfrånvarandehartill följd dentidigare.heltjämför för 1986ochbarameddem av

tiondelsfrånvarofrekvensen medtvâbetyder ökatvilketmätmetodenökatmed attprocent, pro-en
vidarebilagacentenheter 5.se
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Tabell 1:6. Genomsnittlig veckoarbetstid enligt AKU 1970-1988timmar

ÅrKön
Ålder 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988

Män
16-19 38.9 35.9 34.5 33.0 32.4 32.6 32.3
20-24 41.8 39.2 38.7 39.2 39.0 39.8 39.6
25-34 43.8 41.1 40.5 40.8 40.9 41.5 41.7
35-44 44.9 42.2 41.7 42.2 42.1 43.1 42.9
45-54 45.1 42.5 41.4 41.9 41.8 42.5 42.7
55-59 44.5 42.1 40.7 41.1 40.9 41.9 41.8
60-64 42.8 41.0 37.0 38.0 37.8 38.3 37.2
65-74 36.5 34.7 29.1 28.4 25.6 26.1 27.7

I6-74 43.5 41.0 40.0 40.5 40.3 41.1 41.1

Kvinnor
16-19 36.8 33.2 30.8 28.3 28.3 27.6 27.6
20-24 37.0 35.2 34.3 34.7 34.5 35.1 35.6
25-34 32.2 31.5 30.7 32.1 32.4 33.0 33.3
35-44 31.5 30.7 30.6 32.4 32.4 33.1 33.5
45-54 32.0 31.3 31.2 32.4 32.8 33.5 34.2
55-59 31.6 30.5 30.9 31.3 31.7 31.6 32.3
60-64 30.5 29.1 26.8 29.5 28.9 29.0 28.9
65-74 27.8 25.6 24.9 18.0 19.9 22.9 19.6
16-74 32.8 31.5 30.9 32.0 32.2 32.7 33.0

Båda könen
16-19 37.9 34.6 32.7 30.6 30.3 30.1 29.9
20-24 39.7 37.4 36.6 37.1 36.9 37.6 37.7
25-34 39.6 37.3 36.4 37.0 37.2 37.8 38.0
35-44 39.5 37.3 36.8 37.7 37.6 38.4 38.5
45-54 39.8 37.6 36.8 37.4 37.6 38.2 38.7
55-59 39.7 37.4 36.4 36.6 36.6 37.0 37.2
60-64 38.8 36.8 33.1 34.4 34.0 34.1 33.4
65-74 34.2 32.2 28.1 25.9 24.4 25.3 25.3
16-74 39.3 37.1 36.0 36.6 36.6 37.2 37.4

Anm: Págrund vissaförändringar mätmetodeni AKU uppgifternaär för 1987av och 1988inteav
heltjämförbara förmeddem 1986ochtidigare.Veckoarbetstidenhartill följd omläggningenökat
med0.6 timmar för och0,3män timmarför kvinnor vidarebilagase 5.
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alter-enligt olikadärefter1990ochårenveckoarbetstidAntaganden1:7.Tabell om
timmarnativ

2000-19951990Kön
Ålder

v30Ref v35v30Ref v35v30Ref- v35
altaltalt

Män
24.330.0 28.428.331.0 29.230.430.832.516-19
31.639.5 35.735.636.539.537.738.139.520-24
33.737.841.537.738.641.540.2 39.841.525-34
34.943.0 39.038.943.0 39.841.043.0 41.435-44
34.742.5 38.839.6 38.742.540.841.242.545-54
33.837.941.537.838.741.539.940.341.555-59
29.237.0 33.333.234.137.035.335.737.060-64
19.725.0 23.823.726.0 24.625.826.227.065-74
33.437.537.3 41.138.241.139.241.0 39.616-74

Kvinnor
23.125.925.025.325.926.026.7 26.427.516-19
31.133.936.533.333.936.034.7 34.435.520-24
28.831.634.531.031.634.032.133.5 32.425-34
29.031.834.531.231.834.032.332.633.535-44
29.732.535.531.932.535.033.033.334.545-54

30.0 27.830.633.530.633.031.4 31.132.555-59
24.430.0 27.226.627.229.528.0 27.729.060-64
15.117.920.017.317.920.018.420.0 18.765-74
28.631.434.130.931.533.732.2 31.933.216-74

Båda könen
23.727.4 27.126.728.4 27.528.328.729.916-19
31.434.838.134.535.337.836.137.6 36.520-24
31.638.4 35.134.835.538.236.436.838.02-5-34
32.138.9 35.635.336.038.736.937.338.535-44
32.335.739.135.436.238.937.5 37.138.745-54
30.934.337.634.034.837.435.636.037.155-59
26.830.233.530.030.833.431.833.3 32.260-64
18.221.923.421.822.624.223.725.1 24.165-74
31.134.637.834.337.6 35.035.836.237.416-74
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oli-förkortas vidpå hur den faktiska arbetstidenTabell 1:8.Exempel beräkning av
förkortningar normala veckoarbetstidenka denstora av

samtliga sysselsattaarbetstidsklasser anställda i mänFördelningen procentavser av
1988enlkvinnor AKU.resp

25 % lång deltid till heltidAlt: -5 timmar 35 år 2000;v

KvinnorVanligen Män
arbetad

ResultatFördeln FörändrFördeln Förändr Resultattid
timmartimmar

0.010 0.00 0.7 l0.31-4
0.011.20.5 0 0.00 15-8
0.021.70.6 0 0.00 19-15
0.021.90.2 0 0.00 116-19
0.3913.2 2.952.3 2.8 0.0620-24
0.141.90.0l 7.525-29 0.5 1.7
0.1315.2 0.8530-34 1.6 0.6 0.0l

-0.032.1 -1.5-2.0 -0.0235 1
-0.02-0.04 1.1 -2.236 1.4 -2.6
-0.020.7 -2.90.6 -3.2 -0.0237
-0.17-3.63.6 -0.l4 4.738 -3.8
-0. 133 -4.3-4.4 -0.0939 2.1
-l.80-2.98 36 -559.6 -540
-0.13-5-5 -0.32 2.56.441-44
-0.163.2 -56.9 -5 -0.3545-
-l.7494.787.6 -3.87Samtliga

% deltid till heltidAlt: -10 30 år 2000; 75 långtimmar v

KvinnorVanligen Män
arbetad

ResultatFörändrResultat Fördelntid Fördeln Förändr
timmartimmar

0.010.00 0.7 1.00.01-4 0.3
0.0l1.00.5 0.0 0.00 1.25-8
0.021.00.00 1.79-15 0.6 0.0
0.021.9 1.00.2 0.0 0.0016-19
0.6713.2 5.10.1120-24 2.3 4.7
0.150.01 7.5 2.025-29 0.5 1.4

-0.2315.2 -l.51.6 -2.5 -0.0430-34
-0. 14-0.07 2.1 -6.535 -7.01
-0.08-7.2-7.6 -0. 1.136 1.4 1l
-0.06-7.9-0.05 0.70.6 -8.237
-0.40-0.32 4.7 -8.63.6 -8.838
-0.283 -9.3-9.4 -0.2039 2.1
-3.6049-36 -10.059.6 -10.0 -5.9640
-0.25-10.0-0.64 2.56.4 -10.041-44
-0.32-10.0-0.69 3.26.9 -10.045-
-4.4894.787.6 -7.95Samtliga
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Bilaga 2

Resultattabeller

Tabell 2:1
Antal sysselsatta medelfolkmängd och jförsörjningsbörda för den’samt ar-
betsföra befolkningen

Tabell2:2
Arsarbetstid enligt nationalräkenskaperna NR beräkningar för årensamt
1990-2025

Tabell 2:3
Totalt antal utförda arbetstimmar enligt nationalräkenskaperna be-NR samt
räkningar för 1990-2025åren

Tabell 2:4
Totalt antal arbetstimmar enligt olika beräkningsalternati refe-i procentv av
rensalternati vet

Tabell 2:5
Antal arbetstimmar befolkningen enligti olika beräkningsalternatiper person v

Tabell 2:6
’ Försörjningsbörda befolkningen relation till antalet sysselsatta tilli samt
antalet uförda arbetstimmar enligt olika beräkningsalternati v
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Tabell 2:1. Antal sysselsatta medelfolkmängd forsörjningsbördaochsamt för
den arbetsföra befolkningen

ÅF Sysselsatta1000-tal Folkmängd 1000 Försörjningsbörda
totbef20-64

0-alt Ovriga alt 20-64 Totalt Kvot Index:
AKU-def AKU-def NR-def l987l00-

1970 3857 3864 4714 8043 1.71 98.4
3859 3858 4737 8098 l.7l 98.6
3860 3871 4736 8122 1.71 98.9
3885 3888 4727 8137 1.72 99.3
3959 3964 4722 8161 1.73 99.7

1975 4062 4043 4724 8208 1.74 100.2
4083 4058 4731 8236 1.74 100.4
4096 4069 4741 8267 .741 100.6
41 12 4087 4749 8284 1.74 100.6
4171 4146 4755 8303 1.75 100.7

1980 4232 4193 4759 8318 1.75 100.8
4225 4200 4763 8323 1.75 100.8
4219 4190 4766 8327 1.75 100.8
4224 4200 4774 8331 l .75 100.7
4255 4236 4792 8343 l .74 100.4

1985 4296 4280 4809 8358 1.74 100.3
4329 4304 4822 8382 .741 100.3
4399 4345 4845 8398 l .73 100.0
4470

1990 4520 4525 4471 4915 8511 1.73 99.9
1995 4626 4645 4591 5052 8656 1.71 98.8
2000 4678 4726 4672 5136 8777 l .71 98.6
2005 4684 4731 4677 5164 8854 1.71 98.9
2010 4653 4695 4641 5137 8906 1.73 100.0
2015 4618 4656 4602 5055 8948 1.77 102.l
2020 4603 4641 4587 5050 8991 .78l 102.7
2025 4566 4606 4552 5035 9022 1.79 103.4

Fotnot:SkillnadenmellanAKU ochNR i antaletsysselsattaberor NR-uppgifternahärharatt
reduceratsmedantaletvärnpliktiga.1AKU räknasvärnpliktiga sysselsatta dehar arbe-ettsom omÅrfrånvarandedeär från. 1987ökadeskillnadenmellanAKU ochte NR ändrademät-som pga

imetoder AKU. INR har tagithänsyntill denmetodeffekt dåuppstodochreduceratman anta-som
letsysselsattaför jämförbarhetbakåti tiden.Förprognosårenhar bibehállit1987årsdiffe-att

mellanAKU ochNR.rens
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Årsarbetstid förberäkningarNRnationalräkenskapernaenligtTabell 2:2. samt
åren 1990-2025.Timmar

År 18:6v30Ref.- v35NR 0-alt
alt

låglåg huv höghöghuv

1970 1644
1614
1575
1560
1542
15181975
1528
1502
1464
1453
14401980
1432
1446
1455
1457

1985 1461
1459
1468

145313971460 1460 14111990
1427133313641995 1464 1467
14321205 1213 11921386 13341472 13442000 1465
14271201 1209 11871382 13301467 13402005 1460
14261199 1207 11861381 13291466 13382010 1458
14251199 1207 11851380 13281465 13382015 1457
14231197 1205 11841336 1378 13271456 14632020
14231204 11831326 11971335 13772025 1456 1463

Fotnot:Värnpliktigaingårej.
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NRnationalräkenskapernaarbetstimmar enligt2:3. Totalt antal utfördaTabell
för åren 1990-2025.Miljoner timmarberäkningarsamt

År 18:6v300-alt Ref.- v35NR
alt

låglåg huv höghuv hög

63511970
6225
6095
6064
6110
61391975
6199
6109
5981
6025
6039I980
6016
6059
6111
6171

1985 6252
6279
6380

6495624763106519 65281990
6553612262616694 67381995
668955685630 56676477 62356772 6878 62802000
667555545617 56536464 62226761 6864 62672005
66175567 5603 55056408 61686706 6804 62122010
655654555516 55526156 6350 61126652 67412015
652754306085 5492 55276129 63226624 67122020
647553866036 5447 54826079 62706569 66582025

värnpliktigastimmaringårFotnot:De
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Tabell 2:4. Antal arbetstimmar enligt olika beräkningsalternativ i refe-procent av
rensalternativet

År O-alt v 35 30v 18:6
huvudalt huvudall

1970

1975

1980

1985

1990 99.9 96.7 95.7 99.5

1995 99.3 92.9 90.9 97.3

2000 98.5 91.3 81.9 97.3

2005 98.5 91.3 81.8 97.3

2010 98.6 91.3 81.8 97.3

2015 98.7 91.3 81.8 97.3

2020 98.7 91.3 81.8 97.3

2025 98.7 91.3 81.8 97.3
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befolkningen enligt olika beräk-Tabell 2:5. Antal arbetstimmar iper person
ningsalternativ

År 18:6Ref.alt V30Faktiska O-alt v35
huvud- huvud-uppg
alt altenl NR

1970 790
769
750
745
749

1975 748
753
739
722
726

1980 726
723
728
734
740

1985 748
749
760

763734766 767 7411990

757723 7071995 773 778

762716 6412000 772 784

754708 6342005 764 775

7436252010 753 764 698

616 7336882015 743 753

726682 61 12020 737 747

718738 674 6042025 728

timmar ingårFotnot:Devärnpliktigas
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befolkningenTabell 2:6. Försörjningsbörda; i relation till antalet sysselsatta
till antalet arbetstimmar enligt olika beräkningsalternativsamt

År befsyss, 0 befsyss, ref beftim 0-altTot Tot Tot
Index: Index: Ind Index:Kvot Kvot per

1987-—-100l987 100 1000 tim l987 100

1970 2.09 109.2 2.09 109.2 1.27 96.2
109.9 1.30 98.82.10 109.9 2.10
110.2 1.33 101.22.10 110.2 2.10

2.09 109.7 2.09 l09.7 1.34 101.9
2.06 108.0 2.06 108.0 1.34 I0l.5

1975 105.8 2.02 105.8 1.34 101.62.02
2.02 105.7 2.02 105.7 1.33 100.9
2.02 105.7 2.02 105.7 1.35 102.8

1.392.01 105.5 2.01 105.5 105.2
104.3 104.3 1.38 104.71.99 1.99

103.0 104.61980 1.97 103.0 1.97 1.38
103.2 1.97 103.2 1.38 105.11.97

1.97 103.4 1.97 103.4 1.37 104.4
103.31.97 103.3 1.97 1.36 103.6

1.96 102.7 1.96 102.7 1.35 102.7
1985 101.9 1.95 101.9 1.34 101.61.95

1.94 101.4 1.94 101.4 1.33 101.4
100.0 100.01.91 100.0 1.91 1.32

1990 1.88 98.5 1.31 99.21.88 98.6

1995 1.87 98.0 1.86 97.6 1.29 98.2

2000 98.3 1.86 97.3 1.30 98.51.88

2005 98.01.89 99.0 1.87 1.31 99.5

2010 99.4 1.33 100.91.91 100.3 1.90

2015 101.5 1.92 100.7 1.35 102.21.94

2020 1.95 102.3 1.94 101.5 1.36 103.1

2025 102.6 1.37 104.31.98 103.5 1.96
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syssel-till antaletbefolkningen i relationFörsörjningsbörda;2:6. fortsTabell
beräkningsalternativenligt olikaarbetstimmartill antaletsatta samt

Ål 18:6TotbeftimTotbeftimv3OT0lbeftimv35Totbeftimref
Index:KvotIndex:lndex: KvotKvotKvot lndex:
87lOO87lOO87lOO87lOO

1.27 96.2l970
1.30 98.8

101.21.33
1.34 101.9

l0l.51.34
101.61975 l.34
100.91.33
102.81.35

1.39 105.2
1.38 104.7

104.61980 1.38
105.11.38

1.37 104.4
103.61.36
102.71.35
101.61985 1.34

1.33 101.4
1.32 100.0

99.5103.5 1.311.3699.0 1.35 102.51990 1.30

100.4107.4 1.32105.0 1.4197.6 1.381.281995

99.71.31106.2 1.56 118.41.401.28 96.92000

100.81.33107.3 1.58 119.81.29 98.0 1.412005

102.31.351.60 121.51.43 108.91.31 99.42010

103.7123.2 1.36110.4 1.62100.8 1.452015 1.33

1.38 104.6124.4111.4 1.64101.8 1.472020 1.34

105.9125.8 1.391.661.48 112.71.36 102.92025
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Bilaga 3

Beräkningar effekten arbetskraftsutbudetpå längreav av

föräldraledighet

Överslagsberäkning I
effektVilken får förlängningen föräldraledigheten på utbudet arbetskraftav av

En överslagsberäkning följandekan pågöras sätt:grov
Antag föds 100det 000 barn år. Detta innebär 50 000 fler föräldrale-att per-

dighetsår år ledigheten utvidgas med halvt år, från till månaderettper om
0,5 år 100 000.

Antag vidare hela ledigheten 90och dematt uttar att procentmammorna av-
förvärvsarbetar. Då blir förlusten i arbetskraftsutbud 00045 kvinnoar-
betsår.

Antalet kvinnor i arbetskraften 2 miljoner. 45 000 2 miljoner 2 ,25är ärca av——
procent.

Kvinnor utför omkring 40 alla arbetstimmar arbets-procent av-
marknaden. 2,25 40 lika 0,9medärprocent procent procent.av

Alltså: förlängningEn föräldraförsäkringen månader in-med skulleav sex-
nebära minskning arbetskraftsutbudet med knappt procent.en av en

Motsvarande föröverslagsberäkning 1990 bortfall arbetskraftsutbudettger av
med knappt halv frånutgår alla föräldraledig-procent, att tar uten om man som
het under 1990 har till plus 3 ledighet, 312 månaders d månader längrerätt v s

förän närvarande. Förlänger ledigheten till totalt två och halvt blirårettman
bortfallet arbetskraft överslagskalkylenligt denna 2,5-3 procent.av

beräkningDenna innehåller flertal förenklade beräkningantaganden. Iett en
framtida bortfall arbetskraftsutbud bör hänsyn till föddaantaletta attav av man

barn varierar tiden. Vidare viss, alltför förenklingdet inteöver är än stor,en om
kvinnorna hela föräldraledigheten. Kanhända kommer män-att anta att tar ut

ledigheten blir ochdel den längre utsträcks längrestörre näratt ta utnen en av
i tiden efter födelsen. Andelen kvinnor förvärvsarbetar i barnafödandedesom
åldrarna inte exakt 90 och deras andel utförda arbetstimmar in-är ärprocent av

exakt 40te procent.
Den förenklingenstörsta ändå kvinnor med små barn arbetarär att anta att

lika många timmar vecka kvinnor i genomsnitt, vilket det redovi-per som ovan
sade räkna implicit inte fallet,sättet innebär. Så beroende kvin-äratt atta

med. småbarn från arbetet kvinnorborta i genomsnitt.är ännor mer
Vi har också i kalkylen från förändringen innebär ökning le-utgått att en av

digheten i förhållande till nuläget med trearton månader. visatsSomsex ovan
i föräldrardetta ingalunda självklart, eftersom del gäl-är medrapporten en nu
lande regler tycks avstå från sina garantimânader den låga ersätt-att ta ut p g a
ningen.
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och ledigheten enligt tillI med de reglerna skall kunna ända dessatt uttasnya
barnet fyller får förmodaåtta år i alla utnyttjakommer deattatt stort settman

fulltmånaderna eller i form hel ledighet eller ned-sättarton ut ett annat av
arbetstid. frånOm utgår del föräldrar idag frånavstårsatt att att ta utman en

månaderna med garantiersâttning skulle ökningen ledigheten bli större änav
den räknat med Man kan dock spekulera i del, under allaattovan. en som
förhållanden skulle arbeta deltid första födelse,under de åren efter barnets
kommer föräldraledighetenanvända den ökade till fylla sitt deltidsar-att att ut
bete till fallheltid. I så blir det inget bortfall arbetskraft, väl inkomst-enav men
förstärkning för föräldrarna.

Overslagsberäkning 11
Ett alternativt beräkna bortfallet föräldrale-arbetskraft vid förlängdsätt att av
dighet utgå från beräkningarär de i i detatt presenterats rapportensom ovan

k referensalternativet, ändra frånvarofrekvensen.antagandets men om
Enligt för 1988AKU 0,1 och 3,6de sysselsatta männenprocent procentvar av
de sysselsatta kvinnorna frånvarande föräldraledighet i samband medav p ag

barns födelse. Om ökar den frånvarofrekvensen proportion tilli denman
förlängning föräldraledigheten beräknas ske, minskar totala utbudetdetav som

arbetskraft med 1,3 vid förlängning till och med 3,5månaderprocentav en
vid förlängning till 30 månader.procent en

Vi har antagitdå den reella ökningen ledigheten blir sju månader iatt av
18-månadersalternativet och månader i 30-månadersalternativet, vilket är
den främsta förklaringen fårtill vi bortfall arbetstimmar i denstörre änatt ett av
första Överslagsberäkningen.

Även denna beräkning innebär implicit småbarnsföräldraratt antar att
har lika lång arbetstid i genomsnitt i ålder, vilket inte ärsom personer samma
fallet. För kvinnor i åldern 20-44 år med barn under sju genomsnitt-år denvar
liga veckoarbetstiden 1988år enligt omkringAKU 29,5 timmar avser personer
i arbete, d de frånvarande hela mätveckan ingår Kvinnor iej.v s som var ge-
nomsnitt i åldrar arbetade 34,1 timmar vecka. med småbarnMänsamma per
arbetar däremot inte särskilt mycket mindre genomsnitt.iän män

Detaljerad beräkning
En beräkning hur förlängning föräldraledigheten påver-mer noggrann av en av
kar utbudet arbetskraft kräver studerar småbarnsföräldrarnas ar-attav man
betsmarknadsbeteende i detalj. I tabellerna följande sidor redovisasmer
uppgifter relativa frånvaroAK-tal, och arbetstider för föräldrar med barnom
i olika åldrar.
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småbarnsföräldrarfrånvarorelativ forTabell Relativa AK-tal ochA.

Kvinnorkategori MänVariabel och

AK-ral %
85,897,3med barn under 7 årPersoner

barnPersoner är:yngstavars
77,496.5mindre år1än
86.797.41-2 år
88.997.73-6 år
92,796,97-10 år

%Frånvaro
33,513.4med barn under 7 årPersoner

barnPersoner är:yngstavars
85,417,2mindre årlän
28,013,0l-2 år
17,4113-6 år
17.011.57-10år

%Närvaro
66,586,6under 7 årPersoner med barn

barnPersoner är:yngstavars
14,682,8mindre årän 1
72,087,01-2 år
82,688.13-6 år
83,088.57-10 år

årsmedeltalför 1988Källa: AKUs

frånva-barnens ålder, medanarbetskraftstal medstiger kvinnornasSom synes
med barn under år bestårför kvinnorhöga frånvaronsjunker. Den ett na-ron

föräldraledighet.första handturligtvis i av
beroende hurinte likaarbetskraftsdeltagande och frånvaro ärMännens av

barn underbland medhögre frånvaron mängamla har. Den någotbarn de ett
pappaledigheten.beror främst påår nog
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arbetad tidvanligeni arbete ochveckoarbetstid forB. FaktiskTabell personer
småbarnsföräldrarför sysselsatta bland

KvinnorMänVariabel och kategori

veckoarbetstidFaktisk Iim
29,342.27med barn under årPersoner

yngsta barn är:Personer vars
2442mindre l årän
2842l—3år
31434-6 år
31437-l årl

tidVanligen zzrhelzzcl rimmar
%7med barn under årPersoner

6,40,31-19 tim
18,20,920-24 tim
10,00.425-29 tim
25,71,830-34 tim

8,79,335-39 tim
31,087.140- tim

100100Samtliga

barnPersoner är:yngstavars
mindre 1årän

5.00,4l-19tim
35,92,620-34 tim
58,997,1tim35-

100100Samtliga

år%1-2
6,90,61-l9tim
58.73.520-34 tim

34.395.935- tim
100100Samtliga

3-6år%
6,40,21-19tim

57,33.120-34 tim
36,396.735- tim

100100Samtliga

7-10år
5,70,21-19tim

49.12,920-34 tim
45,196,935- tim

100100Samtliga

Arbetstidskommittén:tiderHushållens arbetsför 1988SCBârsmedeltalKällor: AKUs samt
januari 1988.idecember 1987ochtilläggsfrâgortill AKU
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Den faktiska veckoarbetstiden för kvinnor i arbete stiger med barnens ålder.
Andelen vanligen heltidarbetar dock blandär kvinnorstörst med barnsom un-
der år, vilket kan underligt. Det beror emellertid på många kvinnorett attsynas
arbetar heltid före nedkomsten, och det den arbetstidenär som uppges som
vanligen arbetad tid i Som framgårAKU. tabell A endast 14,6 procentav var

de sysselsatta kvinnorna i denna kategori närvarande arbetet 1988. Närav
sedan återgår till arbetet det ofta deltid,gör på sedan stiger ande-man man men

len heltidsarbetande kvinnor barnen blir äldre.när
Männens arbetstid intedäremot påverkas barnetsnämnvärt ålder,synes av

varken deras faktiska arbetstid bland dem i arbete eller vanligendensom var
arbetade tiden bland sysselsatta män.

Med utgångspunkt från dessa data och vissa antaganden småbarnsföräld-om
arbetsmarknadsbeteende kan detaljerad beräkning bortfal-rarnas en mer av

let arbetskraft vid förlängning föräldraledigheten göras.av en av

18-månadersalternativet
föräldrarna,Antag ingen förlängning föräldraledigheten skulle ske,att om av

skulle arbeta i omfattning föräldrar med barn i åldern 1-2 år görsamma som
idag.

Bortfallet arbetstimmar vecka och nyfött barn kan då tecknas följan-påav per
de sätt:

Rel. AK-ta1Närvarofrekvfaktisk veckoarbetstid,

allt avseende föräldrar till barn i åldern 1-2 år.

För erhålls: 0,9740,8’7042 35,6män timmar

och för kvinnor: 0,867O,72028 17,5 timmar.

timtalDessa visar bortfallet antingen eller kvinnan hela le-tar utom mannen
digheten. Om, för närvarande, ungefär fem ochmännen tar ut procentsom
kvinnorna 95 ledigheten, blir det bortfalletsammanvägda arbets-procent av av
timmar nyfött barn och veckaper

0,0535,6 0,9517,5 18,4 timmar.+

Skulle andel ledigheten tillmännens öka exempelvis 20 skulle bort-procentav
fallet arbetstimmar analogt blisättav

0,235,6 0,817,5 21,1 timmar.+

Man kan emellertid förmoda del den i AKU observerade frånvaronatt en av
bland föräldrar till föräldraledighet.barn i åldern 1-2år De tolv månaders le-är
dighet har allatill inte under barnets första levnadsår. Ef-rätt uttassom man

vi vill beräkna föräldraledigheteffekterna längre borde dennatersom typav av
frånvaro uppgifterbort faktiskade har underlag för vårarensas ur som som
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antaganden. Detta går emelleritd inte utifrånexakt den statistikgöra äratt som
tillgänglig.

i ställetLåt frånvaron och därmed andelen i arbete, når-anta attoss personer
för den aktuella skulle föräldrarvaron densamma för medgruppen vara som

barn i åldern 3-6 år. Med denna ändring förutsättningarna bortfalletblirav av
arbetstimmar vecka följande:och barnper

För 0,9740.88l42 36,0män: timmar.

För kvinnor: O,8670,82628 20.1 timmar.

Om fem kvinnornamännen och 95 ledigheten skulle bortfallettar ut procent av
bliarbetsutbud 20,9 timmar vecka och barn, och ökar sinmännenav per om an-

del ledigheten till 20 blir bortfallet 23,3 timmar.procentav
Skulle förlängningendel föräldraledigheten i form deladetas uten av av av

bortfalletdagar skulle arbetskraft sannolikt bli mindre. förmodaMan kan attav
föräldrar främstmånga kvinnor med småbarn skulle ledighetenanvända till

fylla det deltidsarbete under alla förhållanden haftskulle och på såatt ut man
inkomstförstärkning.sätt en

Om extremfallett antarman som
hela ökningen föräldraledigheten i form delade dagar,att tas utav av-
allt kvinnorna ochatt tas ut av—
alla kvinnor skulle arbetat mindre 30 timmar använderänatt som annars—

föräldraledigheten till fylla sin deltid medan utnyttjar ledighetenatt ut resten
fullt ut,
så skulle bortfallet arbetstimmar bli ungefär hälften så stortav som om man an-

hela ökningen ledigheten fulltutnyttjads alla. Vi har då utgått fråntar att utav av
uppskattningsvis hälften alla kvinnor barn imed åldern 1-8år idag arbetaratt av

30 timmar eller mindre. Deras arbetskraftsutbud skulle under de angivna för-
utsättningarna inte påverkas den längre föräldraledigheten.av

Det bör betonas detta extremalternativ. enligtär F RFV baraatt ett tas tren pro-
föräldraledigheten i form delade dagar. förefaller därförDet högstcent utav av

osannolikt hela ökningen till månader skulle komma i formatt tasatt ut av
delade dagar i kombination med kortare arbetstid alla dem arbetar 30av som
timmar eller mindre. Till detta kan läggas i riksdagsbeslutet utbygg-att man om
nad barnomsorgen definierat full behovstäckning tillgång till barnom-av som

for alla barn och halvtöver år. Rätt till dagisplats eller bar-ett ettsorg annan
skulle alltså inte förrän föräldraledighetenhela månadernomsorg man om

tagits ut.
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30-månadersalternati vet
finnsfrån 18till 30 månaderföräldraledighetenökningVid ytterligare an-aven

till fyllautnyttjar ledighetenvanligaredet blirledning förmoda attattatt man
haft till heltid. Förskullealla förhållandendeltidsarbete underdet attut man

i l8-mánaders-arbetskraftsutbudet vieffekten på görgaffla in ovansom
med 12hela ökningenförsta falletberäkningar. detalternativet två I antar att

ökningen utnyttjasfalletandraledighet. I detmånader används attantarsom
eller mindre30 timmarskulle arbetatdeltidutfyllnad sompersonerav avsom

haft,förhållanden skulleallaha arbetstid de underdenvilka alltså antas me-
föräldrarna,fallenfullt bådaledigheten Iutnyttjadan övriga antas attut.antas

omfattningiarbetainte genomförs, skulle kommaförlängningen att sammaom
3-6 idag.barn åldernföräldrar till i görsom

följandetecknas på sätt:arbetstimmarfallet kan bortfalletförstaI det av

och vecka.timmar barn0,977O,88l43 37,0För män: per

och vecka.barn22,8 timmarO,8890,82631kvinnor:För per

ledighetenkvinnan 95ochfemAntar procentprocentatt tar ut avmannenman
till 20ledighetensin andelökar23,5 timmar ochbortfalletblir avmannenom

och vecka.bortfallet barn25,6 timmarblirprocent per
ungefär hälften såarbetstimmarbortfalletandra fallet blirI det stort somav

små-kvinnor medhälften allauppskattningsviseftersomförsta fallet,i det av
föräldra-delSkulle störretimmar eller mindre. männen30barn arbetar ta aven

heltid.uteslutande arbetareftersom debortfallet nästanledigheten blir större,
ochnyfött barnarbetstimmarbortfallethittills beräknat ärDet perav

givet år mås-arbetskraftsutbudettotalafram effekten på detvecka. För ettatt
antalfödda och detantalet barnmultipliceras medbortfalletberäknadedette

innebär.föräldraledighetenförlängningenveckor avsom
beräknats, underarbetskraftsbortfallettotaladetnedanstående tabell harI

till måna-förlängningenår ochföds 100 000 barnförusättning det attatt per
bortfall30 veckor. Dettamånaderreell med sjuförlängninginnebärder en

vilketarbetskraft under år 1987,totala utbudetjämförts med dethar sedan av
timmar.6380 miljonernationalräkenskapernaenligt var
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föräldraledighetenarbetstimmar vid förlängningTabell C. Beräknat bortfall avav
procent

BortfalletsBortfall TotaltAlternativ
bortfall andelbarn avper

utbudetmilj tim totalaoch vecka
%timmar

I8 månader 30 v
ledighetHel

62,7% 20,9%,kv95-Män5
69,9% 23,320 %, kv 80Män—

Delvis utfyllnad
deltidav

0,5%%,kv95-Män5 ca
0,6%20 %, kv 80Män ca-

Ytterligare 12 månader
Hel ledighet

1,9122,223,5%,kv95 %-Män5
2,1133,125,6%, 80 %Män 20 kv-

Delvis utfyllnad
deltidav

cal,0%,kv95 %-Män5
cal,l%20 %, kv 80Män-

Sammanfattning
bortfalletberäknaolikasammanställning resultaten de sättenEn att ar-avavav

tablån nedan.redovisas iföräldraledighetbetskraftsutbud vid längre

30 månader18 månaderBeräkningsalternativ

Överslagsberäkning %2,5 30,9 %I -
Överslagsberäkning %% 3,51,3
Detaljerad beräkning

%% 2,9-3,21,0- 1.1-hel ledighet
%1,70.6 % 1,5utfyllnad deltid 0,5delvis av ---

hel ledighet 18 mån,-
utfyllnadsedandelvis

%2,0 2,2deltidav - - - -
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Förlängningen föräldraledigheten till 18månader torde komma innebäraattav
ungefärbortfall arbetstimmar det totala utbudet detett procentav om en av om

föds 100 000 nämligen troligtbam år. övervägandeDet är att merparten avper
tiden hel Enligt befolkningsprognos ligger tillledighet. dentas ut som som
grund för beräkningarna födas mellan 100 000 och llO 000kommer det att
barn fram 2025.år under tiden tillper

Skulle ledigheten månader blir arbetskraftsbortfallet tvâökas till 30 drygt
till hel ledig-ledigheten månaderprocent, antar att tas utom man somupp

deladehet, medan de och därvidresterande 12 månaderna dagartas ut som av
haftdel används till fylla deltidsarbete skulle till heltid.det ändåatt uten man

får DärförDetta betraktas ytterlighetsfall. 2,5 bort-ärett procentsnog som nog
fall arbetstimmar rimlig bedömning effekten arbetskraftsutbu-av en mer av

alternativ.det dettaav
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Bilaga 4

Beräknat bortfall arbetstimmar i olika näringsgrenarav
vid förkortning arbetstidenav

Beräkningsprinciper och dataunderlag
Kortare arbetsvecka längre respektive föräldraledighet kommersamt semester

slå igenom olika hårt i olika näringsgrenar, beroende ålders- och könsför-påatt
delningen hos dem arbetar i respektive näringsgren och på fördelningensom
mellan anställda och företagare och mellan arbetare och tjänstemän.

Om andelen kvinnor är som i sjukvården blir effekten kortarestor t ex av-
arbetsvecka relativt liten, eftersom många kvinnor arbetar deltid och alltså en-
ligt våra inteantaganden kommer minska sin arbetstid lika mycketatt som
männen.

Om företagareandelen i jordbruket effektenär som blir kortarestor t ex av-
arbetsvecka jämförelsevis liten, eftersom vi företagarna inte kommerantar att

ändra sina arbetstider vid generell förkortning veckoarbetstiden.att en av

Om andelen kvinnor i barnomsorgen fär förlängning-är somstor tunga ex-
föräldraledigheten genomslag genomsnittligt.större änen av

Om andelen tjänstemän som i den offentliga sektorn blir effek-är stor t ex-
förlängd liten, vi de idag redan harten semester antar attav om man som som

lång inte kompenserar sig avtala ytterligare förlängningsemester attgenom om
sin semester.av

Vi har med utnyttjande data från SCBs arbetskraftsundersökningar AKU,av
ÅRSYSSCBs årliga sysselsättningsstatistik och SCBs undersökning för se-

mesterkommitténs räkning semesterförmänderna olika kategorierhosom av
anställda uppskattat bortfallet arbetstimmar i olika näringsgrenar vid olikaav
slag arbetstidsförkortningar.av

Årsarbetstiden sysselsatt i näringsgren kan tecknasper en som
faktisk arbetstid vecka antalet arbetsveckor.per x

Antalet arbetsveckor beräknas som
52 2 helgdagarveckor semesterveckor övrig frånvaro.- - -

Vid minskning veckoarbetstiden med kommer också årsarbets-procenten av x
tiden minska med antalet arbetsveckor inte förändras.att procent, omx

Förlänger eller föräldraledigheten påverkas antalet arbets-semesternman
veckor. Den procentuella effekten på årsarbetstiden blir då inte bara beroende

hur mycket semesterfrånvaron respektive föräldraledigheten ökar i respek-av
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tive näringsgren antalet i näringsgrenen i utgångslä-arbetsveckorävenutan av
d hur lång frånvaronidag och omfattningen andraärget, semesternv s or-av av

saker sjukdom föräldraledighet.än exempelvis ochsemester,
Den genomsnittliga veckoarbetstiden i varje näringsgren har beräknats ur

AKU. Antalet arbetsveckor har beräknats multiplikation 50 veckorgenom av
med frånvarofrekvensen1 enligt AKU. vi utgått från 50 veckor beror påAtt-

ungefär två helgdagar.veckor går bort iatt
Den nedbrytning statististiken på näringsgrenar krävs för uppskat-attav som
bortfallet arbetstimmar och de i vissa fall måste in-antaganden görasta av som

nebär beräkningsresultaten kan innehålla relativt slumpfel och därföratt stora
måste med vissa reservationer.omges

Efiekten kortare arbetsveckaav
Genom specialbearbetning för 1988 förAKU-data har varje närings-en av

fördelat de efter vanliga arbetstid. Däreftersysselsatta deras har medgren
antaganden i beräkningarna för hela arbetsmarknaden räknat framsamma som

faktiskaden i Följdenarbetstidsminskning varje näringsgren blirsom av en
förkortninggenerell veckoarbetstiden, och jämförtsedan den nya vecko-av

arbetstiden med den faktiska för 1988. Vi har beräknat effekterna förkort-av en
ning till 35 timmar vecka och därvid antagit 25 dematt procentper av som nu
arbetar k lång deltid 20-34 timmar kommer heltid.påatts upp

Som blir bortfallet arbetstimmar blirväntat resultatet inom in-störstatt av
dustri, byggnadsverksamhet, och el-, och 10vattenverk omkringgruvor gas-

därprocent, andelen och andelen företagare liten. Bortfal-män är ärstor egna
let blir förhållandevis litet inom handel, hotell och restaurangverksamhet och
inom offentligaden omkring 6 andelen kvinnorsektorn därprocent, är stor.

Resultaten redovisas utförligare i tabell B.
Observera, de redovisas i bilagaprocenttal denna bortfalletatt avsersom av

arbetstimmar i jämförelse med situationen 1988. beräkningarna avseende helaI
arbetsmarknaden har jämfört alternativetvi med kortare arbetsvecka med det

k referensalternativet. referensalternativet har framgått antagitIs som ovan
kvinnornas veckoarbetstid ikommer öka med genomsnitt timme framatt att en

till sekelskiftet. Det förklarar varför bortfallet alla näringsgre-översummerat
blir mindre i förvåra beräkningar hela arbetsmarknaden iän presenteradenar

själva rapporten.

Eflekten längre semesterav
Data längd i olika näringsgrenar vi frånhar hämtat den under-semesternsom
sökning SCB gjorde för semesterkommitténs räkning, ochsom som avser se-
mesterförmånerna under 1986. resultat redovisas i bilaga skallDe dennasom
alltså jämföras med AKU-alternativet idet k själva raporten.s

Vid uppskattningen bortfallet hararbetstimmar vi gått tillväga påav av sam-
i beräkningarnasätt avseeende hela arbetsmarknaden och således blma som a

utgått från de redan har lång kommer kompensera siginteatt semester attsom
avtala förlängningytterligare sin Vi får för varje nä-att semester.genom om av

ringsgren beräknad genomsnittlig förlängning uttryckt i antalsemesternen av
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antalet arbets-genomsnittligadetdividerar vi medförlängningveckor. Denna
uttryckt ibortfalletsä framoch får påi utgångsläget sätt procent.veckor

Även och bygg-industrin,kommerförlängningvid semestern gruvornaaven
2arbetstimmarbortfalletvidkännas det störstanadsverksamheten att av -

Även drabbas hårdare änskullehandelnvid veckors semester.2,5 procent sex
ochoffentliga sektornskulle denarbetsmarknaden. Däremotgenomsnittet för

omkringförhållandevis litetteleverksamheten berörasochsamfärdsel, enpost
procent.

i tabell C.utförligareredovisasResultaten

föräldraledighetEflekten längreav
frånutgåtthar viföräldraledighetlängreeffekternaberäkningenVid upp-avav

dagslä-åldrar ii olikaochföräldralediga kvinnor mänandelengifter i AKU om
föräldrale-förlängningmed denmultiplicerassedanandelar harDessa avget.
ökningdenfår framvarvidiaktuell uttryckt procent,digheten är avmansom

effekten i varjeframsig.förvänta Förkanföräldraledigaandelen attsom man
föräldraledighetenökningenberäknadeihop denharnäringsgren vägt av

Uppgif-näringsgren.respektiveåldersfördelningen iochtill köns-med hänsyn
sysselsättningsstatisti-totalräknadeårliga,från denhämtathardettater om

närings-i varjefrånvaronökningenberäknadesålunda1986.för år Denken av
medstämmeralla näringsgrenartotalenså överkorrigeratshar sedan attgren

till denna kor-Skäletarbetsmarknaden.för helaberäkningardetaljeradevåra
haft möjlighetintenäringsgrenarenskildaförvi i beräkningarnarektion är att
timmarfärre änsmåbarnsföräldrar arbetartillhänsynpå sätt ge-atttaannatatt

nomsnittet.
da-tillförlitligapåvi, i bristinnebärbeskrivitsräknaDet sätt attatt ovansom
ochoch ålderkönberorföräldralediga endastfrekvensenutgått från avattta,

sanningen,ganskaväl ligga näratordeantagandeDettanäringsgren.inte av
utbildnings-exempelvismellanberoendevisstdet finnsäven ettvet attmanom

bland deutbildningsnivånochskaffar barnålderoch vid vilkennivå attman
näringsgrenarna.varierar mellanförvärvsarbetande

blirföräldraledighetenförlängningvidarbetstimmarBortfallet somavenav
ochsjukvårdochinom hälsofrämstoffentliga sektorn,deninomstörstväntat

Även försäk-ochbank-hotell ochsocialvård 2,2 procent. samtrestauranger
byggnadsverk-medangenomsnittet,drabbas hårdareskulle änringsbranschen

undan.lindrigtklara sigskulletekoindustrinoch utomsamheten
i tabell D.utförligareredovisasResultaten

reformerföreslagnaochbeslutadeEflekten av
riksdagenbeslutatsharmånaderföräldraledigheten till 18förlängningEn avav

allaförveckorsjuli 1991. Sextill lgenomförd semesterskalloch senastvara
rimligtsåledes1988.valet Det är attefterregeringsdeklarationeniutlovades

ochframtidganska närainomgenomförtsharreformerbåda dessa enattanta
arbetstim-bortfalliskulle betydavad deintressantdärför sammantaget avatt se

näringsgrenar.i olikamar
ochhotellhandel,visarredovisats restaurangerberäkningarDe attovansom
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kommer det bortfalletstörsta arbetstimmar.att Effekten förlängdav av se-
blir forstörre än genomsnittet och föräldraledigamester andelen ligger ge-

Ävennomsnittet. industrin skulle drabbas relativt hårt, särskilt livsmedelsin-
dustri och teko-industri. Semesterförmånerna idag relativtär dåliga i industrin

helhet och i livsmedelsindustrin och tekoindustrin dessutomsom är andelen
kvinnor hög, varför effekten förlängd föräld raledighet slår igenom starkt.av

Branschen el-, och Vattenförsörjning samfárdsel, och tele kla-gas- samt post
sig relativt lindrigt undan. Dels semesterförmånernaär i dessa branscherrar

idag bättre genomsnittetän för arbetsmarknaden, dels andelenär kvinnorunga
relativt liten, varför föräldraledigheten inte slår igenom så kraftigt.
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1987i olika näringsgrenarantal arbetsveckorBeräknatTabell A.

Arbetsveckor%FrånvaroNäringsgren
50lO0-frånv1987enl AKU

46.08.1Jordbruk, jaktll
42.115.812 Skogsbruk
41.716.7Fiske13
45.010.1JORDBRUK, M Ml
38.722.7MGRUVOR M2
40.818.4Livsmedelsindustri31
41.117.9Tekoindustri32
41.417.3Trävaruindustri33
40.618.9graf. ind34 Massa pappper,0
41.816.5industri35 Kemisk
41.816.5stenindustrioch36 Jord-
41.417.2och stålverk37 Järn-
4116.8Verkstadsindustri38

Övrig 40.519.0industri39
41.417.33 INDUSTRI
43.113.9VATTENVERKOGAS-4 EL—,
42.614.8BYGGNADSVERKSAMHET5
43.612.9Partihandel61
42.614.9Detaljhandel62
42.515.1och63 Hotell restaurang . 42.914.3RESTAURANGHANDEL, HOTELL,6
41.716.6Samfärdsel71
40.519.0tele72 ochPost

SAMFÄRDSEL, 41.317.4TELEPOST,7
4214.2Bankverksatnhet81
42.415.2Försäkringsverksamhet82
42.814.4uppdragFast.förv -förm,83 0

FÖRSÄKRING, 42.814.5M M8 BANK,
42.215.6Offentlig förvaltning,91 m m
40.319.5Renhållning92
40.219.7Undervisning931
39.121.8sjukvårdoch933 Hälso-
39.920.2Socialvård934
43.413.3organisationer932+5 Ideella
42.814.4Bibliotek, muséer942
41.616.8konstnärlig verks.Scen- och941
43.812.4Reparationsverkstäder951
42.515.1952-9 Tvätterier, m m
43.113.8servicepersonlig95 Summa

TJÄNSTER 40.419.2MMOFFENTLIGA9
4116.9SAMTLIGA

efter-arbetsveckor.från50vi utgåttnärvaroveckorharantaletVid beräkningenAnmärkning: av
i helgdagar.veckorgårbortungefär2som
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Tabell B. Effekten i olika näringsgrenar generell arbetstidsforkortning 35tillav en
timmar veckaper

Näringsgren Timmar Vecko- Procent
förkortn arbtid förkortn

Jordbruk,11 jakt -1.05 50.1 -2.1
12 Skogsbruk -3.64 41.2 -8.8
13 Fiske -O.62 55.8 -1.1
1 JORDBRUK, M M -l.64 48.3 -3.4

2 GRUVOR -3.99M M 38.8 -l0.3

31 Livsmedelsindustri -3.5O 38.4 -9. l
32 Tekoindustri -2.96 36.8 -8
33 Trävaruindustri -3.79 38.6 -9.8
34 grafiskMassa ind -3.36 37.5 -9o papper,
35 industriKemisk -3.84 38.3 -10m m
36 och stenindustriJord- -3.75 38.7 -9.7
37 Järn- och stâlverk -3.78 37.9 10-
38 Verkstadsindustri -4.08 38.9 10.5-Övrig39 industri -2.90 36.2 -8
3 INDUSTRI -3.82 38.4 -9.9

4 EL-, GAS- OCH VATTENVERK -4.08 38.6 -10.6
5 BYGGNADSVERKSAMHET -3.85 40. -9.6l
61 Partihandel -3.66 40.2 -9. 1
62 Detaljhandel .52 36.8 -4. 1
63 Hotell och -2.32 38.1 -6.1restaurang
6 HANDEL, HOTELL, RESTAURANG -2.36 38.2 -6.2

71 Samfárdsel -3.43 40 -8.6
72 och telePost -3.31 35.4 -9.4

SAMFÄRDSEL,7 POST, TELE -3.39 38.5 -8.8

81 Bankverksamhet -3. 17 37 -8.6
82 Försäkringsverksamhet -3. 16 37 -8.5
83 FasLförv. förm, uppdrag -2.96 39.4 -7.5o

FÖRSÄKRING,8 BANK, -3.03M M 38.6 -7.8

91 Off förvaltning -3.50 37.5 -9.3
92 Renhållning -2.62 35.4 -7.4
931 Undervisning -2.44 35.8 -6.8
933 Hälso- och sjukvård .73 33.1 -5.2
934 Socialvård -1.83 33.6 -5 .4
932+5 Ideella organisationer -3. 14 30.8 -10.2m m
942 Bibliotek, muséer .71 37.4 -4.6
941 och konstnärligScen- verks -2.4l 37.4 -6.4
951 Reparationsverkstäder -2.57 41 -6.31.99 Tvätterier -1.65 36.2 -4.6m m
95 Summa personlig service, -2.05 38.7 -5.3m m

TJÄNSTER9 OFFENTLIGA -2.23M M 34.7 -6.4

SAMTLIGA -2.85 38.1 -7.5
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tillbortfall arbetstimmar vid förlängningTabell C. Beräknat semestern sexav av
respektive sju veckor

Sex veckor Sju veckorNäringsgren

Bortfall Bortfall avav
%veckor tim % veckor tim

1.75 3.80.82 1.8Jordbruk. jakt11
3.60.65 1.5 1.50Skogsbruk12

2.00 4.81.00 2.413 Fiske
1.6 1.63 3.60.74JORDBRUK. M MI

0.91 2.4 1.91 4.92 GRUVOR M M
4.70.93 2.3 1.9131 Livsmedelsindustri

1.68 4.132 Tekoindustri 0.80 1.9
4.7-0.95 2.3 1.9333 Trävaruindustri

graf. 0.79 1.9 1.78 4.434 indMassa 0 pappper,
4.535 Kemisk industri -0.87 2.1 1.86
4.20.82 2.0 1.7436 Jord- och stenindustri

1.89 4.60.90 2.237 Järn- och stâlverk
0.88 1.85 4.438 Verkstadsindustri 2.1

Övrig 1.00 2.5 2.00 4.939 industri
1.84 4.43 INDUSTRI 0.88 2.1

1.10 2.60.42 1.04 EL-. GAS- O VATTENVERK
0.81 1.9 1.73 4.15 BYGGNADSVERKSAMHET

1.90.83 1.79 4.161 Partihandel
4.30.86 2.0 1.8362 Detaljhandel

1.86 4.463 Hotell och 0.89 2.1restaurang
4.20.85 2.0 1.826 HANDEL, HOTELL, RESTAURANG

0.61 1.39 3.371 Samfärdsel 1.5
0.50 1.272 och tele O.10 0.2Post

SAMFÄRDSEL, 1.02 2.5POST, TELE 0.39 0.97

1.38 3.281 Bankverksamhet 0.53 1.2
2.30.33 0.8 0.9682 Försäkringsverksamhet
3.683 Fast.förv -förm, uppdrag 0.67 1.551.60

FÖRSÄKRING, 3.38 M M 0.59 1.4 1.42BANK.

1.591 Offentlig förvaltning, 0.17 0.4 0.62m m
4.30.82 2.0 1.7392 Renhållning

0.28 0.7 0.73 1.8931 Undervisning
1.35 3.5933 och sjukvård 0.51 1.3Hälso-

0.52 1.3 1.34 3.4934 Socialvård
2.6organisationer 0.45 1.0 1.13932+5 Ideella
2.20.28 0.7 0.96942 Bibliotek, muséer

0.56 1.3 1.37 3.3och konstnärlig verks.941 Scen-
0.92 1.88 4.3951 Reparationsverkstäder l
0.93 2.2 4.599 Tvätterier, 1.91m m

personlig service 0.93 2.2 1.90 4.495 Summa
TJÄNSTER 2.89 OFFENTLIGA M 0.43 1.12M 1.1

0.63 1.5 1.45 3.5SAMTLIGA
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Tabell D. Beräknat bortfall arbetstimmar vid förlängning föräldraledighetenav av
till månader18

bortfallProcentNäringsgren Veckor
arb. timmarav

Okorr Korr

ll Jordbruk, jakt 0.22 0.5 0.4
12 Skogsbruk 0.13 0.3 0.2
l3 Fiske 0.07 0.2 0.1
l JORDBRUK. M 0.18M 0.4 0.3

2 GRUVOR M M 0.15 0.4 0.3

31 Livsmedelsindustri 0.45 l 0.8l .32 Tekoindustri 0.61 1.5 l 1.33 Trävaruindustri 0.22 0.5 0.4
34 Massa graf. ind 0.38 0.9 0.7o pappper,
35 Kemisk industri 0.41 1.0 0.7
36 Jord- och stenindustri 0.25 0.6 0.5
37 Järn- och stålverk 0.2 0.5 0.4
38 Verkstadsindustri 0.29 0.7 0.5

Övrig39 industri 0.43 1.1 0.8
3 INDUSTRI 0.33 0.8 0.6

4 EL-, GAS- 0 VATTENVERK 0.22 0.5 0.4
5 BYGGNADSVERKSAMHET O.12 0.3 0.2
61 Partihandel 0.37 0.8 0.6
62 Detaljhandel 0.59 1.4 l l.63 Hotell och 0.76 1.8 1.4restaurang
6 HANDEL, HOTELL, RESTAURANG 0.54 1.3 1.0

71 Samfárdsel 0.31 0.7 0.6
72 och telePost 0.56 1.4 1.0

SAMFÄRDSEL,7 POST, TELE 0.39 0.9 0.7

81 Bankverksamhet 0.7 .61 l
82 Försäkringsverksamhet 0.79 1.9 1.4
83 Fast.förv -förm, uppdrag 0.38 0.9 0.70

FÖRSÄKRING,8 BANK, M M 0.56 1.3 l.0

91 Offentlig förvaltning, 0.58 1.4 l.0m m
i92 Renhållning 0.67 1.7 1.3

931 Undervisning 0.56 1.4 l l.933 ochHälso- sjukvård 1.16 3.0 2.2
934 Socialvård 1.18 3.0 2.2
932 +5 Ideella organisationer 0.49 0.9l 1.942 Bibliotek, muséer 0.58 1.01.4
941 Scen- och konstnärlig verks. 0.58 1.4 1.1
951 Reparationsverkstäder O.14 0.3 0.2
99 Tvätterier, 0.83 2.0 1.5m m
95 Summa personlig service 0.48 0.8l l.TJÄNSTER9 OFFENTLIGA M M 0.85 2.1 1.6

SAMTLIGA 0.55 1.3 .0l

Anmärkning:Beträffandeok0rr korr värden.och texten.se
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Bilaga 5

CENTRALBYRÅNSTATISTISKA 1987-02-20
Avdelningen för
arbetsmarknadsstatistik
Olle Wessberg

Förändrade arbetskraftsundersökningar

Bakgrund
Sedan början 60-talet genomför SCB arbetskraftsundersökningar AKU.av
Alltifrån har i definitioner och intervjublankett tilläm-starten stort sett samma

Som förebild användes vid introduktionen motsvarande undersökningar ipats.
USA.

Under de drygt 25 år undersökningen genomförts har förändringarstora
skett på arbetsmarknaden vilka lett till AKU i oförändrademed de-att stort sett
finitioner och intervjublankett fått svårigheter fånga relevanta företeel-att upp

arbetsmarknaden. Kvinnornas i förvärvslivet,utträde Ökad till från-rättser
i arbetet, utbildningssystemets utbyggnad, utslagningen arbetsmarkna-varo

den har gjort statistik frånvaro och dess orsaker, studerande ocht attex om
arbetsoförmögna fått allt betydelse vid sidan uppgifternastörre förvärvs-av om
arbetande och arbetslösa.

Kritik har också riktats de grundläggande definitionerna kategoriernamot av
arbetslös, sysselsatt Vidare har under år efterfrågan flödessta-m m. senare
tistik arbetsmarknadenavseende kraftigt Ökat.

Ett projekt har därför inompågått SCB för revision innehålletgöraatt en av
och definitionerna i arbetskraftsundersökningarna. Syftet harmed projektet
varit fram flexibelt mätinstrument för möjliggöraatt ett nytt, attmer en mer
relevant redovisning befolkningens anknytning till arbetsmarknaden. Enav
bättre mätning anknytningen till arbetsmarknaden innebär också möj-störreav
ligheter till redovisning flöden arbetsmarknaden. Samtidigt möjlig-börav
heterna till historiska jämförelser bevaras. Avsikten har också varit försökaatt
avhjälpa vissa kvalitetsbrister tidigaredet mätinstrumentet givit upphovsom
till.

Projektarbetet har lett fram till förändringarantal och införsAKUett av som
från 1987. förändringarnaVilka framgår nedanstående redogörelse.är av
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FörändringarII.
följande punkter vad gäller in-och skiljer sig i huvudsak påGamla AKUnya

nehåll och definitioner

variabler:Nyaa
tidsbegränsad anställninganknytningsgrad inkl. typ0 av
redovisas gång årutbildningsnivå och inriktning° en per

studietimmar0
övertidmertid0
frånvaro kortare vecka1än°
undersysselsättning0

och vanligenarbetstid mätveckanbisyssla: bransch, yrke.0
arbetslöshetsperioder veckoravslutade0

fackförbundstillhörighet°

redovisningenmånatligab Utgår denur
intermittentföreslåsorsak till deltidsarbete göras0

urvalsförstärkningen bortredovisning regionalaregional den togs0
kvartalsvisske árs- ochregional redovisning kan endast1986, så

ivariabler ingår AKUDefinitionsförändringarc somav
arbetar 1-14tim räknasfamiljemedlemmarmedhjälpande0 somsom

arbetskraften och medhjälpandeutanförsysselsatta tidigaremot som
sysselsatta ti-betraktastillfälligt frånvarande från arbetet motär som

arbetskraftendigare utanför
frånvarandealla permitterade sysselsattaär0

frånva-det innebärföretag arbetestudier med lön inom ävenär0 om
från arbetsplatsenro

beräkningssättvecka ändratgenomsnittlig arbetstid0 per
mätvecksspeci-sysselsättningpå vanligbransch och yrke baseras0

i 1986fik AKU tsom 0 m
anställdtidigareföretagare ha aktiebolagkan0 egen

innanvidtagen 4 veckorförkortad arbetssökandeperiod åtgärd mät-0
tidigare 60tillfallet gäller dagarmotnu

flexibiliteten i redo-förbättra kvaliten och ökad Förändrade frågor för att
visningen vissa variablerav

och la-klassificering arbetssökandemöjliggöraför0 att grupperna
be-vill, kan och sökt arbetefrågorarbetssökande måstetent om man

svaras
tidigaredetaljerat kananställningens redovisas än exart0 mer

anställda särredovisas.landstings- och kommunalt
föri ställetfödelsetid år, månadbarnets ålder registreras med0 nu-

Åldersavgränsning 25 nuvarande 0-16uppåt åråldersklasser.varande
år.
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inomföreslagna variablerna anknytningsgrad helt och oprövad2. deAv är ny
arbetsmarknadsstatistiken. anknytning tillDen individens generellamäter ar-

och inte till speciell mätvecka. Variabelnbetsmarknaden knuten någon årär
flödesstatistiksynpunkt.bl motiverad ura

variabeln följande redovisas:Med hjälp kan huvudgrupperav
stabilt sysselsatta-

anställningsför-instabilt sysselsatta. Arbetar sporadiskt eller med osäkra-
håHanden

sysselsättningstabilt utan-

intervjuuppgif-förEn i huvudsak principiell uppläggning insamlandeny av
bygger uppgifter insamlade vid föregående intervju-används. Denterna att

tillfälle utnyttjas vid den aktuella intervjun.
för felklassifi-underlättas intervjuarbetet och riskernaGenom denna metod

felklassificeringarceringar minimeras. En vanlig källa still är att samma svar
tillfällen förändringar arbetssitua-vid olika tolkas olika. Skenbara i personsen

möjligheterna flödesstatistik förbättrastion undviks detta och till brasätt av-
sevärt.

kommer intermittenta undersökningar så4. I den AKUn ingå antalatt ettnya
undersöks t ex

Årssysselsättningen, intervjupersonernas sysselsättningsförhål-dvs0
hela föregående februarilanden år görs i

varjeIntervjuer med äldre 65-74 år under sista kvartalet0 personer
ar

Långtidsfrånvaro och orsaker, deltidsarbete orsaker tvådess och dess är
intermittentaandra exempel undersökningar i framtiden det AKU-när nya
ifungerar sin helhet.systemet

möjlig-Resultaten redovisas enligt helt tabellplanAKUav nya en ny som ger
bisyss-heter till analys de variablerna i AKU, anknytningsgrad, övertid,av nya

lor avkall möjligheterna till analys traditionellapå deetc attutan ge merav
variablerna i Statistiska Meddelanden pressmeddelandet harAKU. SM och

fått form.också en ny

GenomförandeIII.
före-fördelarna förhållandevis tidsseriebrottEn de med AKU ärstora attav

främstkommit och de finns mindre betydelse. beror påDettaär attsom av
därfördefinitioner varit i oförändrade harAKUs sedan Detstort sett starten.

tidsjämfö-starkt framhållits övergången till inte får omöjliggöraAKUatt en ny
länkningrelser bakåt i tiden. Vid införande kommer därförAKU en avav nya

beskrivasresultaten från gamla och nya kortfattatAKU ske. Denna kanatt
följer:som
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De nytillkommande intervjupersonerna har under 1986 intervjuats enligt-
det medan de tidigare varit imed AKU har fortsatt in-systemetnya attsom
tervjuas enligt det gamla Under 1986 har på detta byggtssättsystemet. upp

kunskap metodskillnadernas förbetydelse nivåerna i skattningarna.en om
Fr 1987 intervjuas samtliga enligt det0 systemet.m nya

Genom speciell utarbetad metod har resultaten enligt de två metodernaen-
1986under så det redovisatssammanvägts för 1986, nivå- och defi-att som

nitionsmässigt jämförbart tidigareär med års resultat.

Den kunskap under 1986 byggts de olika metodernas betydel-som upp om—
för nivån i skattningarna har utnyttjats till fram koefficienter föratt tase

de viktigaste variablerna, kan vidanvändas omräkning resultatensom av
jämförbarafrån 1986AKU och demgöra med AKU 1987.På detta0 m

skapas länksätt bakåt i tiden.en

Följande sammanfattning den effektermetodens nivåerna kan göras.av nya

Sysselsatta: Nya AKU innebär skattningen sysselsättningen äratt av ca—
0,7 % högre tidigare.än Okningen ligger framförallt hos kvinnor och
de åldersgrupperna.yngre

arbeteI och frånvarande tillsammans de sysselsattautgör visar ocksåsom-
något högre nivåer i SkillnadernaAKU. dock signifikanta.är arbe-Inya

ligger 0,5 % högre och frånvarande %drygt högre.l Kvinnorna visarte ca
de ökningarna i båda fallen.största

Arbetslösa. Genom strikt tillämpa de kriterier gäller föratt attmera som-
räknas arbetslös nämligen kunna, vilja och ha sökt arbete, liggersom
nivån för arbetslösa betydligt lägre i AKU. Minskningen %.16ärnya ca
Relativa arbetslöshetstalet minskar med 0,5 procentenheter. Minsk-ca
ningen ligger framför allt på den äldsta åldersgruppen och med någon
övervikt för kvinnorna.

Arbetskraften. Eftersom sysselsättningen ligger högre och arbetslösheten-
lägre i AKU påverkas arbetskraften intei så hög utsträckning totalt.nya
För skillnaden knappt märkbar, förmännen är kvinnorna ligger nivån ca

%l högre. Relativa arbetkraftstalet totalt ligger 0,3 procentenheterca
högre tidigare och för kvinnorän 0,7 procentenheter högre.ca

Latent arbetssökande. fördubblingEn dryg antalet latent arbetssökandeav-
kan i AKU. En del ökningdenna består troligen någranoteras attnya av av

de tidigare arbetslösa latent arbetslösa.är Ett något störreav som var nu
antal fårintervjupersoner också frågorde används vid klassificering-som

latent arbetssökande.en av

Vänligen arbetad tid. kraftigEn minskning antal vanligenav personer som——
arbetar 35 timmar eller kan i AKU. Motsvarande ökningnoterasmer nya
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finns inom 20-34 timmar. förskjutningDenna beror allapâ attgruppen
idag tillfrågas sin vanliga arbetstid. Tidigare tillfrågades inte deom som
under mätveckan arbetade 35 timmar eller Deras vanliga tid li-sattesmer.

mätveckans.ka med

antal arbetstimmar.brat Nya %.AKU ökning med drygt 2 Vissger en
del ökningen ligger i antalet i arbete högre också iäratt attav men mer
uppmärksamhet i blanketten arbetstiden. Bisysslor frågasägnas också
efter i speciella frågor. Troligtvis tappades del dessa arbetstider borten av
i gamla AKU.

Yrkessrällning. I gamla AKU alla företagare med aktiebolag anställda.var
l AKU kan de företagare. Antalet företagare därige-harnya vara egna egna

ökat drygt 100 000.med Antalet medhjälpare har i för-det närmastenom
dubblats, de arbetar l-l4 timmar inkluderats.ävenattgenom som
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Bilaga 8

följder kortareSamhällsekonomiska av

arbetstid

Dominique Anxoav
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Förord

ekonomiskaDe konsekvenserna olika arbetstidsreformer har betydelsestorav
för bedömningen möjligheterna genomföra angelägna reformer.attav

Vi modellanvände utarbetades inom den norska arbetstidsut-oss av en som
redningen för sådana bedömningar. Uppdraget modellengöraatt att anpassa
till förhållandensvenska och beräkningarna gick tillgöra Dominique vidAnxo
nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet disputeratsom
med avhandlingen Sysselsättningseffekter allmän arbetstidsforkortning.av en

for vilar helt författarenAnsvaret på innehållet har legat tillrapporten men
grund för arbetstidskommitténs slutsatser.

Vi vill tacka Victor Norman vid handelshögskolaNorges i väl-Bergen som
villigt ställde förfogandemodellen till vårt och delade med sig sinageneröst av
kunskaper. Vi vill också tacka Tomas Nordström vid Konjunkturinstitutet som
bistått faktamaterialmed råd, och aktiv medverkan vid utarbetandet av rap-
porten.

Mona Sahlin
ordf arbetstidskommitténi
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Inledning

fastställa deempirisktochanalyseraHuvudsyftet med denna ärrapport att
arbetstidsreforrner. Ana-alternativakonsekvensernasamhällsekonomiska av

allmänåtgärder: Enbehandla följandekommerberäkningarnalysen och att re-
för-30-timmarsvecka,och35-veckoarbetstidenlagstiftadeduktion den enav

semesterveckaoch sjundesjätteinförande ut-längning ensemestern av enav
6införandetoch slutligenmånadertill 18föräldraförsäkringenökning avav

småbarnsföräldrarfortimmars arbetsdag
arbetstid kommerföljderna kortareekonomiska attdeAnalysen ge-avav

mikroekonomiskkomplementerandemed hjälp tvånomföras ansatser: enav
företagenshar påarbetstidenreduktioneffekterdefrämst analyserar avensom

makroekonomisk. Denochproduktionskostnaderochproduktionskapacitet en
utarbetatsharmodell TORMODmakroekonomiskpåbygger somensenare --

handelshögskolan 1987.Bergen.V. NormanividVictor Normanav

lDen måna-de 12sistamånaderföräldraledighettill 30utökningåtgärdeninnebärsista varaven av
4 år.arbetsdagunder6 timmarsförkortadarbetsdagutnyttjasderna som
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Allmänna effekter kortare arbetstidav

Under det decenniet har debatten arbetstider varit intensiv bådesenaste iom
Sverige och utomlands. I samband med den ekonomiska utveck-ogynnsamma
lingen i slutet 1970-talet dök tanken på arbetstidsförkortningar syssel-av ettsom
sättningspolitiskt medel de flestaI EG- länderna har de fackliga organisa-upp .tionerna haft positiv inställning till den här arbetstidspolitik medantypenen av
den svenska fackföreningsrörelsen varit skeptisk till tanken. Generellamer
arbetstidsförkormingar har genomförts i Frankrike, Belgien, Danmark och
Nederländerna i syfte reducera arbetslösheten. I Sverige har sysselsätt-att
ningsaspekterna inte haft betydelse förhållandevisettsamma pga gynnsamma-

läge på arbetsmarknaden. Arbetstidsförkortningen har här främst motiveratsre
sätt produktivitetsstegringar, val mellanett konsumtionatt ta utsom ettsom

och fritid och jämställdhetsfråga.som en
I samband med arbetstidsdebatten i Europa har antal makroekonomiskaett

modeller föranvänts uppskatta de konsekvenser kortare arbetstid haratt påen
den ekonomiska utvecklingen Se Van Ginneken 1984 för översikt. Paral-en
lellt med dessa makroekonomiska studier har det utvecklats mikroekonomiska
modeller för studera de effekter allmän reduktion arbetstidenatt haren av
företagens produktionskapacitet, kostnadsstruktur, sysselsättningsnivâ mm
Se Anxo1988, Calmforsl988, Calmfors och Hoel 1984, Hart 1987.

Dessa studier har visat betydelsen antal specifika faktorer spelarettav som
avgörande roll för vilka effekter kortare arbetstid får för utnyttjandeten en av

produktionsresurserna och därmed för produktionsutvecklingen. Produktivi-
tetsförändringar, variation kapitalutnyttjandetiden drifttiden i vid bemär-av
kelse och variation lönekostnaderna räknas i detta sammanhang till deav mest
centrala begreppen.

Vi kommer i följandede avsnitten analysera hur dessa faktorer kan tänkasatt
påverkas vid reduktion arbetstiden och vilka konsekvenser harde före-påen av

kostnadsstruktur, sysselsättnings- ochtagens produktionsnivå.
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produk-företagensEffekter på1

sysselsättning ochtionskostnader,
produktionsvolym

kapaci-effekt företagensdirekt påarbetstidsförkortning har inte enbartEn en
All-effekt produktionskostnaderna.också indirekttetsutnyttjande utan en

kostnadernaproduktionskapaciteten ocharbetstidpåverkar kortaremänt tre
delsi antal timmar,variation arbetskraftDels mättsätt. engenomen avgenom

variationoch slutligenkapitalets utnyttjandetidvariation av ar-genom enav
analysera den sistnämnda.betsproduktiviteten. förstLåt oss

arbetsproduktivitetet1.1 Variation av

gäller effekternafrågorna i arbetstidsdebattenEn diskuteradede mestav
för arbets-arbetstiden. Förespråkarnaproduktiviteten vid reduktion enen av
produktivite-ökningleder till betydandetidsförkortning hävdar dennaatt aven

oftast ställer sigorganisationeroch arbetsgivarnasmotståndarnamedanten
försöka reda begreppen.skeptiska sådan förbättring. Vi skall härtill att uten

produktions-sänkning företagensEn produktiviteten medförökning avenav
sänk-produktionsbortfallet uppstår grundkostnader minskarsamt avsom

första detför detningen produktionskapaciteten. Problemet är avgöraatt omav
förkortningen, för detproduktivitetseffekter i samband medpositivauppstår

tillräckligtslutligen detillfälliga eller bestående och ärdeandra är storaomom
vidproduktionskostnaderna uppstården ökningför kompenseraatt ensomav

arbetstiden.reduktion av
vidför produktivitetenframförts ökningBland de argument en re-som en av

arbetstiden kanduktion nämnasav
ocharbetsprestationernaarbetströtthet borde ökaTrötthetsejfekter: Minskad

arbetsti-effekter dock beroendeproduktiviteten. positivaDessa ärsåledes av
kanutgångsläget desto mindrearbetstidens längd ikortare ärdens längd. Ju
ka-reservation gäller arbetetsförväntas bli. Enproduktivitetsvinsterna annan

mindremaskinernas hastighet, destoberoende arbetstakten ärraktär. Ju mer av
produktiviteten.blir ökningen av

sjuklighets-förknippad med höglång arbetstid kanFrånvaron: En envara
arbetskvalite-arbetstid kan då förbättraolyckfallsfrekvens. En förkortadoch

tillsjukfrånvaron och bidraolyckfallsfrekvensen minskaminska samtten, en
produktivitet.ökning arbetetsav

kan försöka öka produktivitetenRationaliseringar: ledningFöretagens ge-
dödtidenarbetskraften. Genom minskaeffektivare uttnyttjande attett avnom
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pauser, ochraster vidta vissa rationaliseringar produktionsprocessen kanav
företagarna motverka de negativa effekterna på produktionsresultatet. De kan
exempelvis öka arbetstempot, öka maskinernas hastighet ocheller mobilisera
arbetskraftsreserven.

Bland faktorer kan påverka produktiviteten i riktning kan nämnas:motsattsom
Produktiva komm icke produktiva delar arbetsdagen: Då arbetstiden för-av
kortas kommer den del arbetsdagen kan betecknas icke direktav som som pro-
duktiv dödtid, förberedelse- och avslutningstider öka i förhållande till denatt
produktiva delen och kan därmed bidra till sänkning produktiviteten.en av

Som framgår analysen kan nettoeffekten på arbetsproduktiviteten in-av ovan
priori och därföravgöras är empirisk fråga. De flestate undersökningarnaa en

produktivitetseffekter har grundat sig på skattningar elasticiteter medav av av-
arbetstidenseende på Dessa empiriska studier har dock motstridigagett

resultat. Se Anxo 1987 för översikt litteraturen. Alla har tydligt visaten attav
reduktion arbetstiden, ceteris paribus, medför minskning produk-en av en av

tionen. Däremot skiljer studierna sig åt vad beträffar produktivitetseffekterna
vid arbetstidsförkortning. Vissa finner positiva produktivitetseffekteren me-
dan andra erhåller resultat pekar på negativa effekter.som

För kunna uppskatta dessa produktivitetsförändringar har jag och kol-att en
lega genomfört empirisk undersökning utifrån data för svensk industri.en
Se Anxo och Bigstenl987. Våra resultat tyder det råder konstantatt av-
kastning för arbetstid och reduktion den faktiska arbetstiden sannoliktatt en av
kommer lämna arbetsproduktiviteten inom svensk industri oförändrad.att

Om frånutgår våra empiriska skattningar finns det således risk atten en
allmän reduktion arbetstiden leder till proportionell minskningav en av pro-
duktionen. Detta ställer i sin restriktiva krav för oförändrad kostnadsnivåtur en

Äveninom den konkurrensutsatta delen näringslivet. produktivitetenav om
ökar det föga sannoliktär dessa produktivitetsvinster kommer jämntatt att vara
fördelade produktionssektorerna.över Det finns således risk förkort-atten
ningen kommer drabba sektorer företag för hård konkurrensatt utsattssom en

minskning deras avsättningsmöjligheter. Utöver de direkta effek-genom en av
på produktionskapaciteten kortare arbetstid innebärter kan de negativa ef-som

fekterna på produktionskostnadema förstärka minskningen produktions-av
nivån.

1.2 Variation drifttidenav

En reduktion arbetstiden påverkar inte enbart arbetsinsatsen har ävenutanav
inflytande drifttidenspå längd. Vid oförändrad driftsstrukturett i ekonominen

kommer arbetstidsförkortning minska kapitalutnyttjandetiden. sådanEnatten
situation kan tänkas uppstå arbetstiden reduceras specifika stödåtgär-utanom
der för begränsa minskningen drifttiden. Detta gäller framförallt vidatt av en
lagstiftad reduktion dag- eller veckoarbetstiden och förlängningav en av se-

knappast för utökning föräldraförsäkringen.mestern men en av
Det kan visas se Anxo 1988 den första arbetstidsreform kräveratt typen av en
stark produktivitetsökning för styckkostnaderna inte skall påverkasatt nega-



Bilaga 8 379sou 1989:53

oförändradeföretag skall kunna hålla kostnadernativt. kapitalintensivaFör att
underminskning timlönenarbetstidsförkortning ävenkräver sådan avenen

Orsaken kapitalkostnadernaförutsättning produktiviteten ökar. är attatt per
kapitalutnyttjandetiden reduceras. Omproducerad enhet ökar att man an-pga

timlöneninte produktiviteten, måstearbetstidsförkortningen påverkartar att
allmänproduktionsprocessens kapital- och arbetsintensitet. Enminska oavsett

minskning drifttiden kommerarbetstiden leder tillreduktion som en avav
att lönekompensation. i sin kanstyckkostnaderna Dettaöka även turutanm.a.o

ha negativ effekt företagens produktionsvolym.påen
möjligheter motverka produk-förlängning drifttiden företagenEn attgerav

arbetstidsförkort-tionsförlusterna kostnadsutveckling vidoch ogynnsam enen
representativt företag berett omstruktureraning. Låt är attanta att ett pro-oss

arbetsti-drifttidduktionsprocessen, dvs förlänga maskinernas reducerasamt
drifttiden 40 timmarvidare arbetstidens längd ochden. Låt äranta att peross

30efter omstruktureringen arbetarvecka i utgångsläget, medan de anställda
Vi föreställatimmar vecka och drifttiden ökar med 20 timmar. kan t ossexper

skift.övergång från skift till tvåetten
produktionsprocessenvisas denna drastiska omstruktureringDet kan att av

styckkostnaderdet möjligt uppfylla kravet på oförändradegör ävenatt om ar-
drifttidenförlängningenbetsproduktiviteten påverkas. Detta beror på att av

förhål-kapitalkostnader producerad enhet. Under dessamycket lägreger per
förenlig partiell lönekompensa-landen kan arbetstidsförkortning meden vara

förutsättstion. emellertid påpeka iDet värtär attresonemangetatt att ovan
kapitalförslitningen oberoen-omstruktureringen sker kostnader och ärutan att

kapitalförslitningen ökar med kapi-de drifttidens längd. Om antar attav man
Ävenmöjligheten till lönekompensation.talutnyttjandetiden reduceras om

minskningi beaktande risken fördessa kapitalkostnader är atttar extra enman
drifttidenarbetstiden skall öka produktionskostnaderna mindre i fallet dåänav

minskar.
arbetstiden medPâ företagsnivå finns det således möjlighet reduceraatten

för-arbetsproduktiviteten inte ökar.partiell lönekompensation, Dettaäven om
drifttiden ökar tillräckligt för de positiva effekter på dedockutsätter att att pro-

negativa effekterduktionskostnader därmed skapas skall deöverväga somsom
härrör från ökningen arbetskraftskostnaderna.av

ökningenbör påpekas vissa verksamheter kan motverkaDet ändå ävenatt om
förlänga drifttiden inte givet såproduktionskostnaderna detäratt attgenomav

aggregeringsnivåökning drifttid högrekan ske i hela ekonomin. En på enav
skalltillräckligt flexibel förkräver både produktionsprocessen är attatt man

omstrukturering bereddakunna genomföra sådan och arbetstagarna är attatten
arbetstidsförläggning vilket innebära arbetstider. Detändra sin kan obekväma

ekonominkan inte uteslutas genomsnittliga drifttiden i helasåledes denatt
produktionsutvecklingenminskar vilket förstärker de negativa effekterna på

enskildesdirekt härrör från minskningen den arbetstid.som av
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Arbetskraftskostnader1.3 och sysselsättning
arbetstidsförkortning påverka arbetskraftsefterfråganHur kommer in-äratten

oberoende hur förkortningen kommer företagenspåverka kostnads-te attav
struktur. ekonomi med viss grad konkurrens effekternaI på sysselsätt-ären av
ningen lönenivån förkortningenoch dels beroende hur påverkar individer-av

delsarbetsutbud, hur den kortare arbetstiden påverkar arbetsproduktivi-nas av
och drifttidens längd.teten
arbetstidsförkortning minskar ceteris paribus arbetstagarnasEn utbud av ar-

betstimmar. läge överhettning pä arbetsmarknaden fårI med detta kon-ett som
timlönerna därför arbetskraftensekvens drivs blir knappare. Varia-att attupp

tionen timlönen blir således delvis beroende den faktiska minskningenav av av
arbetsutbudet.

Flera faktorer kan leda till den faktiska minskningen arbetstiden bliratt av
mindre nominella reduktionen lagstiftade arbetstiden.den den Individerän av

preferens för arbetstid efter arbetstidsreformensmed stark kortare kan genom-
förande Förvärvsfrekvensensöka sig på arbetsmarknaden. i ekonomin Ökarut

medför arbetstidsbortfallet intevilket det faktiska blir proportionell tillatt ar-
betstidsförkortningen. faktor betydelse löntagarnaEn försökerär attannan av

inkomstbortfallet vid arbetstidsförkortningmotverka uppståratt utansom en
lönekompensation öka sitt arbetsutbud i timmar. fak-mätt Dessa tvåattgenom

timlöneökningen. emellertidbegränsar Det bör påpekas ekonomintorer att om
i utgångsläget karakteriseras hög förvärvsfrekvens kan den första effektenav
förväntas bli ringa omfattning.av

Nettoeffekten arbetstidsförkortning blir allt döma utbudetatt attav en av av
situation präglas relativarbetstimmar sjunker. arbetskraftsbristI som aven

kommer således arbetstidsförkortning öka timlönen vilket minskar bådeatten
siktföretagens vinstmarginal och produktion och på arbetskraftsefterfrågan.

arbetskraftskostnaderFörekomsten fasta personaladministrativasomav
kostnader, personalomsättningskostnader, specifika upplärningskostnader

faktor kan påverka produktionskostnader och syssel-utgörmm en annan som
arbetstidsförkortning. kostnadersättningen vid Dessa beroende antaletären av

anställda och arbetstidens längd. minskning arbetstidenoberoende En avav
ökar relativa betydelsen arbetskraftskostnader i förhållande tillden dessa deav

arbetskraftskostnadernarörliga kostnadema. Konsekvensen blir tidsen-att per
het förkortningen lönekompensation. finnsÖkar sker Det därmedäven utanom

incitament för företagen substituera arbetstimmar,arbetare med vilketett att
finns riskkan ske öka övertiden. Det således påtvingadatt attengenom en re-

duktion arbetstiden ökar övertidsuttaget sådant antalet anställdasättett attav
minskar arbetskraftsefterfrågan i timmarden totala antaletmätttrots att mot-
all förmodan förblir oförändrad Anxol987, Hartl98’7, Calmfors ochse-
Hoel1985. Diskussionen i föregående avsnitt i arbetstids-utmynnade att en
förkortning oförändrat driftsmönstervid ökar kapitalkostnaderna tids-per
enhet. samlade effekter styckkostnadema ökning arbetskrafts-Dessa av
och kapitalkostnader enhet medför företagens lönsamhetproducerad attper
försämras vilket leder till lägre produktions- och sysselsättningsnivå Calm-se
fors 1988.

oförändradförutsätter implicit arbetsproduktivitet. Som ti-Analysen ovan en
produktiviteten företa-digare leder ökning till förbättringnämnts en av en av
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mindre riskenproduktivitetsökningen destokostnadsläge. Ju är ärstörregens
negativt.produktionskostnadernaarbetstidsreduktionen påverkaratt

fördock tillräckligt kompen-produktivitetsvinster måsteDessa stora attvara
effekterna på styck-arbetskraftskostnaderna och de negativaökningen avsera
vi frånfrån minskningen drifttiden. Om utgår dehärrörkostnader ovanavsom

arbetsproduktiviteten förblir oför-skattningarna det sannoliktredovisade är att
för-företagens lönsamhet. Under sådananegativ effekt påändrad vilket har en

drastiskdrifttid, oförändrad produktivitet kräverminskninghållanden enav
minskar den fulla sysselsättningen in-arbetstiden timlönenreduktion att omav

skall äventyras.te
Å produktiviteten effekterna på arbets-sidan ökningreducerar en avena

Åproduktionsnivå. andra sidan kan ökningenkraftsefterfrågan vid oförändrad
förbättra företagens lönsamhet. Det finns såledesproduktiviteten en para-av

lättar oförändrad kostnadsstrukturökning produktiviteten kravet pådox: En av
arbetskraft. Vid påseendesamtidigt behovet ärden reducerar närmareavmen

sammanhangTidshorisonten i dettadenna paradox endast skenbar. är avgöran-
arbetskraftskostnaderna vilket harminskarEn ökning produktivitetende. enav

Ökningen arbetskraftsefterfrå-arbetskraftsefterfrågan.effekt avgynnsam
arbetskraftsefterfrågans elasticitetstorlekenemellertid beroendeärgan av

arbetskraftskostnader timme.företagens totala Dennamed avseende på per
arbetskraftsefterfrågan vidåterspeglar variationenelasticitet procentsen va-av

sannoliktriation arbetskraftskostnaderna tidsenhet. Denna elasticitet ärperav
arbetskraftsefterfrågan blirsikt vilket ökningenmindre kort görän attett av

frånminskningen arbetskraftskostnaderna härrör Ökningenmindre än somav
elasti-produktiviteten. På längre sikt det däremot rimligt dennaär att anta attav

sysselsättningsökningen blircitet lika med eller vilketän görär större ett, att
lång på kort sikt.större än

Sammanfattningsvis effekten arbetstid produktionskostna-kortareär av
främst hurder, produktionsvolym och arbetskraftsefterfrâgan beroende av ar-

betstidsförkortningen påverkar drifttiden och arbetsproduktiviteten.
drifttiden kräveroförändrad produktivitet och vid minskningMed enen av

arbetstidsförkortning förvärrar balansen arbetsmark-omfattande intesom
sänks. Om timlönerna trögrörliga nedåt kan intenaden timlönen är ute-att man

exempelvis 6-timmarsdagensluta drastisk reduktion arbetstiden somatt en av
leder till arbetslöshet.

driftsmönster kräver således arbetstidsförkortning ök-Vid oförändrat enen
tillräckligtproduktiviteten. produktivitetsvinster bör dockning Dessa varaav

ökningen arbetskrafts- och kapitalkostnaderfor kompensera bådestora att av
enhet.produceradper

möjligt företagens kostnadsstrukturOm drifttiden ökar det däremotär att
positiv effekt bå-förblir oförändrad och till och med förbättras vilket kan ha en

för sysselsättnings- och produktionsutvecklingen.de
arbetstid medför kombination arbetsutbud, ökadOm kortare reduceraten av

drifttid blir priori nettoverk-produktivitet och kortare det svårt avgöraatt a
sysselsättningen sig beräk-ningen reallönerna och användaattutan av en

genomföra känslig-ningsmodell. Vi kommer i delenandra rapporten att enav
drifttid,hetsanalys olika scenarier vad beträffar variationatt antagenom av

produktivitet och timlön.
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lågkonjunkturförekommer naturlig arbetsdelninginomföretageten vad i litteraturenen som
oftabenämnslabourhoarding. Mobilisering arbetskraftsreservenföretageni kanledatillav en
tillfällig ökning produktiviteten,vilkensamvarierarmedkonjunkturcykeln.av

zMedarbetstidselasticiteten hur förändring arbetstidenpåverkarproduk-procentsmenas en av
tionen.
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Samhällsekonomiska effekter kortareav

arbetstid

Den mikroekonomiska har i första kapitlet tillåteranväntsansatsen som en mer
stringent analys företags-på eller sektorsnivâ, vissaden belyser intemen
aspekter högrepâ aggregeringsnivâ. För kunna bedöma direkta och in-atten
direkta verkningar alternativa arbetstidsförkortningar på de centrala ekono-av
miska storheterna behöver vi anlägga makroekonomiskt perspektiv. Beräk-ett
ningarna kommer inledningeni genomföras hjälpnämnts med denattsom av
makroekonomiska modellen TORMOD.

TORMOD lånsiktig makroekonomisk modellär har utarbetatsen som av
professor Victor Norman vid Handelshögsskolan i Bergen. PORMOD har an-

dels för illustrera de ekonomiska tillväxtutsiktemavänts i dels förNorge,att att
studera samhällsekonomiskade konsekvenserna kortare arbetstid. En fördelav
med TORMOD, i förhållande till andra modeller, explicitden hänsynär att tar
till effekterna på den makroekonomiska utvecklingen förknippad variatio-med

arbetsproduktiviteten, drifttidens längd och lönekompen-gradenner av av
sation.

Modellen konstruerad på sådant effekternaär den kan belysasättett att av
kortare arbetstid produktion, konsumtion, investering, näringsstruktur, in-
komstfördelning och skattenivâ.

Låt modellens struktur.presenteraoss nu
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1 Modellens struktur

Modellen delar ekonomin i fem sektorer och marknader.tre
Vi har följande sektorsindelning:

Exportindustrier E
Fyra produktions- Importkonkurrerande industrier M—
sektorer Privat skyddad sektor S

Offentlig sektor O

En hushållsektor-

De konkurrensutsatta ochsektorerna E M producerar världsmarknaden
E-sektorn ocheller hemmamarknadenpå i konkurrens med importerade
produkter M-sektorn. skyddade sektorn däremot skärmad från inter-Den är

konkurrensnationell
I de privata sektorerna E,M,S det företagen inte kan påverkatre antas att

priserna på de de köper eller de och tjänster de säljer. Med andraresurser varor
förutsättsord det råder perfekt konkurrens. maximera vins-Företagenatt antas
vid priser. kapitalefterfrâgangivna Arbetskrafts- och funktionärten en av pro-

duktionsnivån insatsfaktorernas relativa priser. Eftersom den underlig-samt
gande teknologin uppvisa konstant skalavkastning iproduktionsnivånärantas
de privata enhetskostnadersektorerna given då lika med priset.är

den offentliga sektorn produktionsnivån poli-I det givenärantas att exogent
tiskt bestämd. Däremot blir fördelningen produktionen mellan gamla ochav

anläggningar resultatet kostnadsminimeringen. Prisnivån i den offentli-nya av
sektorn lika minsta styckkostnad.medsättsga

TORMOD bygger på statisk optimering innehåller viss dynamikmen en ge-
mellanskilja gammalt och kapital sk årgângsmodell. TORMODatt nyttnom

hänsyn till årgångsfenomenen på mycket enkelt Gammalt kapitalsätt.tar ett an-
fullständigt bundet medan kapital rörligt mellan de olikaärtas nyttvara pro-

duktionssektorema. det intillDet råder komplementaritet mellannästattantas
insatsfaktorerna i de anläggningarna förekom-gamla medan substituerbarhet

i de förändring relativa faktorspriserna i anläggningar-En de demer nya. av nya
leder således till omallokering mellan de olika produktions-na en av resurserna

sektorerna.
Hushållen, förutsätts nyttomaximerande får inkomsteri form lönsom vara av

och kapitalavkastning. inkomsten formEn del betalas i skatt restenav av an-
vänds till sparande och konsumtion. Det ytterligare sparandet utgörantas att en
fast andel samlade inkomster. Efterfrågan och tjänster funk-ärav varor en
tion inkomstnivân och relativa priser.av
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kapital-Varumarknaden,marknader.ekonomin beståTORMODI treantas av
arbetsmarknaden.ochmarknaden

världs-påbestämsindustrierimportkonkurrerandeochPriset på export-
konkurrensutsattapå dengivet. Företagensåledesmarknaden och är exogent

heladepriser kan avsättagivnaVidransonerande.aldrigsåledessektorn är
produktionen.

substitutperfektaärSvenskahomogena.förutsätts exportvarorVarorna vara
tillsubstitutperfektaimportvaror ärochutomlandsproduceradetill va-varor

importkonkurrerande sektorn.svenskai denproduceraderor
iproducerasoch tjänsterpriset på devarumarknaden bestämsPå somvaror

utbjudendåetablerassektori dennaPrisetendogent.tjänstesektornden privata
efterfrågad.lika medkvantitet är

Lönestruktu-sysselsättningsnivån.löne-bestämsarbetsmarknadenPå samt
vidareDetgiven.och därmedtiden antasstabil är exogentöverantas vararen

fullständigtdvsoch inkomsterreallönoberoendearbetskraftsutbudet äratt av
given.följaktligenarbetsvolymenblirtidpunktVid varjeoelastiskt.

Omarbetslöshet.klassiskellersysselsättningfulluppstå:kansituationerINå
arbetslöshet. Dettauppstårjämviktslönmarknadslönenhögre änreallönen är

medförknippadlönekompensationeventuellexempelvisförekommer enom
produktivitetenökningkompenserasarbetstidsförkormingen inte avav en

drifttid.förlängningocheller aven
förbådeochkapitalstocken räntesatsen nyttbestämskapitalmarknadenPå

varjekapital iutbudetarbetsvolymen ärförkapital. Liksomgammaltoch av
mellankapitalgammaltfördelningenochTillgångengivet.tidpunkt exogent av

positiv in-kapitalavkastningen ärOmbestämd.olika sektorerna ärde exogent
Omanläggningarna.gamlakapacitetsutnyttjande i defulltvi harnebär det att

noll.medlikakapacitetsnyttjandetnegativ ärkapitalavkastningen ärdäremot
sparandetackumuleradekapital det exogent.beträffar ärVad nytt

lopp.tidensundervarierapåtillgångenNaturligtvis kommer attresurserna
och arbets-kapitalförslitninggrundpåreduceraskapitalstockengamlaDen av

faktorerstrukturellaochdemografiska samtgrundändras påkraftsutbudet av
arbetstidsförkortningar.eventuellagrundpå av

natio-frånavvikernationalinkomstdisponibeldefinitionerTORMODS av
sektornsoffentligai denTORMOD ingårbegrepp. Inalräkenskapernas pro-

Natio-driftsöverskott.kapitalpå sektornsavkastningimputeradduktion en
national-redovisasdenhögreblir således änTORMODinalinkomsten avsom

räkenskaperna.
privat konsum-ochoffentligföranvändi modellenblirNationalinkomsten

Bytesbalans-utlandet.iinvesteringartillochinvesteringarinhemskation, till
varjeVidmålvariabel.därmedochgivet utgörsaldot exogent enantas vara

bytes-sådant sättsparandetmed ettlika attinvesteringen etttidpunkt är
Uttrycktoffentliga budgeten.i denöverskottbalansöverskott ettmotsvarar

ekviva-användningssidanochfrån inkomst-mellan BNPlikhetenärsättannat
Slutli-sparandet.offentligaoch detbytesbalanssaldotmellanlikhetenmedlent

investeringar,tillnationalinkomstdisponibelandelfast res-används avengen
konsumtion.till privatten

[En dennaBilaga2 i slutetfinns i rapport.sektorindelningenbeskrivningdetaljerad avav
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2 Statistiskt underlag och allmänna

förutsättningar för kalkylerna

2.1 Det statistiska materialet

Valet basår för analysen har betingats 1986 är det foråret vilketav att senasteav
nationalräkenskapema fullständig redovisning.ger en

Statistik för basåret har huvudsakligen tagits källor: Nationalräkenska-treur
industrins lönestatistik AKUs tilläggsundersökningperna, samt hushållensom

arbetstider.
Produktionsvärdet, sysselsättning och kapitalstockar i respektive sektorer

har hämtats nationalräkenskapernas analystabell N10 SM 8701.ur
Som mått för produktionen har vi utnyttjat förädlingsvärdet till producent-

pris 1986 års priser. De varuanknytna indirekta skatterna har fördelats på sek-
i förhållande till sektoremastorerna produktionsandel.

Arbetskraften har mätts antalet arbetade timmar inom respektive sekto-som
Sysselsättningsrestposter har fördelats på sektorerna i förhållanderer. till mot-

svarande sektorfördelade värde.
Som förmått kapital har vi realkapitalstockaranvänt i 1986mätta års priser.

Kapitalet omfattar det fasta realkapital maskiner och byggnader fannssom
tillgängligt för produktionen värderad till de priser gällde 1986.som

Reallön inklusive kollektivavgifter har för varje sektor beräknats utifrån
nationalräkenskapemas lönesummor. I varje sektor har lönesumman divide-

med antalet arbetade timmarrats anställda exkl. företagare.
Slutligen har drifttidens längd beräknats dels utifrån industrins lönestatistik

vad beträffar och importkonkurrerande industrierexport- dels utifrån resulta-
arbetstidskommitténsten enkät hushållensav arbetstid.om

2.2 Allmänna förutsättningar för beräkningarna
Som framgår diskussionen i första kapitlet blir de makroekonomiska kon-av
sekvenserna förkortad arbetstid främst beroende arbetstidsförkort-av en av
ningens påverkan på arbetsutbudet, produktiviteten och drifttidens längd. Låt

de förutsättningar liggerpresentera till föross grund kalkylerna.nu som
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Arbetskraftsutbudet2.2.1

Referensalternativa
befolk-2010 bygger SCBsarbetskraftsutbudet fram till årUtvecklingen av

referensalternativetförförutsättningar ligger till grundningsprognos. De som
genomförs underinga arbetstidsförkortningarhar antagitsföljande: Detär att

förvärvsfrekvens blir lika1986-2010, kvinnornasperiodenden undersökta att
under heladärefter förbli oförändradsekelskiftet föromkringmännens att

prognosperioden.
arbetsvolymenförutsatt ökningfiguren har SCBframgår nedanSom en avav

nårframgår vidare arbetsvolymensekelskiftet 8.0 Detfram till procent.ca att
totala antaletminska. Förändringen det2000 för däreftervid år atttopp aven

till 7hela perioden förutsätts uppgåarbetstimmar underutförda procent.ca
0.3blir därmedtillväxttakt årArbetsvolymens procent.caper

1986-2010.Milj. timmarSysselsättningsutvecklingFigur

TS Tl DSVOLYMFlPBE
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100 HUVFILT-—- .6000
5900 2015 vv2005vY 19659.86 2025l

202020 102000l 990

olikaarbetstidsvolymen vid deförändringarb Förutsatta av
arbetstidsreformerna

ceteris paribus arbets-lagstiftade arbetstiden reducerarreduktion denEn av
timmar.kraftsutbudet i antaletmätt

lagstiftade och denutveckling visar både denarbetstidensanalysEn attav
Reduktionen den1900-talet.markant underhar minskatfaktiska arbetstiden av

motsvarande reduktionemellertid inte direkt följtsarbetstiden harordinarie av
faktiska arbetstidensannolikt densåledesarbetstiden. Detfaktiska ärden attav

arbetstiden. Fle-normalaproportion deniminskainte kommer att somsamma
fenomen.förklara dettafaktorer kanra

påverka enbart dearbetstiden kommerreduktiontroligtDet är attatt an-aven
arbetsvoly-reducerarföretagarnas. Dettaintearbetstid däremotställdas men

bortfall.mens
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En del de anställda har i utgångsläget arbetstid lägreär denänav en som nor-
mala arbetstiden och för del dessa kommer arbetstidsförkortning inteen av en

påverka faktiskaderas arbetstid. Dessutom det rimligtatt är delatt anta att en
de anställda arbetade lång deltid 20-35 timmar vecka fore arbets-av som per

tidsreformen kommer övergå till heltid. För 35- och 30-timmarsvecka har viatt
antagit 25 respektive 75 de arbetade lång deltid föreatt procent procent av som
förkortningen skall övergå till heltid.

Det kan också tänkas del individer med stark preferens for kortareatt en ar-
betstid kommer träda in arbetsmarknaden. Detta kan leda till ökningatt en

förvärvsfrekvensen. Det bör dock påpekas for ekonomi denattav en som sven-
ska, vilken karakteriseras hög förvärvsfrekvens, bör denna effekt bli ringaav av
omfattning. SCB har dessutom antagit vid sekelskiftet skulle kvinnornasatt
förvärvsfrekvens uppnå nivå männens. På grund detta har visamma som av an-
tagit forvärvsfrekvensen inte kommer påverkas arbetstidsforkort-att att av
ningen.

Reduktionen arbetstiden kan slutligen motverkas ökat över-ettav genom
tidsuttag vilket reducerar minskningen arbetsvolymen. Vi har antagit attav
övertidsomfattningen i timmar räknat förblir oförändrad.

Slutligen påverkar arbetstidsförkortning lönenivån, inkomsterna och skat-en
tetrycket. Detta kan ha effekt förvärsfrekvensen och arbetsvolymen. Atten

priori utvärdera hur arbetsutbudet totalt skulle påverkas variationer isetta av
skattetrycket och löneinkomster svårt.är De empiriska undersökningar som

Åhar genomförts dessutom skiftande resultat. sidan minskar inkomst-ger ena
bortfallet efter skatt för individer sänker sin arbetstid. Denna effekt sub-som
stitutionseffekten tenderar minska arbetsutbudet.att

Å andra sidan finns det tendens arbetstagare försöker öka sittatt atten ar-
betskraftsutbud för kompensera sig för minskningen löneinkomster in-att av
komsteffekten. Nettoeffekten höga skatter ocheller minskad löneinkomstav
på arbetsutbudet såledesär oklar. finnsDet emellertid anledning denatt tro att
samlade effekten minskade löneinkomster och eventuellt ökat skattetryckav

kan viduppstå reduktion arbetstid skulle leda till inkomsteffektensom atten av
Ökningendominerar substitutionseffekten. arbetsvolymen i ettav samman-

hang fallandemed reallön i början 1980-talet tyder på detta. Arbetsutbudetav
i TORMOD fullständigt oelastisktär och endogenisering arbetsutbudet ärav
behäftad med tekniska svårigheter. Med anledning detta kommer de ekono-av
miska kalkylerna inte hänsyn till dessa möjliga feedbackeffekter. Detatt ta
finns således risk bortfallet arbetstidsvolymen blir övervärderat. Detatten av
bör ändå påpekas del effekterdessa återspeglas redan i vårtatt antagandeen av

övergång från lång deltid till heltid.om
En sammanfattning de olika förutsättningar ligger till grund för be-av som

räkningarna arbetsvolymen år 2010 redovisas i tabellen på sida.nästaav
Som framgår tabellen och de två följande stapeldiagrammen blir fak-denav

tiska minskningen arbetstidsvolymen mindre denän nominella reduktio-av
arbetstiden.nen av
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2010.årarbetstidsvolymochFörutsättningarTabell

ArbetstidsvolymFörutsättningar
2010år

årtimmarmilj. per

förvärvsfrekvensSammaReferens-
68042010ochför kvinnor mänalternativ

anställda;deomfattar endast%-12.5V35
i timmar;övertidoförändrad

deltidlångfrån25 % övergång
%6212 -8.7heltid;till

anställda;endast deomfattar%V30 -25
övertid i timmar;oförändrad

deltidlångfrån% övergång75
-18.2%5567heltid;till

-1.5%6701syselsatta;omfattar alla-2.3%S6
veckorsharidagredanDe sexsom

ytterligareintekräversemester
förlängning;

-3.6%6561-4.5%S7

-0.9%6743ledighettillsittutnyttjar rättAllaFF

-2.5%6633SB6

30timmar.till 35veckoarbetstidfrån40 timmarförkortningV30: resp.ochV35 av
2 veckor1förlängningS6ochS7: semester respav

18månaderföräldraförsäkringtillutökadFF:
småbarnsföräldrar.för6-timmarsarbetsdagSB6:

förhål-iarbetstimmarbortfalletfaktiskanominella detden avSiffrornainomparentes respanger
referensalternativet.tilllande

1988.Källa SCB
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Figur 2.1. Variation arbetsutbudet förhållandei till basåret 1986. Procentav
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lagstiftade vecko-vi antagit reduktionen denberäkningar harmodellensI att av
altemati-fullt genomförande år 2000. Förgenomförs gradvis medarbetstiden

till 38 timmar 1990,veckoarbetstiden antagits sänkasordinarieV35 har denvet
alternativet V30 har den antagits2000.1995 och 35 timmar år För36 timmar

2000.1995 och 30 timmar år1990, till 35 timmar årtill 37.5 timmar årsänkas

produktiviteten2.3 Effekter på
tillarbetstidsförkortning lederi samband medproduktivitetenEn ökning enav

delenpåpekades i förstaproduktionskostnadema. Somminskning av rap-en av
produktivitetsökningveckoarbetstiden starkreduktionkräverporten enaven

till detta detnegativt. En orsakinte skall påverkas ärför styckkostnaderna attatt
producerad enhet ökar påkapitalkostnademarisk förfinns betydande att peren

möjliga posi-också dessadrifttiden. Vi påpekademinskninggrund attav en av
arbetstidens längdarbetstidens längd. Ju kortareeffekter beroendetiva var av

Resul-produktivitetsvinsterna förväntas bli.utgångsläget desto mindre kaniär
industrinför den svenska seundersökning utifrån dataempiriskavårtaten av

faktiska arbets-reduktion denBigstenl988 också påoch tyderAnxo att aven
oförändrad.arbetsproduktivitetenlämnatiden sannolikt kommer att

emel-produktiviteten kommer vivariationeffekternabelysaFör att avav en
fall däroch V30 studera tvåmodellberäkningama alternativ V35lertid i att en

arbetstiden medsänkning 1 procent:av
0.25ökar produktiviteten meda procent

oförändradlämnar produktivitetenb

arbetsproduktiviteten inteförutsattarbetstidsreformema har viFör de andra att
förkortningen.påverkasdirekt skulle av

arbetsproduktivi-effektertill indirekta påhänsyn deTORMOD dessutomtar
näringsstrukturen. En arbets-förändringpå grunduppstårteten avav ensom

omal-produktionssammansättningentidsförkortning inverkar på genom en
produktivitetsutvecklingen skil-Eftersomproduktionsresurserna.lokering av

påver-produktionsresursernakan omallokeringensig mellan sektorernajer av
arbetsproduktiviteten.genomsnittligaka den

drifttidenVariation2.4 av

olikaarbetskraften pågiven fördelningdriftsmönster, dvs förgivetFör ett en av
minskning drifttiden.arbetstidsförkortning proportionellskift medför avenen

oförändradförenas medreduktion arbetstiden kantänkbartDet är att avennu
detkapitalutnyttjandetiden. tidigareSom nämnts ärförlängningeller med en av

produktionskostnademamotverka ökningenvissa företag kanmöjligt att ge-av
införa el-exempelvisproduktionsprocessenomstrukturera attatt genomnom

helagäller ekono-tveksamt dettvåskiftsarbetet. Detta närler utvidga är mer
drifttiden vidför minskningenspecifika stödåtgärder begränsamin. Utan att av
reduktionutesluta allmändriftsstruktur kan inteoförändrad att avenman

kapitalutnyttjandetiden.veckoarbetstiden drastiskt minskar
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.Statistik drifttiden på bransch- eller sektorsnivâ saknas. För beräknaattom
den genomsnittliga drifttiden i de olika näringsgrenarna har vi använt metoden

har utarbetats i Frankrike för beskrivning metoden A Doyellesom en av se
1980, L Fridström 1987 och Taddei 1985D .

Beräkningarna frånutgår statistik arbetstidsfordelning skiftform ochom
vilarmetoden på antagandet den dyraste kapitalutrustningen används längst.att

En redovisning resultaten visas i tabellen nedan.av

Tabell 2. Drifttidens längd i fyrade produktionsektorerna 1986.Timmar veckaper

Sektor Drifttid

Exponindustrier E 68.7
Importkonkurrerande M 53.6
Privat skyddad S 53.0
Offentlig sektor O 55.4

Källa D. 1988Anxo:

Som framgår tabellen drifttiden längre i konkurrensutsattaär den sektorn änav
i den privata tjänstesektorn högre i den offentliga sektorn i förhållande tillmen
den privata tjänstesektorn och importkonkurrerandeden sektorn. Pâ grund av
den ojämna kvaliteten på den underliggande statistiken bör dessa resultat tol-
kas med försiktighet.

För uppskatta hur arbetstidsförkortning påverkar drifttidens längd,att en
vilket återspeglas i drifttidens elasticitet med avseende på arbetstid, har an-
tagit för förstadet drifttiden skulle minska i omfattning arbets-att samma som
tiden för de verksamheter bedrivs med eller tvâskiftsordning. För detett-som
andra intermittent och kontinuerlig treskiftsverksamhet inte skulle pâver-att
kas förkortningen.av

Resultatet beräkningarna återges i följande tabell.av

Tabell 3. Drifttidens elasticitet med avseende på arbetstid

Sektor Drifttidens elasticitet

Exportindustrier E 0.662
Importkonkurrerande M 0.865
Privat skyddad S 0.787
Offentlig sektor O 0.755

Källa D. Anxo 1988.
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arbetsti-drifttiden minskar dåmyckethurför varje sektorElasticiteten anger
minskningentabellen blirframgårSomförkortas medden procent. avaven

övriga sekto-tilli förhållande dei exportindustrinmindredrifttiden relativt sett
dagtiden ochomfattningenochförekomstentill dettaOrsaken är att avrerna.

sektorerna.exportindustrier i de andraimindre äntvâ-skiftarbetet är
förenas medarbetstidsförkortningmöjligtdetSom ärnämnts att enenovan

driftsmönstret i eko-längd dåkalkylera drifttidensdr-ifttiden. Förökning attav
tillbegränsasdagarbetstiden i varje sektorhar vi förutsattnomin förändras att

verksamhe-andelinnebär störrearbetstidsvolym. Detta60 attprocent avenav
drifts-tillfullständig övergång detEntvåskiftsarbete.använder sig nyaten av

drifttid.följandemönstret ger

driftsmöns-Utvidgatfyra produktionsektorerna.Drifttidens längd i deTabell
veckaTimmarter. per

DrifttidSektor

71.6Exportindustrier E
60.9Importkonkurrerande M
63.0Privat skyddad S
64.8OOffentlig sektor

1988.Källa D. Anxo

importindustrier ochdrastiskt idrifttiden ökatabellen skulleframgårSom av
timmaroch 10ökning med 7offentliga sektorn,inom den privata och den en

Översatt två-förändringdriftsmönster. iförhållande till dagensvecka i avper
15 och 25mellanökning tvâskiftsarbetet medinnebär dettaskiftsordning aven

procentenheter.
produktionsstrukturbådehög flexibilitetförändring kräverEn sådan aven

Frankrike, harexempelvis iutomlands,arbetsorganisation. Erfarenheteroch
för-arbetstidensförändringattityderna tillsvårt ändravisat det är attatt aven

uppstår.produktionsorganisatoriska restriktionervissaläggning och att
ökningbeträffar generellskepticismviss vadkan således hysaMan avenen

Påarbetstidsförkortning.ekonomin i samband meddrifttiden för hela en
olika övergångmodellsimuleringarna antagit gradervi idetta hargrund avav

3.1driftsstrukturen. Figurernautvidgadedriftsmönster till denfrån 1986 års
veckoarbetstideni drifttidprocentuella förändringen dådenoch 3.2 illustrerar

driftsmönstret.till utvidgadeV30 vid olika övergång detförkortas V35 och
för läng-skulle förbli oförändraddriftsstrukturenhar antagitSlutligen att

för-vid utökadoförändraddrifttidens längd skulleochsemester att envarare
äldraförsäkring.
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Figur 3.1. Procentuell förändring i drifttid vid 35- timmarsvecka, olika grader avövergång till det utvidgade driftsmönstret
P troc en15
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E50 procent
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E-sekt. N-sekt. S-sekt O-sekt

Produkt ionssektorer

E-sekt:Exportindustrier
M-sekt: Imponkonkurrerandeindustrier
S-sekt:Privatskyddadsektor
O-selct:Offentlig sektor

Figur 3.2. Procentuell förändring i drifttid vid 30- timmarsvecka, olika grader avutvidgadeövergång till det driftsmönstret
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2.5 lönekompensationGraden av

De kalkyler kommer redovisas belyser utveckling uppfyller deattsom en som
krav ställs ekonomiskaden politiken speciellt fullvad sysselsätt-som avser
ning, offentliga budgetbalansenden den balansen.samt externa

Arbetstidsförkortningar har i Sverige främst motiverats sättett att uttasom
produktivitetsstegringar, val mellan konsumtion och fritid. anled-Medettsom
ning huvudvikten i simuleringarnadetta kommer läggas vid arbetstids-attav en
förkortning-utan lönekompensation. alternativetMed lönekompensationutan

här löneutveckling förenlig full sysselsättning.är med Dessa be-menas en som
räkningar utgår således ifrån full sysselsättning råder vid slutåret 2010.att

har definieratsDetta arbetslösheten blir 2att procent.som ca
Om drifttiden ocheller produktiviteten ökar det möjligt reallönen vidär att

slutåret blir högre den jämviktslön gäller för referensalternativetän utansom
arbetstidsförkortningar. fårVi då marknadsmässig lönekompensationen

inte ifrågasätter balansen på arbetsmarknaden.som
effekternaFör belysa eventuell lönekompensation på den makroeko-att av en

nomiska utvecklingen kommer vi ändå resultaten dåatt presentera antarman en
avtalsmässigt partiell lönekompensation. modellenI lönekompensationär räk-

tillägg tillnad den jämviktslön gäller för referensalternativet detettsom som
vill alternativet arbetstidsförkortningar.säga För alternativen V35 ochutan
V30 kommer vi således fall med partiell lönekompensationatt rapportera ett
25 procent.

Övriga2.6 förutsättningar
Vi har efter kalibrera modellensträvat på sådant resultatensättatt ett att

lângtidsutredningensöverensstämmer med huvudprognos LU87.
Produktivitetens tillväxttakt har förutsätts högre under periodenänvara

1973-75 väsentligt lägre under 60-talet. Vi harän gjort följande antagandenmen
vad beträffar den tekniska utvecklingen: inom exportindustrier har det förut-

anläggningar skulle 10 effektivare anlägg-gamlaänsatts att procentnya vara
ningar. Motsvarande siffror för importkonkurrerande industrier och priva-den

skyddade sektorn har antagits 5 respektive 2.5 Slutli-ta procent procent.vara
har vi antagit anläggningar skulle lika effektiva de gamlaattgen nya vara som

iden offentliga sektorn. Som i modellbeskrivningennämnts IORMODantar
det kapitalet fullständigtgamla bundetär medan kapital rörligt mel-äratt nytt

lan de olika produktionssektorema. Vi har antagit det råder intill komp-nästatt
lementaritet mellan insatsfaktorema i de gamla anläggningarna. Däremot antas
det det förekommer substituerbarhet i de anläggningarna. Vi har i allaatt nya
sektorer förutsatt substitutionselasticitet mellan kapital och arbetskraft likaen
med 0.2 för de gamla anläggningarna och 1.2 för de Vad gäller kapital-nya.
förslitning har antagit knappt 25 den gamla kapitalstockenatt procent av
skulle finnas kvar år 2010. Bruttosparkvoten har antagits 19.5utgöra procent av
bruttonationalinkomsten.

TORMODs beräkningar, i enlighet med LU87s utgår ifrån bytesbalansensatt
saldo vid slutâret 2010 till 10 miljarderuppgår kronor. Nettotransfereringar
till utlandet inklusive harräntenettot uppskattats bli miljarder 2010.årca



396 Bilaga 8 SOU 1989:53

handelsbalansen år 2010 uppgåDärmed måste överskottet i tjänster varor+
bytesförhällandettill 23 miljarder kronor. Vi har dessutom antagit termsattca

oförändrat prognosperioden. Beräkningarnaof skulle förbli under utgårtrade
offentliga utgifternas ökningstakt blir 0.8 Envidare från de år.procentatt per

förutsättning i TORMOD slutligen den offentligagrundläggande är attannan
utvecklingstakt inte påverkas reduktion arbetstiden. Sesektorns av en av av-

förutsättning.snitt kapitel 3 för diskussion denna3.2, en av
samhällsekonomiska kostnaderna vid de olika arbetstids-För belysa deatt

valt till antal möjliga händelseförloppreformerna har begränsaatt ettoss
scenarierna.

sammanfattning olika förutsättningar ligger till grund för dedeEn somav
beräkningsalternativen i följande tabell.valda återges

scenariernaolikaTabell De

ÖvergångArbets- till Lönekom-Arbetstids-
utvidgad drift. pensationreformer produktivitet

oförändrad 0V35 Utan
%25 0 ’V35a

25 %oförändrad 0V35b
%% 0 25V35c 25

%oförändrad 50V35d Utan
%% 50 ’V35c 25
%oförändrad 100 ’V35f

oförändrad 0V30 Utan
%25 O ’ ’V30a

%0 25oförändradV30b
%% 0 2525V30e

%50oförändrad UtanV30d
% 50%25V30e

100%V30f oförändrad

0OförändradS6 -
0S7 ’ ’ -

drifttidOförändrad OförändradFF -
‘ ’SB6 ’ ’

till 35 30timmar. S6ochS7:förkortning veckoarbetstidfrån40 timmarV35 ochV30: resp.av
föräldraförsäkringtill 18månader.SB62 veckor. FF utökadförlängning lsemester respav

för småbarnsföräldrar.6—timmarsarbetsdag
%innebär ökning arbetsproduktivitetenmedarbetsproduktivitetenmed25Enförändring en avav

6% vid 30-timmarsveckan.3% 35-timmarsveckanochmedvid caca
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möjligtscenarier de dettill valet dessa tänkbara är görMotiveringen attattav
arbetsproduktivite-drifttiden,variationrenodlade effekternasärskilja de av av

videkonomiska utvecklingen delönekompensation på denoch gradenten av
arbetstidsforkortningarna.olika

for referensalternativet.resultatLåt presenteraoss nu
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3 ekonomiska utvecklingenDen
fram till år 2010

Referensalternativets huvudresultat3.1

siffermässigResultaten skall bör illustration denpresenteras sessom som en av
ekonomiska utveckling möjlig under förutsättningär attsom

fulltproduktionsresurserna utnyttjas år 2010ut
förstärksden balansenexterna

belyser således vissa utvecklingstendenser kan följas deDe väntassom av an-
forparametervärdena och krav ställs vissa allmäntde accepteradetagna attsom

för ekonomiska politiken kunna och vidmakthållas fullmål den skall uppnås
sysselsättning, givet mâl for bytesbalansens saldo och de offentliga utgifternas
tillväxttakt.

efterSom har vi kalibrera modellen på sådantsträvat sättnämnts att ettovan
resultaten med LU 87.överensstämmeratt

välSom framgår diagrammet nedan våra resultat medstämmer överensav
lângtidsutredningens. del skillnaderna mellan 87 och TORMOD vadEn LUav

hänförasbeträffar och produktivitetens tillväxttakt kan till olika tillväxt-BNPs
sysselsättning för och 0.3 fortakter i 0.47 LU87 TORMOD.procent

Årlig tillväxttakt. LU87 1986-1995och TORMOD 1986-2010.Figur

PRUCEI
U4

3.5

3.0 - - ZZOFFEHTLIC
5r3 ISUMT10:aKU-

2-0 ampmvai
KO sum l ouL5

fZ%BRuTTOIuv.L0

fr PPUDUKHV.05
:BNP0.0

TORMOD HUVHlLU
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Som framgår figur beräknas4 BNP i fasta priser 1986 års priser ochav pro-
duktiviteten öka med respektive 2.2 och 1.9 år. Den disponiblaprocent per
bruttonationalinkomsten, vilken härleds från BNP subtraheraattgenom even-
tuella förändringar i nettotransfereringar till utlandet, beräknas växa med 2.0

år medan bruttoinvesteringarna ökar med 2.7procent år.per procent per
Som vidare framgår figuren ökar den privata konsumtionen snabbare änav

den offentliga konsumtionen 2.5 0.8 år vilket innebär denprocentresp attper
konsumtionenprivata kommer i anspråk andelstörre den disponiblaatt ta en av

bruttonationalinkomsten år 2010. Detta återspeglas i följande tabell.

Tabell Konsumtion och bruttoinvesteringar i bruttonationalinkoms-procent av
fasta priser, 1986 års priser.ten

Disp. brutto Privat Bruttoinves-
national- konsumtion teringar
inkomst
mdr kr % %

BASÅR 967.6 53.4 19.5
REF. 1509.2 61.2 23.0

Basâr1986
Ref.: Referensalternativ2010

I tabell 6 redovisas konsumtion, och bruttoinvesteringar andelovan som av
bruttonationalinkomsten år 1986 och år 2010. Den privata konsumtionens an-
del nationalinkomsten beräknas Öka från 53.4 år 1986 till 61 .2av procent pro-

âr 2010. Bruttoinvesteringarnas andelcent ökar från 19.5 till 23procent
procent.

3.2 Näringsstruktur
Låt analysera förändringen näringsstrukturen. Med näringsstruktuross nu av

sammansättningen produktionen och fördelningen sysselsätt-menas av av
ningen mellan de olika sektorerna.

förutsattaDen utvecklingen näringsstrukturen återges i stapeldiagram-av
på sida.nästamet

Det första stapeldiagrammet produktionsfördelningen i de olika sek-anger
andel BNP år 1986 och 2010.torerna som av
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1986-2010.näringstrukturenFigur 5.1. Förändring av

årspriser. Procent.priser 1986andel BNP. FastaProduktionssektorernas av
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sysselsättningsstrukturFigur 5.2. Förändring av

arbetstidsvolym. Procent.andelProduktionssektorernas av
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K-sektorsektornskonkurrensutsattablir dendiagrammetSom framgår av
2010årandel BNP änstörreS- sektorsektornsoch den privata skyddade av

sektorns andeloffentligatill 58 Den55 procent.år 1986 24 till Z7 procent resp
antalfördelningSysselsättningenstill 15mins-kar från 21däremot procent.ca

stapeldiagrammet.visas i det nederstatim olika sektorernamellan de
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sektornkonkurrensutsattaproduktionen inom denVärt är attatt trotsatt notera
syssel-totalaandel den2010 blir K-sektornssnabbt fram till årexpanderar av

relativtK-sektornresultatetlägre 2010 1986. Dettasättningen än är settattav
Sysselsättningsexpansion ägertjänstesektorema.kapitalintensivförblir änmer

of-dentjänstesektorn. Trotsoch den offentligainom den privatai stället attrum
ökarperiodenförutsatts långsamt underproduktion har ökafentliga sektorns
ochexkl. subventioneroffentlig produktionkostnader förnettoskatten dvs

bruttonationalinkoms-disponiblaandelUttryckt dentransfereringar. som av
2010. Dennaår1986 till 28.7från 27.1 årnettoskattenökar procentprocentten

of-denproduktivitetsutvecklingen inomförutsatt lågaÖkning dels på denberor
sysselsätt-samband medidels ökningen lönesummanpåfentliga sektorn, av

i sektor.ningsutvecklingen denna
Ökningblir följdenutvecklingenbeskrivna ekonomiskaDen avenavovan

effektivarearbetskraft och kapital,produktionsresursertillgången ettav
tillfrån låg-överföringsig uttryck iresursutnyttjande tar resursernaavensom
ba-förstärkning denoch slutligenhögproduktiva verksamheter externaen avav

lansen.
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4 Resultat beräkningarna ochav

kommentarer

I TORMOD påverkar arbetstidsförkortning styckkostnaderna två sätt:en
dels variation timlönen på grund minskningen arbetstidsvo-genom en av av av
lymen dels variation kapitalkostnadema på grund förändringengenom en av av

drifttidens längd. Variation priset insatsfaktorerna påverkar i sin ef-av av tur
terfrågan kapitalpå och arbetskraft resursallokeringen i olikade produk-samt
tionssektorerna. Kortare arbetstid påverkar därmed produktionsvolymen, åt-
minstone i privataden delen näringslivet, konsumtionstillväxten i eko-samtav
nomin. Omfattningen produktions- och konsumtionsbortfallet dock bero-ärav
ende hur arbetstidsförkortningen påverkar arbetsproduktiviteten och driftti-av
dens längd. För kunna belysa hur variationen dessa faktoreratt påverkarav
utfallet kommer vi koncentrera till begränsat antal fall.att Dessa typfallettoss

det möjligtgör särskilja de specifika effekterna förknippadeatt är medsom an-
tingen variation arbetsproduktiviteten ocheller variation kapitalutnytt-av av
jandetiden. En detaljerad känslighetsanalys och redovisning resultatenmer av

1återges i tabellform i bilaga
I övrigt analysenär resultaten upplagda så utvecklingen produk-attav av

tions- och konsumtionsmöjligheterna i ekonomin vid de olika arbetstidsre-
formerna jämförs med det referensaltemativ redovisades i föregåendesom
avsnitt.

4.1 Produktionskapacitetens utveckling
Som tidigare innebärnämnts reduktion arbetstiden begränsningen av en av
produktionskapacitetens utveckling. Produktionskapaciteten påverkas i m0-
dellen huvudsakligen på två sätt: dels sänkning insatsfaktorernasgenom en av
kapacitetsutnyttjande minskning arbetstidsvolym och variation drifttid,av av
dels förbättringeventuell arbetsproduktiviteten. Den övergripan-genom en av
de effekten kortare arbetstid blir därmed dämpning tillväxtenav en av av pro-
duktion och tjänster BNP minskning den totala produk-samtav varor en av
tiviteten.

Figur 6 sammanfattar de förväntade effekterna på BNPs och produktivitetens
tillväxttakt.

lResultatenredovisadei bilaga3 tabell 5 i avsnitt2.6.motsvarar
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årliga tillväxttakt vid de olika arbetstidsre-produktivitetensochFigur BNPs
formerna. Procent.

Procent
4.5-

2.02
EB153 H

1.05
E mpraonukrt-

0-5 VITET
3
I eNPm,

sasV3DaV3Ue S6v35 V3SdRef.
FFS7V30 V3UdV35aV35e

Hrbetst1dsreformer

arbetstidsreformerna lägre tillväxt-olikafigur 6 innebär deframgårSom enav
alternativenminskar i allaproduktivitetentotalaproduktionen. Dentakt av

driftidoch förlängningarbetsproduktivitetökningdå det antasutom en avaven
för-stiger beror dels på dentotala produktivitetenV30e. denalt V35e och Att

kapital-dels på Ökningenarbetsproduktivitetenförbättringenutsatta avav
driftiden. Effekter-förutsätta ökningendenförknippad medproduktiviteten av

arbetstidsreformens utformning. Enkraftigt beroende påvarierar emellertidna
betydligt starkare effekt påveckoarbetstiden harreduktiongenerell pro-enav
Övriga arbetstidsreformerna.deproduktivitetenduktionspotentialen och än

före-det intedå detProduktionsbonfallet blir, störstväntat, antas attsom
drifttidenminskningeffekterproduktivitetshöjandekommer några samt en av

referensal-förhållande tilloch V30.alt V35 Iproduktionssektoreri samtliga
förutsättningarna innebär sådanangivnaövrigtoch med deternativet ar-en--

0.6 V35tillväxtakt medBNPs årligabetstidsförkortning sänkning respaven
inne-procentuella volymförändringarprocentenheter. Uttryckt1.3 V30 som

jämfört alterna-medmed 12.6 25.4BNPminskningbär detta procentrespen av
produktivitetstillväxttaktenMinskningenarbetstidsförkortningar.tivet utan av
produktionsresurserna frånomallokeringenhänföras tillhuvudsakligenkan av

offentlig sektor.lågproduktiva verksamhetertillnäringslivetprivatahög-
arbetstidsförkortningocksåoch A3 innebärtabell A2framgårSom enenav

investerings-referensaltemativet. lägreDenjämfört medkapitalbildninglägre
till-och produktivitetensproduktionensnegativtåterverkarvolymen

växttakt.
produktivitetsvinsterna6 de förutsättafigurvidare framgår ärSom somav

inteveckoarbetstid alt V35a och V30aförkortadviduppkommaberäknas en
insatsfaktoremas kapacitetetsut-sänkningenkompenserade kanså attstora av
effekterna denövervägsproduktivitetshöjandeförutsattanyttjande. De pro-av

och lägrelägre kapitalstockfråneffekt härstammarduktivitetsdämpande som
drifttid.
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Även då det Förbättring produktivitetenantas och viss övergång till deten av en
driftsmönstret alt V35e och V30e leder allmän reduktionnya veckoar-en av

betstiden till tämligen betydande produktionsförluster. förhållandeI till hu-
vudalternativet innebär sådant fall minskning medett 6 V35een procentca

16.0 V30e BNP se tabell A7 bilagaprocent 3.resp av
Som vidare framgår figur 6 och tabell A7 produktionsbortfalletär vid deav

övriga reformalternativen mycket mindre. Minskningen iBNP förhållandeav
till referensalternativet beräknas uppgå till 2.0 4.7 vid förläng-procentresp en
ning S6 S7 och med l 3semestern vidav utökad för-resp procentca resp. en
äldraförsäkring FF SB6.resp.

4.2 Effekter på den disponibla bruttonationalinkomsten
och den privata konsumtionen

Två grundläggande förutsättningar i de genomförda simuleringarna är att en re-
duktion arbetstiden inte påverkar sparkvoten och den offentliga produktio-av

utvecklingstakt. En direkt konsekvens dessa tämligennens orealistiskaav anta-
ganden huvudeffektenär kortare arbetstid visaratt sig i minskning denav en av
privata konsumtionen. Uttryckt kräversätt oförändradett service-annat en
nivå i den offentliga sektorn vid arbetstidsreduktion sänkning den pri-en en av

konsumtionen för balansen ivata ekonomin inte skallatt äventyras.
Man kan också hysa viss skepticism vad beträffar oförändrad investe-en en

ringsandel vid kortare arbetstid. Minskningen den disponibla inkomsten kanav
leda till sänkning sparandet vilket i sin förstärker de negativaen effekter-turav

på produktionsutvecklingen och därmed på sikt konsumtionsutrymmet.na
Allmänt ställer förutsättningen oförändrad offentlig verksamhet fråganom

avvägningen mellan privat och offentlig konsumtion vidom arbetstidsför-en
kortning. Avvägningen mellan å sidan privat och offentlig konsumtion ochena
å andra sidan arbetstidsreformer politisktutgör prioriteringsproblem.ett Icke
desto mindre kräver drastiska arbetstidsförkortningar individerna bered-äratt
da hålla tillbaka sin konsumtionatt ocheller de offentliga utgifternaatt re-duceras

Under dessa förutsättningar återspeglas de samhällsekonomiska kostnader-
vid arbetstidsförkortning i förändring den disponiblana en nationalin-en av

komsten och den privata konsumtionen. Sänkningen nationalinkomstensav
och konsumtionens illustreras i figurutrymme

Som framgår figur 7 och i likhet effekternamed utvecklingenav av pro-
duktionskapaciteten blir de samhällsekonomiska kostnaderna betydligt större
vid generell reduktion veckoarbetstidenV35 och V30 jämförten med deav
övriga reformalternativen. Dessa kostnader beräknas bli störst då det antas en
oförändrad produktivitet och oförändrad driftsstruktur. alt V35 och V30en .Utryckt procentuell förändring i förhållande till referensalternativetsom inne-
bär allmän reduktion veckoarbetstiden säkningen nationalinkomstenav en av
med 10.8 V35 21.7 V30 figurse 7 och tabell A6.procent Konsum-resp
tionsbortfallet förutsätts därmed bli 16.7 33.7 procent.resp
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Procentuellkonsumtion.bruttonationalinkomst och privatDisponibelFigur
referensalternativet.förhållande tillförändring i
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Flrbetstidsreformer
Även och viss övergångarbetsproduktivitetenförbättringdå det antas enaven

reduktiongenerellV30e lederalt V35e altdriftsmönstrettill det samt ennya
konsumtionsutrymmet.minskningomfattandeveckoarbetstiden till avenav

referensaltemativettilli förhållandeförändringar ochprocentuellaUttryckt i
konsumtionenminskningantagandeoptimistiskatämligeninnebär detta aven

21med 7 procent.procent resp.ca
lägresamhällsekonomiska kostnadernafigur blir deframgår 7vidareSom av
Det-förlängningföräldraförsäkring FF vidänutökadvid semestern.avenen

blir läg-antalet timmarisysselsättningen mättsänkningendelsberor attta av
vidoch 2.2och figur 2.1 änföräldraförsäkring tabell 1seutökadvid enenre

antagitslängd hardärför drifttidensdelsförlängning attsemestern; varaav
föräldraledighet.förlängningvidoförändrad aven

förlängning eninnebärhuvudalternativettillförhållande semesternI aven
medbruttonationalinkomstendisponiblasänkning denveckortvâ avenresp

2.6minska medförutsättskonsumtionenprivata4.0 Den1.7 procent.resp.
1.5 3.7och medförlängningvid procent6.3 semesternprocent resp.avenresp.

och SB6.föräldraförsäkring FFvid utökaden
S6förlängningskullei tillväxttaktförändring semesternUttryckt avensom

bruttonationalin-tillväxttaktenårligasänkning denmedföraS7 avavenresp
för utökadsiffrorMotsvarandeprocentenheter.0.18med 0.07komsten enresp

privataprocentenheter. Den0.100.03beräknasföräldraförsäkring respvara
0.3med 0.1skulle sjunkaökningstaktårliga procenten-.konsumtionens respca

vid för-procentenheter0.20.05förlängs och medheter ensemester resp.om
förhållande tilloch iIsoleratoch SB6.föräldraledighet FFlängning sett enav
reformer innebäraverkar således dessaveckoarbetstidenreduktiongenerell av

samla-deunderstrykasbör dockkostnader. Detsamhällsekonomiska attlägre
allaobetydligareformer inte äreffekterna dessaekonomiskade genom-omav

andravärderasborde därmedDekommande åren. typerförs under de mot av
åtgärder.samhällsekonomiska

Om modellensdettapåverkaoffentlig verksamhetkanoförändradantagandetsläpper omman
effekternapåtillväxt-negativasynnerhetblir deresursallokeringen.Ieffektpåresultat engenom

anspråkifall kommeri dettaoffentligasektorneftersomden atttaallmänhetmindretakteni en
produktionsresursema.mindreandelav
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4.3 Effekter på nettoskatter och näringsstruktur
Som framgår figur 8 kommer offentligade utgifterna uttryckt andelav som av
nationalinkomsten stiga vid reduktion arbetstiden.att Okningen blien av mer
markant vid allmän reduktion veckoarbetstiden deän andra reformalter-en av
nativen.

Figur Nettoskatter i den disponiblaprocent bruttonationalinkomsten år 2010.av
Procent
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Den första förklaringen till denna ökning är den offentliga sektorns öknings-att
takt har förutsatts oförändrad. Under detta förhållande kommer den of-vara
fentliga sektorn i anspråk andelatt störreta produktionsresursema fi-seen av

9. Den andra förklaringen förknippadär med den förstagur ärsom att en ar-
betstidsförkortning kommer påverka den offentliga sektornsatt enhetskost-
nader de övrigaän produktionssektoremas eftersom dennamer sektor rela-är
tivt arbetsintensiv ochsett uppvisar lägre produktivitetsutveckling.mer en

Figur Sysselsättningsstruktur. Andel arbetstidsvolym. Procent.av

I-Drocent100

Wig 2 :

50 Konkurrens
; sektorut.

4G- - - - —— —— - @0Hentl1g3
sektor20-

_ _I |:Skgddad
sektorg

i
Ref. V35 V3Sd V3UaV30e S6 SBS

V35aV35e V30 V30d S7 FF

Rrbetst ldsreformer
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innebärreformerna,andra ut-till deipåpekasslutligen enbör motsattsDet att,
försäkrings-socialavia detinkomstomfördelningarföräldraförsäkringökad

variationtillhänsynbara net-TORMODtidigare nämnts avSom tarsystemet.
lönekost-produktionskostnadernaoffentligai devariationernadvstoskatterna

kunnatransfereringar. Förexklusiveinvesteringar attoffentligaochnader
inforrna-detaljeradblbehövsbruttoskatternaeffekternauppskatta mera en

på denvilketinkomstfördelningindividernasochbefolkningsstrukturtion om
problemtillställerTORMODianväntsaggregeringsnivâ som

kom-nettoskatterpåÄven effektersmåföräldraförsäkring harutökadenom
bruttoskat-effekterrelativt störrehareformsådanemellertid settattenmer

påpe-bakgrund det värtärdenna attreformalternativen. Motandradeänterna
kostna-realekonomiskadesåledesunderskattarberäkningarTORMODSka att

reform.sådanderna enav

funktio-denochreallöneutvecklingenpåEffekter4.4

inkomstfördelningennella
reallöneut-effekt pådirektarbetstidhar kortarei kapitel 1påpekatsSom en

lön kommermarknadsbestämdsysselsättning ochfull ar-Med envecklingen.
drivadärmedocharbetskraftenknappheten påöka uppbetstidsförkortning att

bero-dock främstreallöneutvecklingen ärpâeffektenslutligaDentimlönerna.
längddrifttidensarbetsutbudet,påverkararbetstidsförkortningenhurende av

arbetsproduktiviteten.och
arbetsprodukti-förutsättningunderA7 ochA2 och atttabellframgårSom av

reduktiongenerellkommeroförändradeförblir avdriftsmönstretochviteten en
med-förlängning attV30 och semesternochV35altveckoarbetstiden aven
Orsa-referensaltemativet.tillförhållandeirealtimlönenminskningföra aven

hararbetsutbudetreduktionenfaktiskadenförstaför dettillken detta är avatt
denandraför dettabell 1,nominella attseden po-mindre änförutsatts vara

påknapphetökadtimlönenhar påarbetsutbudreducerat ar-effektensitiva ett
från denhärröreffektennegativadenkompenseradänbetskraft somär avmer
kommersättUttrycktlängd.drifttidens annatettminskningendrastiska av

arbetskrafts-minskaenhetproducerad attkapitalkostnadernaökningen perav
järnviktslönen.sänkningtillvilket lederarbetsutbudetefterfrågan än avenmer

reallöneutveckling ilägresåledeskräversysselsättningfullBevarandet enav
arbetstidsförkortningar.alternativettillförhållande utan

reformalternativenmedför andradeA7A2 ochtabellframgårvidareSom av
omstruk-förutsättaantingen denresultatenrealtimlön. Detta ärökning avaven

driftsmönst-till detövergånggradvisproduktionsprocessen nyatureringen av
mark-dåVi fårproduktiviteten.förändringenocheller den enret antagna av

sysselsättning.fullmedförenliglönekompensation ärnadsmässig som
skerveckoarbetstidenreduktionallmänärocksåVärt avattnoteraatt om en

samhälls-deV30b blirV35b ochaltlönekompensationavtalsmässigmed en

I arbetstidemaochfärdssystemetVälbilagabehandlasibruttoskattema separatEffekternapå en
här.inte närmareochkommer tasatt upp
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ekonomiska kostnaderna betydligt större. Under detta förhållande får en
drastisk minskning produktionen, nationalinkomsten och konsumtionenav

dramatisk ökningsamt arbetslöshet tabellse A2.en Med 6-timmarsdagav
och partiell lönekompensation beräknas nationalinkomsten och konsumtionen
sjunka kraftigt och detta inte enbart i förhållande till referensalternativet utan

jämförtäven med basåret 1986 se tabell A6, A7 och A8 Som påpekades i
kapitel 2 och med tanke på full sysselsättning utgöratt de viktigaste målenett av
i den svenska ekonomiska politiken verkar sådant fall föga troligt ochett kan
bara här tjäna illustration.som en

Fördelningen mellan löner och driftsöverskott, dvs den så kallade funktio-
nella inkomstfördelningen visas i tabell A12. Som framgår denna tabell lederav
kortare arbetstid allmänt till ökning nationalinkomstens löneandel. Löne-en av
andelens ökning är påtaglig vid generell reduktion veckoarbetstidenmer en av

vidän de övriga alternativreformerna. Den viktigaste förklaringen till denna
ökning givetvisär den beskrivna reallöneutvecklingen förändringenovan samt
i resursanvändningen.

Slutligen förklaras förändringen i nationalinkomstens kapitalandel främst av
variation i drifttid. Vid oförändrat driftsmönster innebär reduktionen av
veckoarbetstiden minskning driftsöverskottet i förhållande tillen referens-av
alternativet. Orsaken till detta ökningenär kapitalkostnader produceradav per
enhet uppstår då drifttiden reduceras.som

4.5 Alternativa makroekonomiska förutsättningar
Låt avslutningsvis säga några ord hur resultatenoss påverkas då detom antas

lägre tillväxt. Allmänt innebär pessimistisken ekonomisk utvecklingen mer
de samhällsekonomiskaatt kostnaderna blir lägre deän redovisade Orsa-ovan.

ken till detta kostnadernaär för varjeatt utebliven arbetstimma blir relativt sett
mindre då produktivitetens utveckling beräknas vara svagare.

Vi har genomfört känslighetsanalys där vi har antagit lägreen teknisk ut-en
veckling i den konkurrensutsatta och den privata tjänstesektorn. dennaI variant
beräknas BNPs och produktivitetetens tillväxttakt uppgå till 1.6 1.3resp. pro-

år 2.2 1.9 icent vårt referensalternativ.motper Uttryckt förändringresp som
i den disponibla bruttonationalinkomsten innebär minskning arbetstiden av
med sänkning nationalinkomstenprocenten med 16miljarderen kronorav ca
i varianten med lägre tillväxt 18miljarder i de redovisademot kalkylerna.ovan
De realekonmiska kostnaderna uttryckt reducerad nationalinkomst blirsom
således lägre jämfört medprocent vårt huvudalternativ.ca

Det bör emellertid påpekas lägre tillväxt innebäratt också lägre privaten
konsumtion och lägre reallön högre skattetryck församt ett given utvecklingen

den offentliga produktionen. förhållandeIav till basåret 1986 beräknas den
privata konsumtionen öka med 80 i vårt referensalternativprocent 50ca mot ca

i varianten med lägreprocent tillväxt. Vid 6-timmarsdag V30 beräknas kon-
sumtionen öka med 20 i förhållande till basåretprocentca endast 2mot ca pro-

då det lägre tillväxt.cent Dettaantas innebär uppoffringen helanästanen av
det potentiella konsumtionsutrymmet jämfört med 75 i de redovi-procent ovan
sade resultaten.
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realekono-ekonomisk utveckling allmänt lägreSåledes betyder en svagare
framtida kon-andel detinnebär ocksåmiska kostnader störreatt en avmen

förkortas.uppoffras då arbetstidensumtionsutrymmet måste
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Sammanfattning och slutsatser

Resultaten modellarbetet måste betraktas räkneexempel gällerav som som un-
der vissa förutsättningar. De bör därmed tolkas med viss försiktighet. Icke des-

mindre kalkylerna känsla för vad variationto centrala variabler,ger en av som
drifttidens längd och arbetsproduktiviteten betyder då arbetstiden förkortas.

De redovisade makroekonomiska simuleringarna visar tydligt korta-ovan att
arbetstid innebär sänkning produktionskapacitetens utveckling,re en av en

minskning nationalinkomsten och konsumtionsutrymmet ökningav samt en av
skattetrycket. De samhällsekonomiska kostnaderna varierar dock betydligt
beroende på arbetstidsreformens karaktär och de förutsätta variationerna i
drifttiden och arbetsproduktiviteten.

Som vidare framgår kalkylerna beräknas de realekonomiska kostnadernaav
bli betydligt vidstörre generell reduktion veckoarbetstiden vidän de övri-en av

reformalternativen. Produktions- och konsumtionsförlusterna blir dåga störst
det det inte förekommer några produktivitetshöjandeantas att effekter och att

Ävendriftsmönstret i ekonomin förblir oförändrat. då det förbättringantas en
arbetsproduktiviteten och viss omstrukturering produktionsprocessenav en av

längre driftid innebär kortare veckoarbetstidmot omfattande minskningen en
den disponibla nationalinkomsten och den privata konsumtionen.av

Om vi frånutgår de empiriska resultaten redovisade i kapitel 1 finns det an-
ledning reduktion arbetstiden kommeratt lämnatro att arbetsproduk-en attav
tiviteten oförändrad. beträffarVad omläggningen produktionsprocessen harav
vi påpekat förlängning drifttiden i ekonomin kräveratt hög flexibiliteten av en

Äveni både produktionsstruktur och arbetsorganisation. det verkar troligtom
vissa företag kan motverka den ökningatt enhetskostnaderna uppstårav som

vid kortare veckoarbetstid förlänga drifttid ocheller rationaliseraatten genom
det inteär givet så kan ske för hela ekonomin. Underatt dessa förhållanden kan

inte utesluta våra pessimistiska resultat realiseras.attman mer
De samhällsekonomiska kostnaderna för förlängning ochsemesternen av en

utökad föräldraförsäkring beräknas bli mindre kostnadernaän för allmänen re-
duktion veckoarbetstiden. Det bör dock understrykas de samlade effek-av att

dessa reformer inte obetydligaärterna alla genomförs under de kom-av om
mande åren. De realekonomiska kostnaderna kortare arbetstid bordeav mao
värderas andra samhällsekonomiska åtgärdermot och reformertyper av som
exempelvis kärnkraftsavvecklingen och miljöförbättringar. Genomförandet av
dessa åtgärder ställer ytterligare krav framtidaden konsumtionstillväxten
och begränsar därför för arbetstidsreformer.utrymmet

TORMOD bara hänsyn till variationerna nettoskattertar offentliga utgif-av
exkl transfereringar. I till de andra reformernater innebär förlängdmotsats en

barnledighet inkomstomfördelningar via det sociala försäkringssystemet.
Även utökad föräldraförsäkring beräknas effektersmå på nettoskat-om en
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TOR-bruttoskatterna.ha effekter påreformsådan störrekommer attterna en
kostnadernarealekonomiskasåledes deberäkningar underskattarMODS enav

ibetydelsebefolkningsstrukturen ocksåärUtvecklingenreform.sådan avav
befolkningenandelen ärEfter 2000 beräknassammanhang. årdetta somav

nationalin-andelutveckling innebär störreöka. En sådan65 åröver attatt aven
vilket,pensionsutbetalningar, sjukvård äventillanvändaskomsten måste mm

ikonsumtionsutrymmetrestriktioner påarbetstidsforkortningar,utan ger
förutsättning igrundläggandepåfrestningar. En.statsfmasiellaframtiden och

TORMOD påverkasproduktionstillväxttakt intesektornsoffentligadenär att
visar sigarbetstidhuvudeffekten kortareinnebärförkortningen. Detta att avav

Allmänt dettahöjda nettoskatter.privat konsumtion ochminskningi reseraven
offentligprivat ochkostnaderna mellanfördelningenfråganantagande avom

andraarbetstidsreformerna och åsidanAvvägningen mellan åkonsumtion. ena
priorite-viktig politiskkonsumtion därmedoch privatoffentlig utgörsidan en

mellanvalbör således tolkassimuleringarnaring. Resultatet ettsnarare somav
sidan. Uttrycktoffentlig konsumtion å andraoch privat ochfritid sidanå ena

individerna be-förkortad arbetstid ärgenerelltinnebärpå sätt attett annat en
offentligakonsumtion ocheller densin privatakraftigt reduceraredda attatt

verksamhetsnivån begränsas.
viss enighet bland ekonomerdet rådabör slutligenDet nämnas attatt syns en

exempelvis farhågorproblem. gällerinför strukturella DettaSverige står raden
högt skatte-kostnadsutveckling, lågt privat sparande, ettettogynnsamom en

effektivitetsproblem inomproduktivitetsutveckling vissalågtryck, samten
balansproblem riskerardessasektorn. Våra resultat tyderden offentliga att

veckoarbetstiden för-arbetstidsförkortning, i synnerhetvidförvärrasatt omen
arbetstidsförkortningar innebäromfattandeverkar såledeskortas. Det omsom

ekonomisk politik medmålkontlikter gäller utformningenallvarliga vad enav
tillrätta med dessa balansproblem.syfte kommaatt

höga kostnaderCalmfors i Ekonomisk Debatt 1988påpekades L. ärSom av
arbetstid krä-arbetstidsförkortningar.avgörande Kortareinte argument motett

konsumtion. Resul-fritid i förhållande tillemellertid hög värderingen avver
uppfattning.bekräfta dennamodellberäkningarnataten synsav
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Bilaga 1

TORMODs endogena och variablerexogena

ENDOGENA VARIABLER EXOGENA VARIABLER

Priser Priser

PA Offentlig sektor PE Exportindustrier
PS Privat tjänstesektor PM Importkonkurrer-
PC Konsumentprisindex ande industrier
PY Bruttonationalinkomstprisindex
W Timlön
RO Bmttoavkastningkvasiränta

Gammalt kapital.
RI Bruttoavkastning.

Nytt kapital.

Produktion Produktion

X Produktionsnivå E,M,S XA Produktionsnivâ
Gamla och anläggningar Offentlig sektornya

LD Arbetskraftsefterfrågan. LS Arbetsutbud
Samtliga sektorer.
Gamla och anläggningarnya

KD Kapitalefterfrágan. KG Utbud gammaltav
Samtliga sektorer. kapital
Gamla och anläggningar.nya

Varumarknad Varumarknad

DM Varuefterfrågan. Importkon-
kurrerande sektor.

DS Varuefterfrágan. Skyddad sektor.

Makrøekonomiska aggregat
BNP SRATE Sparkvot
Y Bruttonationalinkomst CACC Bytesbalans-
CONS Konsumtion saldot

SURPLUS Budgetsaldot
GIFT Nettofaktor-

IMP Import inkomst
EKSP Export
U Arbetslöshet

E: Exportindustrier
M: Importkonkurrerandeindustrier
S: Skyddadsektor

OffentligA: sektor
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2Bilaga

Sektorindelning

SEKTORURRENSUTSATTK ONK

.EXPOR USTRITINDla.

SNR

MINERALBROTTGRUVOR OCH2000
OCH PAPPERSVARUINDUSTRI3420 MASSA-, PAPPERS-

INDUSTRI OCH PLASTINDUSTRI3520 KEMISK
OCH STENVARUINDUSTRI3600 JORD-
STÅL-JÄRN-, OCH METALLVERK3700

VERKSTADSINDUSTRI3800
ANNAN TILLVERKNINGSINDUSTRI3900

IMPORTKONKURRERANDE INDUSTRI1b.

1200 SKOGSBRUK
1300 FISKE

KONKURRENSUTSATT LIVSMEDELSINDUSTRI3112
BEKLÄDNADS- LÄDERVARUINDUSTRITEXTIL, OCH3200

TRÄVARUINDUSTRI3410
3510 GUMMIVARUINDUSTRI

OCH KOLPRODUKTER3530 PETROLEUMINDUSTRI

SEKTOR2. SKYDDAD

1100 JORDBRUK
3111 SKYDDAD LIVSMEDELSINDUSTRI

FÖRLAG00113430 GRAFISK INDUSTRI
DRYCKESVARUINDUSTRITOBAKS- OCH3120

VÄRME- OCH VATTENVERK4000 EL-, GAS-,
BYGGNADSINDUSTRI5000

HOTELLRÖRELSERESTAURANG- OCH6000 VARUHANDEL,
SAMFÄRDSEL, POST OCH TELEVERK7000

FÖRSÄKRINGSINSTITUT0c118000 BANKER M M
TJÄNSTER9000 PRIVATA

FÖRVALTNING TJÄNSTEROCH OFFENTLIGAOFFENTUG ANDRA
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Bilaga 3

Resultaten tabellfonni

Tabell A1. De olika scenarierna

ÖvergångArbetstids- Arbets- till Lönekomp-
reformer produktivitet utvidgad drift. ensation

V35 oförändrad O Utan
V35a %25 0 ’ ’
V35b oförändrad 0 %25
V35c 25 % 0 %25
V35d oförändrad 50% Utan
V35c 25 % 50% ’ ’
V35f oförändrad 100%

V30 oförändrad 0 Utan
V30a 25 % 0 ’ ’
V30b oförändrad 0 25 %
V30c %25 0 25 %
V30d oförändrad 50% Utan
V30c %25 %50
V30f oförändrad %100 ’

S6 oförändrad 0 -
S7 ’ ’ 0 -

FF oförändrad oförändrad drifttid -
SE6 ,. ..

V35 ochV30: förkortning veckoarbetstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6ochS7: förlängning 2l veckor.semesterav resp
FF: utökadföräldraförsäkringtill 18månader.
SB6:6-timmarsarbetsdagFörsmåbarnsföräldrar.

enförändringEn arbetsproduktivitetenmed25%innebär ökning arbetsproduktivitetenmedav av
3% vid 35-timmarsveckanochmed 6% vid 30-timmarsveckan.ca ca



Bilaga 8 4151989:53sou

årsFasta 1986 priser.A2. MakroekonomiskaTabell aggregat.

Kapital- Real- Syssel- Arbets-Disp.BNP
sättning löshettimlönbruttonatio- stockar

nalinkomst.
%kr kr milj. timmd kr md kr. md

166.5 6804 0.01540.2 6878.01561.6Referens-
altemat.

6212 0.01374.0 6398.2 164.21364.3V35
6212 0.01410.6 6496.2 168.01407.7V35a
5298 14.71163.6 1204.8 5946.2 171.7V35b

171.7 5735 7.71300.9 1320.4 6254.9V35c
6212 0.01430.1 6621.5 171.21431.0V35d
6212 0.01468.1 6724.8 175.11476.1V35e
6212 0.01498.3 6861.3 179.9V35f 1515.3

0.0162.5 55671164.8 1205.4 5912.5V30
0.06086.9 170.2 55671242.4 1270.9V30a

24.05271.4 176.9 4231877.1 965.0V30b
176.9 4875 12.41140.1 5738.7V30c 1087.2
170.1 5567 0.01261.1 6126.7V30d 1231.5

5567 0.01332.1 6310.8 178.1V30c 1313.3
5567 0.01283.9 1307.3 6278.9 175.8V30f

0.06805.4 166.5 6701S6 1531.1 1514.5
6561 0.01488.0 1478.2 6702.0 166.3S7

6741 0.01528.2 6845.9 166.91547.4FF
167.1 6633 0.01518.4 1503.8 6778.8SB6

från 30timmar.förkortning veckoarbetstid 40 timmar till 35V35 ochV30: av resp.
förlängning 2 veckor.S6ochS7: 1semester respav
föräldraförsäkringtill 18månaderutökadFF:

småbarnsföräldrar.6-timmarsarbetsdagförSB6:
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Tabell A3. Privat konsumtion och årsbruttoinvestering. 1986 priser.

Privat konsumtion Bruttoinvestering
md kr Andel disp. md kr Andel disp.av av

bmttonational- bruttonational-
inkomst.% ink0mst.%

Referens- 942.4 61.2 354.8 23.0
alternativ.

V35 784.8 57.1 316.1 23.0
V35a 819.6 58.1 324.3 23.0
V35b 623.1 51.7 286.4 23.1
V35c 733.7 55.6 304.2 23.0
V35d 837.0 58.5 331.2 23.2
V35c 873.4 59.5 339.7 23.2
V35f 902.3 60.2 350.1 23.4

V30 625.3 51.9 277.1 23.0
V30a 687.7 54.1 291.6 23.0
V30b 393.3 40.8 223.7 23.2
V30c 562.7 49.4 262.6 23.0
V30d 678.4 53.7 291.3 23.1
V30e 744.3 55.9 306.6 23.0
V30f 719.7 55.1 302.5 23.1

S6 918.0 60.6 348.9 23.0
S7 883.5 59.8 340.5 23.0

FF 931.0 60.9 352.1 23.0
SB6 907.8 60.4 346.5 23.0

V35 ochV30: förkortning veckoarbetstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6ochS7:förlängning 2 veckor.lsemesterav resp
FF: utökadföräldraförsäkringtill 18månader
SB6:6-timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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Löpande priser.Nettoskatter.Tabell A4.

Nettoskatter

disp.md kr Andel av
bruttonational-
ink0mst.%

720.2 28.7Referens-
alternativ.

32.1724.1V35
31.2722.5V35a
36.9732.8V35b

726.7 33.5V35c
31.2720.2V35d
30.4717.8V35c:
30.2731.1V35f

36.5729.8V30
34.5726.2V30a

746.6 46.2V30b
38.7733.8V30c
35.1717.7V30d
33.2714.2V30c
34.1716.8V30f

29.2720.9S6
29.9721.8S7

28.9720.7FF
29.4720.9SB6

30timmar.till 3540 timmarveckoarbetstidfrånförkortningV35 ochV30: resp.av
2 veckor.1förlängningochS7:S6 semester respav

18månaderföräldraförsäkringtillutökadFF:
småbarnsföräldrar.för6-timmarsarbetsdagSB6:
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ÅrligTabell A5. tillväxttakt

BNP Produkti- Disp. Privat Brutto-
vitet bruttonat konsumtion investe-

inkomst ringar.

Referens-
alternativ 2.2 1.9 2.0 2.5 2.7

V35 1.6 1.7 1.5 1.8 2.2
V35a 1.7 1.8 1.6 1.9 2.3
V35b 0.9 1.7 0.9 0.8 1.6
V35c 1.4 1.8 1.3 1.5 2.0
V35d 1.8 1.9 1.6 2.0 2.4
V35c 1.9 2.0 1.8 2.2 2.5
V35f 2.0 2.1 1.8 2.4 2.6

V30 0.9 1.5 0.9 0.8 1.6
V30a 1.2 1.7 1.1 1.2 1.8
V30b -0.3 1.4 -O.l -l.l 0.7
V30e 0.6 1.7 0.7 0.4 1.4
V30d 1.2 1.7 1.1 1.1 1.8
V30e 1.4 2.0 1.8 1.5 2.1
V30f 1.3 1.9 1.3 1.4 2.0

S6 2.1 1.8 1.9 2.4 2.6
S7 2.0 1.8 1.8 2.3 2.5

FF 2.1 1.9 1.9 2.5 2.6
SB6 2.1 1.9 1.9 2.4 2.6

V35 ochV30: förkortning vcckoarbetstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6ochS7: förlängning l 2 veckor.semesterav resp
FF: utökadföräldraförsäkringtill 18månader
SB6:6-timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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förhållande till referensalternativProcentuell förändring iTabell A6.

Privat Brutto-Disp.
investeringarkonsumtionbruttonat

inkomst

-l0.9-l6.7-l0.8V35
-8.6-l3.08.4V35a -

-2l.5-33.9-21.8V35b
-14.3-22.2-14.3V35c

-6.7-11.2-7.2V3Sd
-4.3-7.3-4.7V35e
-1.3-4.3-2.7V35f

-21.9-33.7V30 -21.7
-17.8-27.0-l7.5V30a
-37.0-58.3-37.4V30b
-26.0-40.3-26.0V30c
-l8.0-28.0-l8.lV30d
-13.6-21.0-13.5V30e
-14.7-23.6V30f -15.1

-l-2.6S6
-4.0-6.3-4.0S7

-0.8-0.8 -lFF
-2.3-3.7-2.4SB6

till 35 30timmar.veckoarbetstidfrån40 timmarförkortningV35 ochV30: resp.av
2 veckor.förlängning 1S7:S6och semester respav

föräldraförsäkringtill 18månaderFF: utökad
småbarnsföräldrar.6-timmarsarbetsdagförSB6:
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Tabell A7. Procentuell förändring i förhållande till referensalternativ

BNP Realkapital- Realtim-
stockar lön

V35 -l2.6 -7.0 -l.4
V35a -9.9 —5.6 0.9
V35b -25.5 -13.6 3.1
V35c -l6.7 -9.0 3.1
V35d -8.4 -3.7 2.8
V35c -5.5 -2.2 5.2
V35f -3.0 -0.3 8.0

V30 -25.4 -l4.0 -2.4
V30a -20.4 1.5 2.2
V30b ~43.8 -23 .4 6.3
V30c -30.4 -l6.6 6.2
V30d -2l.l -l0.9 2.2
V30c -l5.9 -8.3 7.0
V30f -l7.8 -8.7 5.6

S6 -2.0 0.0
S7 -4.7 -2.6 -0.1

FF -1.0 -0.5 0.3
SB6 -2.8 .4 0.4

V35 ochV30: förkortning veckoarbetstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6ochS7: förlängning l 2 veckor.semesterav resp
FF: utökadföräldraförsäkringtill 18månader
SB6:6-timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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basåret 1986förhållande tilliProcentuell förändringTabell A8.

Brutto-PrivatDisp.
investeringarkonsumtionbruttonat.

inkomst

Referens-
88.082.459.2alternativ

67.551.942.0V35
71.958.745.8V35a
47.520.624.5V35b
61.242.036.5V35c
75.562.047.8V35d
80.069.151.7V35e
85.574.754.9V35f

46.921.024.6V30
54.533.031.4V30a
18.6-23.90.3V30b -
39.28.917.8V30c
54.431.323.3V30d
62.544.137.7V30e
60.339.3V30f 35.1

84.977.756.5S6
80.571.052.8S7

86.680.257.9FF
83.675.755.4SB6

30timmar.till 35veckoarbetstidfrån40 timmarförkortningV30:V35 och resp.av
2 veckor.förlängning 1ochS7:S6 semester respav

månaderföräldraförsäkringtill 18utökadFF:
småbarnsföräldrar.för6-timmarsarbetsdagSB6:
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Tabell A9. Procentuell förändring förhållandei till basåret 1986

BNP Realkapital- Realtim-
stockar lön

Referens-
alternativ 67.3 59.2 75.8

V35 46. l 48.1 73.4
V35a 50.8 50.3 77.4
V35b 24.6 37.6 81.3
V35c 39.3 44.8 81.3
V35d 53.3 53.2 80.8
V35e 58.1 55.6 84.9
V35f 62.3 58.8 90.0

V30 24.8 36.8 71.6
V30a 33.1 40.9 79.7
V30b 6.1 22.0 86.8-
V30c 16.4 32.8 86.8
V30d 31.9 41.8 79.6
V30e 40.7 46.1 88.1
V30f 37.5 45.3 85.6

S6 64.0 57.5 75.8
S7 59.4 55.1 75.6

FF 65.7 58.4 76.2
SB6 62.6 56.9 76.5

V35 ochV30: förkortning veckoarbetstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6 förlängningochS7: 1 2 veckor.semesterav resp
FF utökadföräldraförsäkringtill 18månader:
SB6:6-timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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Tabell A10. Näringsstruktur. Produktionsektorernas andel BNP.av
1986års priser. Andel i procent.

Konkurrens- Skyddad Offentlig
sektor sektor sektorutsatt

% % %

Referens-
alternativ 26.9 58.2 14.9

V35 26.5 56.5 17.0
V35a 26.6 56.9 16.5
V35b 25.8 54.3 20.0
V35c 26.3 55.9 17.8
V35d 26.5 57.3 16.2
V35c 26.6 57.7 15.7
V35f 26.6 58.1 15.3

V30 25.9 54.2 19.9
V30a 26.2 55.1 18.7
V30b 24.3 49.2 26.5
V30c 25.6 53.1 21.3
V30d 25.9 55.2 18.9
V30c 26.2 56.1 17.7
V30f 26.0 55.9 18.1

S6 26.8 58.0 15.2
S7 26.8 55.9 15.6

FF 26.9 58.1 15.0
SB6 26.8 57.9 15.3

V30: förkortningV35 och veckoarbetstidfrån40timmartill 35 30timmar.av resp.
förlängningS6ochS7: 21 veckor.semesterav resp

utökadföräldraförsäkringtill l8 månaderFF:
SB6:6-timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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Sysselsättningsstruktur. Sysselsättningens fördelning mellanTabell All. de olika
arbetstidsvolym. Procent.sektorerna. Andel av

Skyddad OffentligKonkurrens-
sektor sektor sektorutsatt

% % %

Referens-
53.9alternativ 14.4 31.7

l3.8 51.2 35.0V35
V35a 13.9 52.0 34.1
V35b 12.9 47.4 39.7

13.5 50.1V35c 36.4
13.9 51.8V35d 34.3

52.5V35c 14.1 33.4
V35f 14.1 52.5 33.4

V30 13.0 47.7 39.3
13.3V30a 49.3 37.4
11.2V30b 40.3 48.5
12.6 46.0V30c 41.4

V30d 13.4 48.6 38.0
V30c 13.7 50.2 36.1
V30f 13.4 49.5 37.1

14.4S6 53.5 32.1
14.2 52.9S7 32.9

14.4 53.7FF 31.9
SB6 14.3 53.3 32.4

V35 V30: förkortning veckoarbetstidfrån40 tilloch timmar 35 30timmar.av resp.
S6 förlängning 2ochS7: l veckor.semesterav resp

föräldraförsäkringtillFF: utökad 18månader
förSB6:6-timmarsarbetsdag småbarnsföräldrar.
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Tabell A12. Funktionell inkomstfdrdelning. Lönernas och kapitalinkomsternas
andel disp. bruttonationalinkomst. Andel iav procent.

Löneandel Kapitalandel
% %

Referens-
alternativ. 62.0 38.6

V35 62.6 38.0
V35a 62.4 38.1
V35b 63.3 37.4
V35c 62.8 37.8
V35d 61.5 39.1
V356 61.4 39.2
V351‘ 61.2 39.4

V30 63.3 37.4
V30a 63.0 37.7
V30b 64.8 36.1
V30c 63.6 37.1
V30d 63.0 37.6
V306 62.7 37.9
V30f 62.0 38.6

S6 62.1 38.5
S7 62.2 38.4

FF 62.0 38.5
SB6 61.9 38.7

V35 ochV30: förkortning veckoarbelstidfrån40 timmartill 35 30timmar.av resp.
S6ochS7: förlängning l 2 veckor.semesterav resp
FF: utökadföräldraförsäkringtill 18månader
SB6:6—timmarsarbetsdagför småbarnsföräldrar.
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Förteckning arbetstidskommitténöver av

publicerat material

Arbetstidskommitténs betänkande Arbetstid och välfärd SOU
1989:53:

Del Inledningl
Del II Framvaxtetz dagens arbetstiderav
Del Ill Analys olika arbetstidsreformers konsekvenserav
Del IV Strategi för arbetstidspolitiken

Arbetstid och välfärd, bilagedel A SOU 1989:53:

Bilaga l Hushållens arbetstider
Ger analys arbetstidens längd och förläggning för olikaen av grupper
och hushållstyper. innehållerDen också uppgifter barnomsorgom
och restider.

Bilaga 2 Attityder till arbetstider
Ger frågor hur angeläget individerna arbetstids-svar om attanser
förkortningar Den ocksåär. på frågor vilkenger svar typom av ar-
betstidsforkortning är angelägen.mestsom

Bilaga 3 Faktiska, möjliga och önskade arbetstider
Redovisar resultat från tidsanvändningsstudie möjligheternaen om att
själv påverka sina arbetstider, liksom olika frihetsgrader vad gäller ar-
betstiden.

Bilaga 4 Förkortning arbetstiden konsekvenser för hälsa och socialaav --
förhållanden
Går igenom vilken betydelse arbetstidens längd och förläggning har
för hälsa och möjligheter till umgås med familjen.att t.ex.

Bilaga Välfärdssystemet5 och arbetstiderna
Beskriver hur välfárdssystemet påverkas arbetstidsforkortningar.av
Påverkan på offentlig verksamhet och transfereringar beskrivs utan
kvantifieringar.

Bilaga 6 Arbetstider i tolv länder
Redogör för normalarbetstider och faktiska arbetstider i tio euro-
peiska länder USA och Japan. En jämförelsesamt sysselsättningav
och arbetslöshet görs.
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Bilaga 7 betyderVad kortare arbetsvecka, längre och längre för-semester
äldraledighet för utbudet arbetskraftav

Analyserar framtida arbetsutbud med utgångspunkt från 1989 års be-
folkningsprognos. Huvudintresset effekterägnas olika arbets-av
tidsförkortningar.

Bilaga 8 Samhällsekonomiska följder kortare arbetstidav
Innehåller beräkningar följderna för tillväxt, investeringar, kon-av
sumtion och arbetslöshet olika arbetstidsförkonningar. Beräknin-av

hjälp modellmed utarbetadgörs inom den norska arbets-garna av en
tidsutredningen.

Arbetstid och välfärd, bilagedel SOUB 1989:53:

Bilaga 9 Motala och arbetstidsförkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter foren av en
mellansvensk industristad.

Bilaga 10 Göteborg och arbetstidsförkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter foren av en
storstad.

Bilaga 11 Robertsfors kommun och arbetstidsförkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter fören av en
glesbygdskommun.

Bilaga 12 Kortare arbetstid för småbarnsföräldrar villkor och konsekven-—-
ser
Redovisar olika modeller för förlängning föräldraförsäkringen.tre av
Modellerna uppfyller i princip önskemålet timmars arbetsdagom sex
för småbarnsföräldrar heltidslön.med

Bilaga 13 Regionala konsekvenser arbetstidsförkortningav en
Innehåller genomgång hur det regionala arbetstidsmönstreten av ser

i dag regionalaoch vilka konsekvenser förkortningut som en av ar-
betstiden får.

1990-01- 3 0
srocmow
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