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Förord

arbetstidstörkortningar för förhållandena iVilka konkreta konsekvenser har en
industristad frågan arbetstidskommittén till eko-msdelstor Den ställde några

Linköping.vid Universitetet inrmer
Rapporten innehåller förutom konkreta iakttagelser från Motala även teo-en

Förre:isk genomgång ekonomiska referensramen arbetstider.denav
legat för för innehål-Rapporten har till grund kommitténs överväganden men

Carlsson och Lindvall. Författarnalet Thomas Jan gemensamtsvararansvarar
förför Lindvall har för kapitel och fyra, Carlssonhuvudansvaret trerapporten.

har fungerat.öxriga kapitel. Som handledare Hans Thapper

Mona Sahlin

ordf arbetstidskommitténi
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1 Motala kommun korten-—

beskrivning

1.1 Inledning
Östergötland.Motala ligger vid Vättern, i det nordvästra hörnet Orten börja-av

de iväxa samband med byggandet Göta Kanal. Motala förhållandevisärav en
stad. 1823 blev Motala köping och drygt 60 år 1881, fick sinaung senare, man

stadsrättigheter. Ortens utveckling förknippadär nära med Motala Verkstad,
i början reparationsverkstad vid bygget Göta Kanal. Motalasom var en av

Verkstad har i olika sammanhang kallats den svenska industrins Det harvagga.
varit 2 000över anställda vid Motala Verkstad,mest idag detsom är drygt 300.

Motala Verkstad fram till 1947 kommun, vid sidan Motala.var en egen av
Idag består Motala kommun tätorten Motala antal näraliggandesamt ettav

tätorter. Kommunen har idag 42 000 invånare. Av dessa bor drygt 29 000 ica
tätorten Motala och 2 700 i Borensberg.

300Det 20är invånare i Motala kommun förvärvsarbetar. Det in-ca som
nebär 50 % alla invånare förvärvsarbetande.äratt 12 200 Motalaborca av ar-
betar inom den privata sektorn och 8 100 arbetar inom den offentliga sektorn.
Ca 60 % de anställda inom den offentliga sektorn kvinnor, iär den privataav
sektorn %30är kvinnor. Den kvinnliga dominansen allraär inomstörstsom
den kommunala förvaltningen, 84 % totalt 3 700 anställda.av

Motala har 70-under och 80-talet genomgått kraftig strukturomvandling.en
Mellan 1975och 85 minskade antalet anställda inom tillverkningsindustrin med

25 %,över från 8 734 till 6 291. Under period har antalet anställda inomsamma
näringsgrenen Offentlig förvaltning och tjänster ökat från 4 600 tillca ca
7200. Motalas näringsliv domineras helt den privata tillverkningsindustrin,av

den kraftiga nedgången antalettrots sysselsatta. Det %31är alla för-av ca av
värvsarbetare i Motala arbetar inom denna industri. Tillverkningsindu-som
strins dominans i Motala understryks vid jämförelse med hela landet. I helaen
riket det 21 %är arbetar inom tillverkningsindustrin.ca som

Förvärvsfrekvensen i Motala relativtär hög för de flesta åldersgrupper. För
kvinnorna den dockär 1,5 %-enhet lägre riksgenomsnittet.än Om kvinnorna
i Motala arbetade i utsträckning kvinnorna i övriga landet skullesamma som
arbetskraften i Motala öka med 150 200ca personer.-

Befolkningen i Motala har i varit konstant under destort 20sett åren,senaste
41-42 000 I samband med problemen på arbetsmarknadenca har detpersoner.

periodvis varit kraftig utflyttning. Kommunen har relativt mycket åldringar,en
drygt 19 % invånarna är 65 år.överav

Folk- ochBostadsräkningen1985.
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Motala,tillkoncentreradei kommunen starkt tätortenärArbetsplatserna ca
Electroluxarbetsplatserna ärhär. Dehar sin arbetsplats000 storapersoner

ianställda Lasarettet400med drygt l000 anställda, Luxor2med drygt samt
anställda.Motala 2 l00ca

198080-talet. Mellan70- ochhar ökat underoch från MotalaPendlingen till
50 %, till 2 800. Det ärMotala medpendlingen från1985 ökadeoch cacaca

nettopendlingenvilket innebärtillpendlar kommunen,0002 attsompersoner
Denutsträckning heltidsarbetande män.iPendlarna800 ärär storpersoner.—

Motalamil frånligger 5 tätortenLinköpingutpendlingen sker tillstörsta som
pend-kraftigt ökadeorsaker till denfinns fleraBorensberg. Det3 mil frånoch

Linkö-och delslokala arbetsmarknadMotalasdet problemenlingen, dels är
frivilligt valtregelBorensberg har iiPendlare bosattakraftiga expansion.pings

Motalafrånmedan pendlingen tätortentill arbete,3 mil sittpendla snarareatt
hemorten.lämpligt arbetefinnasvårigheternapåberor ettatt

2000-20l0fram tillfor Motala1.2 Prognos
effekterna ärska bedömaarbetstidsförkortningar,eventuellaDe av,som

arbetsmarknadlokala2000-20l0. Motalafram till årgenomförastänkta att
föränd-genomgåarbetstidsförkortningargenerella storakommer attäven utan

Östergötland förhar gjortiLänsstyrelsenâr. ut-ringar under dessa prognoser
Progno-i alla länets kommuner.arbetsmarknadochbefolkningvecklingen av

UMDAC-modellen.kmed hjälp dengjordaär savserna
syssel-hurolika antagandenvarje kommun,innehåller, forPrognosen om

ärutvecklas. Iförvärvsgrad kommerbefolkning ochsättning, att prognoserna
befolkningsutvecklingen.styrande forsysselsättningsutvecklingen ärdet som

tilldetta, enligtlederarbetskraft i kommun attSaknas det perso-prognosen,en
antalettillockså hänsynförunderlagetflyttar till I tarorten. manprognosenner

sysselsättningen kommerhurBedömningen över ut-dödsfall och fodslar. att
statligadeni första handhela Sverige,gällervecklas baseras prognoser som

hjälpberäknad medtill 1995framlångtidsutredningen. Prognosen är av
enbartoch 20l02000 ärUMDAC-modellen. åren extra-För enprognoserna

for 1995.polering värdernaav
mellankonstant20 åren legatunder dei Motala harBefolkningen senaste

befolkningsutveck-forLänstyrelsensvisarTabell l.l000-42 000.41 prognos
till 20l0.lingen fram år

ålder.fördelade efter1985-2010,MotalaiBefolkningsutvecklingenTabell l.l:

Ålder 201020001985

31633407337400- 6
47424814551307-16
39003853459317-24

22209221142014125-64
44223640440365-74
35603970332675-

419964179841350Totalt

MotalaförLänsstyrelsensKälla: prognos
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Tabellen visar Motalas befolkning kommer öka med 450att att ca personer
fram till år 2000, och med 750 fram till år 2010. Det i åldersgrup-ärca personer

mellan 25-64 år ökningen kommer störst, 2 000pen attsom vara ca personer.
Befolkningen under 25 år kommer minska med 700latt ca personer.

På kort sikt, de 20närmaste åren, innebär befolkningsutvecklingen detatt
blir fler kan tänkas arbeta. De krympande barnkullarna innebärpersoner som
samtidigt behovet kommunal barnomsorg och skoloratt kommer minska,av att
vilket kommer minska de kommunala utgifterna. På lite längreatt sikt, efter vår
tidshorisont, innebär siffror problem för Motala. Befolk-storaprognosens
ningen kommer totalt minska, eftersom andelenatt sjunkersett ochatt unga an-
delen äldre växer.

Enligt Länsstyrelsens skulle antalet sysselsatta i Motala öka medprognos
År576 till år 2000, till totalt 20 091 2010 kommer detpersoner personer. att va-

20 410 förvärvsarbetar i Motala. Alla förvärvsarbetandera ipersoner som
Motala kommer inte bosatta i kommunen,att pendla från andra kom-utanvara

Sysselsättningen kommer öka inom den offentligamuner. att sektorn,mest
även den privata tjänstesektorn förväntas öka. Ovanstående siffrormen gäller

under förutsättning den generella arbetstiden fortfarandeatt 40 tim-är
marvecka.

Utbudet arbetskraft kommer också öka i Motala fram till år 2010.attav att
Orsakerna enligtär länsstyrelsens dels befolkningen ökar och delsattprognos

den kvinnliga forvärvsgraden ökaratt %-enhet,med 2,5 till %.över 80ca

Tabell 1.2 Utvecklingen arbetskraftsutbudet 1985-2010, fördelade efter ålder.av

ålder 1985 2000 20 l 0

20-29 4310 41 12 3941
30-39 5222 4931 4671
40-49 46 l 2 5284 5434
50-59 34 5l 5058 4828
60-64 l2l5 1068 1534

Totalt 18774 20453 20408

Källa: Länsstyrelsens över Motalaprognos

Tabellen visar arbetskraftsutbudet i Motalaatt totalt ökar 674med l personer
fram till år 2000, för sedan minska något. När detatt gäller olika åldersgrup-

kommer de åldersgrupperna, 20-39 år, minskaper, yngsta med drygt 900att
fram till år 2010 samtidigt de äldstapersoner kommer ökasom grupperna att

Åldersstrukturenmed 2 500 den lokala arbetsmarknadenca kom-personer.
därmed förändras väsentligt. Medelåldernatt bland de förvärvsarbetandemer

kommer stiga kraftigt. En högreatt genomsnittsålder på arbetskraften innebär
den blir mindre flexibel.att

Tabell 1.2 beräknadär utifrån den generella veckoarbetstidenatt 40 tim-är
mar vecka. En sänkning den generella arbetstiden kan komma förändraav att
arbetskraftsutbudet, den kvinnliga förvärvsintensitetent att ökarex genom
något.
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det lättareföretagen i Motalakommer20 åren,kort sikt, dePå närmaste att
lite längre sikt,arbetskraftsutbudet ökar. Meneftersomfolk,rekryteraatt

ål-arbetskraften. Denproblem det gällerbli2010, kommer det närefter år att
2010mellan åren50-59-åringar, kommeri tabellen,ökardersgrupp mestsom

befolkningenisamtidigt bådeminskarAntaletbli pensionärer.-2020 att unga
blirför redan idagvissaålderschockenarbetskraften. Den koch i varnarsoms

2010-talet.förstför aktuell underMotala

MotalaArbetstider i1.3

i kommun avgörarbetsmarknaden,därmedochnäringslivet,Strukturen en
Motalaha.invånarna kommerarbetstidervilka konkretai första hand attsom

20 vilketåren,under destrukturomvandlingkraftighar genomgått senasteen
markant sätt.arbetstidernapåverkatföljaktligen harockså ett

2 000medtillverkningsindustrin minskade överanställda inomAntalet per-
regel hel-försvunnit iharanställningaroch -85. Demellan 1975 varsomsoner

Undertillverkningsindustrin är män.flesta inomtidsarbeten. De samma
i Motala ökatsektornoffentligainom denanställdaantalet10 period harårs

Ökningen deltids-kvinnortill delbestår2 000med storöver somavpersoner.
20 åren,deockså ökat underharförvärvsgradenkvinnliga senastearbetar. Den
i Mota-Arbetsmarknadeni kommunen.arbetstidernapåverkatockså harvilket

kvinnoyrken. Tochspeciellafinnskönssegregerad, detstarktär exmans-
%kvinnor, 91Motalasjukvårdsbiträden i ärochundersköterskor% alla97 av

kvinnor.kontorister är% kommunens90 allaochalla städare avav
insteg på arbets-ökadekvinnornasnäringsliv ochMotalasUtvecklingen av

ständigt förändras.i kommunarbetstidernahurvisar tydligtmarknaden en
konkretaför hur demycketminst likatroligtvisbetyderStrukturomvandlingen

generelladenförkortningareventuellai Motala,arbetstiderna ar-avut somser
betstiden gör.

företaghos allaenkät1984genomförde underi MotalaLokaltrafiken enmars
Undersök-anställda.flerMotala med äninomförvaltningar tätortenoch

vilkaintresseradenkätenMotalabor. I8 700omfattadeningen avmanvarca
antaletocharbetsplatsrespektivefannsstopptideroch personerstart- som

lokaltrafikenbättreSyftet med enkätentid.för varjegällde att anpassavarsom
olikagällerdetföljandevisar bl närEnkätentider.arbetsmarknadenstill a

starttider:
6.30.innanarbeta260 börjarst morgonen-

7.30.6.30 ochmellanarbetabörjar3004 personer-
sitt arbete.Motalabor2 8707.30 -8.3O börjarmellan-

sitt arbete.540börjartill 108.30 framefter personer-
oregelbundnahade såstarttider ellerandra700 hadenärmare personer-

klassificera.svåraarbetstider de attatt var
slutarantalspridning, ävenvisarstopptiderna större ett stortomen-

16-17.mellan kl

tim-arbetstid 8daglig änhar mindredeenkäten,vanligt, visarDet är att som
heltidsarbetan-detidpunktvidofta börjardeltid,arbetardvs somsammamar,

fö-Flextidtidigare dagen.istället slutarföljaktligeninnebärde. Det att man
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rekommer, enligt enkäten, i större utsträckning inom den offentliga sek-en
inomt0rn,än den privata. Alla kontor inom den kommunala förvaltningen har

flextid. De vanligaste flextiderna 7—9är eller delar av och 15-18 eller delar
De flestaav. flexsystem har också begränsning på plus minus 10timmar påen

månad. Flextid inom den privata sektorn förekommeren endast för tjänstemän-
de företagen. T tjänstemännenstoranen Elux och Luxor har dagflex.ex

Skiftarbete förekommer i relativt liten omfattning i Motala. Enligt enkäten är
det 500 varje vardagskväll slutar sittca personer arbete eftersom 19. Det är
bara 200 arbetar varje Mångaca depersoner harnatt. skift-som ochav som
nattarbete arbetar deltid. Det därförär betydligt fler Motalabor regel-som
bundet arbetar skift eller Skift- och nattarbete förekommernatt. på de in-stora
dustrierna. inom landstinget, inom kommunens äldreomsorg diversesamt ser-
viceyrken.
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arbetstidsförkortningarEffekter2 av

fallstudier—

sektornprivata2.1 Den

arbetstidsför-eventuellaeffekternaoch belysakartläggaför kunnaVi har, avatt
UrvaletMotalaföretag.privatafrån åttaintervjuat avkortningar, representanter

betraktasstatistisktinteSAF och kanhjälpmed repre-gjordes somföretagen av
företag8bestårUrvaleturval.strategisktk avsentativt. Det är avett ssnarare

sinasjälva harbranscher. Företagenfrån olika utsettoch represen-storlekolika
situ-företagssittkännedommed braförhoppningsvis detär ompersonertanter,

från SAF.Edgrenockså JandeltogintervjuernaVid fleraframtid.ochation av
Allafackligaintervjuatockså representanter.har per-företagenvissaVid av

tidigareläsamöjlighetenfåttocksåsoner har ettintervjuade attblivitharsom
kom-medkommademVi harfallstudier.nedanstående uppmanat atttillutkast

och demellandialogvi lyckats upprättafallen harde bästaI ossenmentarer.
vik-också varitTidning, harMotalahuvudsakiLokalpressen, enintervjuade.

i Motala.företagolika privatakunskapför vårkällatig om
allatillnegativavaritintervjuernavidhar ytterstföretagsrepresentanterAlla

de skabetydelseviss närtroligtvisfårDetarbetstidsförkortningar.former enav
har såle-Deföretaget.för detförkortningkonsekvensernabedöma egnaenav

effekterna.negativadeÖvervärderaegenintressevisstdes attett av
Electroluxföretag,privataMotalas tvâhar studerat ärvi storaFöretagen som

Termoregula-ochverkstadMotalaverkstadsföretagmellanstoratvåoch Luxor,
livsmedelskedjanUddmo,plastföretagInplastor,företaggrafiskt ettetttor,

Östensson Motala.Stadshotellet iLivs samt
finnsinnehåll. Detolikadelvislängd ocholikablivitharFallstudierna avav

detta.bakomstyrningmedveteningen
studie,i vår äreffekternabedömaskaalternativen, endeEtt avtre somav

föräldrale-nuvarandeförlängning deninnebärarbetstidsförkortning avensom
ikonsekvensernaförredogöra ettalternativ valtför dettaVi har attdigheten.

Anledningen ärFöräldraalternativety att2,3avsnitt ispeciellt rapporten
för nå-specifiktdirektinte kommerförslageteffekterna attbedömer varaatt av

förvaltning.ellerföretaggot

Electrolux2.1.1
Totaltföretag.iuppdelatMotalaiverksamhet separatasin treElectrolux har
Majorenheten ärDen störstaföretagen.vidanställda0002det treärsett ca
elspi-produktion ärhuvudsakligaanställda,600lmed knapptAppliances vars

Motalai ärElectroluxhusvagnar.tillkylskåpabsorberande ensammaochsar
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producera elspisar i Sverige. Merparten kylskåpen tillattom exporterasav
USA. Produktionen under 1988 uppgick till 350 000 enheter, vilket ök-är en
ning med 75 O00 under de 5 åren.senaste

förhållandevisDet är tjänstemän vid Electrolux enheter i Motala, totalttre
225endast De åren har det varit kraftigäven reducering denst. senaste en av

administrativa personalen. Nedskärningarna skulle, enligt de ursprungliga
planerna, ha varit kraftigare har bromsats något den allmännamen upp av av
högkonjunkturen. Andelen kvinnor också relativtär låg, endast 27 %. Det är
också fåtal personalen arbetar deltid, %under 10 alla anställda.ett av som av

På Electrolux finns det variation gällerdet arbetstider.när Det finnsstoren
200 olikaöver tidskategorier. Varje tidskategori har sina speciella arbetsti-t.ex

der; olika och stopptider olika tider för frukost och middagsraster.start- samt
Tabellen visar de vanligaste huvudkategorierna det gäller arbetstidernär vid
Electrolux enheter i Motala.tre

Tabell 2.1 Arbetstiderna vid Electrolux i Motala 1988, fördelade efter arbetstids-
form, anställningsform och kön.

kollektivanställda tjänstemän
män kvinnor kvinnormän

dagtid 854 321 144 23
1 342

2-skift 102 18 5
125

3-skift 240 43
283

deltid 44 98 4 29
175

övriga 28 10 2 18
58

Totalt 1268 470 155 70
1983

Källa: Egenbearbetning materialfrån Electroluxi Motalaav

Tabellen visar bl det överväldigande flertalet de anställda arbetar dag-atta av
tid, det floran olika arbetstider. tabellenUr går det också utlä-trots stora attav

3-skift dessutom vanligareär 2-skift Elux. visarän på Tabellen ocksåattsa att
det förhållandevis fåär arbetar deltid. flestaDe arbetar deltid kol-ärsom som
lektivanställda kvinnor.

Över 90 % de kollektivanställda arbetar dagtid har sin arbetstid för-av som
lagd till mellan 7.06 och 15.54 067l Den i sinst. uppdeladär turgruppen
i olikatvâ tidskategorier, beroende lunchrastenpâ infaller vid olika tid-att
punkter. De arbetar 3 skift i efterarbetar regel Motalaskiftet.det s.ksom
D de uppdelade i olikaär skiftlag arbetar 12- timmars-skift.trev s, som
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skiftlaget arbetar måndag 19.00 7.001:a -
onsdag 7.00 19.00-

19.00 7.00torsdag -

skiftlaget arbetar 19.00 7.002:a söndag -
tisdag 7.00 19.00—
onsdag 19.00 7.00-

3:e skiftlaget arbetar måndag 7.00 19.00-
tisdag 19.00 7.00-
torsdag 7.00 19.00-

dagflex.Tjänstemännen på Elux har vilket innebär de anställda själva väljeratt
gränserföroch sluttider sin arbetsdag. Valet sker inom vissa och denstart-

fastställd till 8 timmar.dagliga arbetstiden är
Elux i har återkommande haft rekryteringsproblem. tvåMotala De senaste

aldrig varit full bemanning. har tvingats lägga jobbåren har det Företaget ut
företag utanför Enligtutanför företaget, till Electroluxkoncernen.merparten

företagsledningen 100det jobb motsvarande arbetsplatser har lämnatsär som
ut.

%Personalomsättningen relativt hög bland företagets personal, 15 -18är
årligen. innebär mellan 300-400 nyanställs varjeDet år. Företa-att personer

försöker till med problemet höga personalomsättnin-komma med denrättaget
främst investeringsprogram. Den lokala verkstadsklubbenett stortgen genom

tillden främsta orsaken rekryteringsproblemen den dåliga arbets-ärattanser
miljön.

arbetsuppgifterna Elux okvalificerade, förMånga kan kav anses vara s
uppgifter krävs det inga speciella förkunskaper. finnsklara dessa Det ocksåatt

antal jobb kräver kvalificerad personal, elek-reparatörer,ett stort tsom ex
triker, ställare och också relativt lätt, företagsledningen,Det enligtärprovare.

kvinnlig arbetskraft i Motala. förDe står i kö arbete pånästanatt tag ett
Electrolux.

Arbetstidsförkortning Electroluxpå
arbetstidsförkortningEn generell kommer troligen innebära rekryte-att att

kraftigtringsproblemen ökar för företaget. Det kommer bli mycket svårtatt
för i upprätthållaElux Motala den nuvarande produktionsvolymen. Företa-att

itvingaskommer lägga arbeten utanför Motala.get utatt mer
produktionsbortfalletEn del kommer möjligt ersätta medatt att storaav vara

investeringar dessutom kommer innebära möjligheter till ef-göraattsom nya
fektiva rationaliseringar. Enligt företagsledningen kommer inte investe-
ringarna tillnärmelsevis kompensera bortfallet arbetstimmar. in-Föratt attav

blivesteringarna ska lönsamma kommer Electrolux bli tvingade sinutökaatt
dagliga driftstid. Varje maskin måste antalanvändas under störreettny
timmar.

utöka driftstidernaEn de dagliga öka skiftarbetet, i första handväg äratt att
2-skift. alternativ kan bli förEtt aktuellt Electrolux utvecklaärannat attsom
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individuellamed arbetstider. anställda kommerDe i störresystemet ut-mer en
sträckning själva välja sina arbetstider. medförDet får störreatt attegna man
spridning på arbetstiderna. Företaget måste sedan samordna mångfalddenna

arbetstider till effektiv produktionsapparat. Det skulle ett systemav en vara
bygger vidare på det nuvarande med 200 olika arbetstider.som

Det kommer också kraftfullställas starka krav på produktivitetsutveck-att en
ling inom företaget för undvika minskning produktionsvolymen. Enatt en av
minskad volym skulle innebära kapitalkostnaden enhet stiger. Företagetatt per

enligt företagsledningen,är, volymindustri. Det volymenär avgören som
lönsamheten, för citera platschefen Lars Johansson.att

Ökade produktionskostnader för företaget leder antingen prishöjningartill
eller minskade vinster. Möjligheterna höja priserna beror priskänsligpå huratt
marknaderna för Electrolux produkter Produkterna företagsled-är. anses av
ningen priskänsliga. Ex minskade försäljningen kylskåp till USAytterstvara av
i samband med dollarns nedgång.

En övergång till kortare arbetstid kommer troligtvis leda till produktivite-att
ökar. Deltidsarbetarna harElux idag i genomsnitt högre produktivitetten en
de heltidsanställda. harän Det de högre timförtjänstattsyns a genom en

ackorden de arbetar heltid.än som
Tjänstemännen på Elux kommer, med våra förslag för första gången iatt mo-

dern tid genomföra formnågon generell arbetstidsförkortning.av
Det betydligt svårare införa skiftarbeteär på kontor jämfört verk-medatt

förstastadsgolvet, i hand arbetsuppgifterna inte så rutinartade.är Ar-attp g a
betsstycket och den kunskap finns till personbunden.är Det kanstorsom vara
mycket överförasvårt denna speciella information och frånkunskapatt en per-

till förkortadeDen arbetstiden och Skiftarbete bland tjänste-son en annan. ev
kommer tvinga fram arbetsuppgifternamännen och arbetsomrâdena måsteatt

organiseras på och annorlunda sätt.ett nytt
För många tjänstemanna-arbeten nödvändigtdet med den personligaär när-

pä arbetsplatsen, förkortad innebärarbetstid automatiskt blirdetattvaron en
svårare nå speciell Personliga kontakter kan nyckelrollspelaatt en person. en

det gäller kundkontakter.närt ex
Vissa tjänstemän har också mycket speciell kompetens, tillvilket demgören

företagetknapp för redan idag. Denna arbetar relativt mycketen resurs grupp
övertid, och kommer fortsätta med det i ökad utsträckning efteratt en en ar-
betstidsförkortning.

Arbetstidsförkortningarna kommer också leda till fastade kostnadernaatt
för personalen kommer stiga. Det personalkostnader oberoendeär äratt som

den anställdes arbetstid. Exempel på sådana kostnader rekryteringskost-ärav
utbildningskostnader, för inkömingstid,nader, kostnader personliga arbets-

verktyg och kläder osv.
Dagflexen for de kontorsanställda kommer troligtvis övergå till någonatt

form månadsflex, vilket generella arbetstidsförkortningenden kom-gör attav
i flexsystemet. totala arbetstimmarDet antalet kommer reduce-att tas ut attmer

timmar dagligamed 5 alt 10 vecka. Hur den arbetstiden kommer attras per se
självexakt kommer den enskilde tjänstemannen bestämma, vilket görut att att

spridningen arbetstider kommermellan tjänstemännen öka. Flexsyste-attav
följaktligen viktig roll i förläggandetregler kommer spela deattmets en av an-

ställdas arbetstider.
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12. fåtalklockan Ettmöjligt sluta redanfredagar kommer detPå att attvara
tvingade bör-själva produktionen, kananknytning tilltjänstemän, med attvara

skift.arbeta
arbetstidsforkortningen innebärasjälva produktionen kommerInom att en

arbetstider. fredagar kommertill 2-skift individuella Påmedökad övergång
anställdaförmiddagsskift, eftersom deskift,Elux bara körapå ett ettattman

Z-skiftsarbetarenfredagskvällar.önskemål slippa arbeta påhar starka attom
skiftgângen kommerfredag helt fri. ökadedärmed Denkommer att varannan

och flerbörja tidigare påflera människor kommerinnebära attatt morgonen
kommer sluta dagen.att senare

35-timmars veckaarbetstider vid Electrolux kommer vidVanliga att vara:en

fredag 700-12007.00 -l5.30 ochdagtid: mândag- torsdag
lunchtimmesl

6——l4och 14-22.2-skift: 9 dagar 2 veckor

jämförtarbetstiden vid 35-timmars veckadet gällerDen skillnaden, närstora
arbetsfri förfredagseftermiddagen kommermed den nuvarande, är attatt vara

marginell karaktär.skillnader kommerdagtidarna. Andra att mervara av
2-skift 30-timmars vecka,till vidkrävas övergångDet kommer störreatt en

omfattningen. Olikadriftstid i den nuvarandeför bibehålla sinkunna typeratt
tvin-aktuella. Fler tjänstemän kommer3-skift också blikommer attatt merav

skift.jobbaattgas
arbeta 4-dagarsvecka, mån-anställda vid Electrolux kommer ocksåFlera att

dag torsdag.-
vid 30-timmarsveckavanligaste arbetstiderna kommerDe att vara:en

7.00—l3.30 12 tim lunch,måndag-fredagdagtid: i produktionen
7.30-14.00kontoren

7-14 och 14-21.2-skift: 9 dagar på 2 veckor

arbetstidernadagtid kommer de vanligastearbetar 4-dagarsveckaFör de som
ungefär dagliga arbetstid idag.7.00 och 15.30.bli mellan Datt samma somv s

2.1.2 Luxor

10åren har till delProblemen Motalas arbetsmarknad under de senaste stor
vid har Luxor knappt l 100 kollek-varit beroende utvecklingen Luxor. Idagav

problemenhade 1977, innan detivanställda och 340 tjänstemän. Luxor stora
anställdaexempelvis 1984 antaletbörjade, drygt 3 000 anställda, medan ne-var
jämförthar relativt hög andel tjänstemän, medi 140 Företagetl personer. enre

också högt kvalificerade,exempelvis Electrolux. Många tjänstemännen ärav
40-tal civilingenjörer.det finns t ettex

produkten färg-TV-apparater. Fabriken i Motalavid Luxor ärDen ärstora
Sverige. Under 1988 tillverkade Luxoridag tillverka färg-TV iattensam om

tillverkningen 400300 000 den direkta TV-apparater ärIöver apparater. av ca
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li-bilelektronikavdelning på fabriken,finnsinblandade. Det också samt enen
satellitmottagare.tillverkar Av-starkt växande produktionsenhetten sommen

fördubbla1989kommer underdelningen tillverkar satellitmottagare attsom
klara den expansionen50 till 100. Förantalet anställda, från attpersonerca

%.minska med 20farg-TV-tillverkningenmåste ca
till-Nokia-koncernen. koncerneni den finska Iingår sedan några årLuxor

i Finland ochi vid fabrikvid andra enheter Europa,verkas farg-tv också tvâ en
koncernföretag såvälLuxorfabrik i Västtyskland. Som ärvid utsattett aven

utanför.företaginom koncernen,från de andra företagenkonkurrens som av
efter hållainnebärinom koncernen strävarKonkurrensen attatt pro-nerman

företag kaninom koncernenkostnader andraduktionskostnaderna. Högre än
produktion från Motala.flyttarkoncernledningen bortinnebära att

färg-TV-hur framtidaNokia-koncernen denvintern 1989 harUnder utrett
tillverk-diskuterasalternativorganiseras. Ett ärtillverkningen ska attsom

förEnligt Krister Rapp, VD100 000ningen i Motala ska utökas med apparater.
väsentligt.öka lönsamhetenfärg-TV-tillverkningenskulle ökningLuxor, en av

ytterliga-produktion med 75 000öka sinskulle, enligt Rapp, kunnaLuxor utan
personal, redan idag kanytterligaredet skulle krävasinvesteringar. Men somre

rekrytera.svår attvara
och iställetsin TV-tillverkning,förlorar allalternativ LuxorEtt ärannat att

al-och bilhögtalare. Dettatill satellitmottagarefår sin produktionkoncentrera
kraftigt kommeranställda vid Luxorantagligen antaletternativ innebär attatt

och med den arbets-för närvarande råder,högkonjunkturminska. denI som
flesta erbjudaskommer deför finns i Motala,kraftsbrist närvarande nyasom

också underlättaskulleneddragning antalet sysselsatta Luxorarbeten. En av
rekrytering arbetskraft.Motalaföretag, det gäller derasför andra när av

kvalificerade tjänste-svårigheter rekryteraidag vissahar redanLuxor att
utvecklingsavdel-upprätthålla sinför kanviktigtDet Luxormän. är att man

till andrautvecklingsprojekt försvinnerolikariskning, detär stor attenannars
har alltidinom koncernUtvecklingsavdelningardelar koncernen. stra-enenav

för-har i regel ocksåproduktenhet utvecklartegisk nyckelroll. Den en nysom
skulleUtvecklingsenhetenförsvinnandetillverkningen. Etttilltur att starta av

inom koncernen.positionklar degradering Luxorsinnebära aven

Arbetstiderna Luxorpå

Kollektivanställda:

arbetstid 8,2 tim6.54-16.12929 st
arbetstid 4,1 tim6.54-11.1213 st
arbetstid 5,2 tim6.54-12.1820 st

småbarnsföräldrararbetstid 6,2 tim6.54-14.1237 st
småbarnsföräldrar6,2arbetstid tim7.54-15.1211 st

4,2 tim7.54-12.18 arbetstid3 st
7,2 tim7.54-16.12 arbetstid3 st

innebärpartnership,vi1kethalvtidbetecknasfinns också något attDet mansom
vecka6.54-16.12mellanarbetar varannan .
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Kvällsarbete:

30 16.30-22.36 arbetstid 6,1 tim 4 dagar i veckanst
veckan7 16.18-21.24 arbetstid 5,1 tim 4 dagar ist

Skiftarbete:
36 uppdelade i 3 skiftlag arbetar timmarsom pass

skiftet1:a måndag 18.30 6.30-
onsdag 6.30 18.30-

18.30 6.30torsdag —

skiftet2:a måndag 6.30 18.30-
tisdag 18.30 6.30-
torsdag 6.30 18.30-

skiftet 6.303:e söndag 18.30 -
18.30tisdag 6.30 -
6.30onsdag 18.30 -

skiftlag fredagVarje arbetar dessutom 6,5 timme varje månad.en
Tjänstemännen har dagflex. flesta förlägger sin arbetstidkontoren De

7.30-17.00
ovanstående visar överväldigande flertalet på arbetar dag-Det det Luxoratt

tid och heltid. Behovet Skiftarbete vid begränsat eftersom maskin-Luxor ärav
parken relativt liten. Verksamheten kan istället betecknas personalin-är som
tensiv. .

skiftDe 36 anställda jobbar vid de dyra maskinerna.är operatörer mestsom
Orsaken till skiftarbetet just för dessa dyra maskiner naturligtvis villär att man
få möjligtså låg kapitalkostnad producerad enhet.som per

Kvällsarbetet på Luxor relativt datum. De flesta arbetarär nyttav som
kvällsskift kvinnor. Bakgrunden till införandet kvällsskiften denär är attav
företaget haft tillunder de åren har det svårt rekrytera personal dag-senaste att
tid. företaget hitta lösningar.Då andratvungna attvar

Luxor och arbetstidsförkortningen
Många de problem och effekter förkortad arbetstid skulle medföraav som en
vid Electrolux kommer också vid Företagsledningens viduppstå Luxor.att

bedömning företaget i samband sänkning generellaLuxor denär att en av ar-
betstiden till 35 timmar behöver nyanställa 175 På lite längre siktca personer.

sig ha möjligheter rationalisera driften. Företagets önske-större attanser man
mål eventuell förkortning genomförs under relativ lång period.är Enatt en en
sänkning till 30 timmar investeringarkommer krävaatt stora samt ett stort an-
tal nyanställda, enligt företagsledningen 350 Verkstadsklubbenca personer.
på förkortningLuxor något annorlunda bedömning. Degör tror atten en ner
till 35 eftersomtimmar kan ske nyanställningar, Luxor ärutan ett ytterst ar-
betstintensivt företag finns rationaliseringsmöjligheter.det också stora
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Produktiviteten vid arbetsintensiv verksamhet helt de anställ-nästanstyrsen av
das arbetstakt. Under arbetsdag takten högst förstaär under de timmar-en som

för minskasedan successivt. De sista timmarna arbetstaktenäratt ytterstna,
låg. Den genomsnittliga produktiviteten arbetstimme skulle automatisktper
höjas vid arbetstidsförkortning. En arbetstimme mindredag skulle inte in-en
nebära produktionen minskade i motsvarande grad.att

Vid arbetstidsförkortning kommer företagsledningen försöka sänka,atten
den dagliga arbetstiden, for därigenom öka produktiviteten. Variationernaatt

det gällernär de anställdas individuella arbetstider kommer också utökas.att
För många avdelningar kommer det också nödvändigt införa Z-skift.att attvara

Verkstadsklubben på Luxor läggabör arbetstidsforkort-att utanser man
ningen på olika för olika avdelningar.sätt arbetenFör vid banan, deärsom

kortcykliga och repetitiva, bör förkorta den dagliga arbetstiden. Detmest man
möjligtär sänkning den dagliga arbetstiden för dessaatt genom en av grupper

motverka olika former belastningsskador. Ett mindre antal arbetsskador börav
leda till sjukfrånvaron och personalomsättningen minskar, vilket böratt vara
produktivitetsbefrämjande.

För anställda inte arbetar på banorna, verkstadsklubben, för-börsom anser
läggandet arbetstid ske i samråd mellan anställdade och företaget. Det kom-av

troligtvis leda till variationerna gällerdet olika arbetstidernär kom-att attmer
öka.attmer

En arbetstidsförkortning plus nyanställer kommer också, enligt före-att man
siffror, medföra ökning produktionenarbetstimme, vid 35-tagets att en av

timmarsveckan %med 2 och vid 30-timmarsveckan %.med 7ca ca
Företagsledningen kommer i samband med arbetstidsförkortningen för-att

söka genomföra övergång till 2-skift. De anställda kommer i samband meden
inte vilja jobbaövergång på fredagseftermiddagen. Redan idag mångaen tar

anställda på ledigt fredagseftermiddagen,Luxor på speciellt gäller detta under
sommarmånaderna. Kompledighet för tidigare arbetad övertid brukar också i

utsträckning förläggas till fredagseftermiddagen. Den troligaste lösningenstor
är kommer Z-skift-systemöverens innebär 9 arbetsdagar påatt ettman om som
2 veckor. lösningEn sådan kommer dock minska den produktivitetsvinstatt

förkortad arbetsdag medför.som en
flesta anställdaDe Luxors kommer dock fortsätta arbeta dagtid vidattav

35-timmarsvecka. Det vanligaste den generellasättet arbetstidförkort-att ta ut
ningen kommer bli ledig fredagseftermiddag. Den dagliga arbetstiden,att
måndag torsdag, kommer därför bli mellan 7.00-15.30, vilket endast äratt-

marginell förändring dessa dagar.en
Vid 30-timmarsvecka kommer flertalet de anställda arbeta 2-skift,attav en-

företagsledningensligt bedömning %75 personalen. Det endast vissaärca av
administrativa avdelningar inte kommer beröras. Det innebär allatt attsom
personal i direktaden produktionen kommer arbeta skift.att

Tjänstemännens dagflexsystemnuvarande kommer också utvecklas tillatt ett
månadssystem. arbetstidenDen totala i månaden för tjänstemännen kommer

minska 21 timmarmed alt 42 timmar. konkreta förläggandetDet sinatt av ar-
betstid bestämmer den enskilde tjänstemännen.

Produktionen på Luxor mycket säsongsbunden. Produktionenär är som
högst under hösten och lägst förkortningunder våren. En generellasom av. ar-
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betstiden kommer troligtvis innebära företaget försöker införa formnågonatt
säsongsarbetstid. T under högsäsong 5-dagarsvecka och under lågsäsongav ex

4-dagarsvecka.

2.1.3 Motala Verkstad
Motala Verkstad, fram 60-talet 2 000till hade anställda, har idag 215översom
kollektivanställda och 85 tjänstemän. Antalet anställda har varit konstant under
de 10-15 åren. Motala Verkstad har hittat sin bådestorlek, detnärsenaste
gäller produktionsvolym och antalet anställda.

legotillverkning.MV sysslar idag med allmän Kunderna finns både inom den
privata offentligaoch sektorn. Några exempel på verksamhet bl tillverk-är a
ning landningsställ för flygplanet Viggen, reparationer tilloch 10kav av vagnar
SJ och Stockholms Lokaltrafik, förSL reparationer broar Statens Vägverkav
osv.

Arbetskraften Motala kvalificerad, flestaverkstad mycket de välut-är är
bildade långvarig erfarenhet.yrkesarbetare med De vanligaste yrkesgrupperna

fräsare, licenssvetsare. flestaarborrare och De arbetsuppgifter-är svarvare, av
självständiga.mycketärna

Enligt företaget idag kvalificerad arbetskraft.det svårt rekrytera Underär att
de har bl för lösa arbetskraftsbristen, inskol-åren inrättat kattsenaste man a s
ningsplatser. innebär företagetDet varje år har anställt 4-5 arbets-att st unga
lösa Verkstadsmekaniker och dem kompletterande utbildning. in-Enger en
skolningsplats i månader och under den tiden får företaget 50 %varar sex av
lönekostnaderna från staten.

Svårigheterna rekrytera statliga bidrag beror företaget inte kla-att utan att
hela utbildningskostnaden själva. för företaget felRisken anställaattrar av per-

minskar också, eftersom inskolningsplatsen tidsbegränsad och lärlingenärson
fastinte anställd.

Enligt bl Metall i finnsMotala det 100-tal tempoarbetare Electroluxetta
har verkstadsmekanisk utbildning. Verkstadsindustrin, exempelvis Mota-som

Verkstad, skulle kunna internutbilda för därigenom sina rek-dessa, lösaatt
ryteringsproblem. Under storhetstidMotala Verkstads hade internman en
verkstadsskola. Verkstadsklubben vid företaget vill återatt startarman en egen
skola, för säkra rekryteringen lång sikt.att

Företaget har också kvalificeradesvårt rekrytera produktionstekniker.att
Men till okvaliñcerade arbeten, städare till verkstaden, det svårtäven ärrent ex

hitta lämpliga arbetssökande i dagens Motala.att -
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Arbetstiderna på MV

Enskift: 160 kollektivanställda arbetsledare40 timmar+
måndag-fredag 7.00 15.48-

Tvåskift: 50 kollektivanställda l veckan 40,3 timmar
2 veckan 33,3 timmar

lv. måndag 6.00 18.30 2v. måndag 18.30 1.00- -
tisdag 6.00 18.00 tisdag 18.00 22.00— -
onsdag 18.30 1.00 onsdag 6.00 18.30- ——
torsdag torsdag 6.00 18.30—-
fredag 18.306.00 fredag ledig-

Varje skiftarbetare måste också arbeta tredje vecka.ett extra pass var

tjänstemän: 75 vintertid: 7.30 16.30st -
sommartid: 7.30 16.00-

På Motala verkstad har varken tjänstemän eller kollektivanställda flextid. De
flesta arbetuppgifterna för de kollektivanställda mycket självständigaärav
och individuella. flextidEn övergång till för verkstadsarbetarna skulleäven

fullt möjlig.vara
Utvecklingen, det gäller arbetstidernanär vid Motala Verkstad, har under

de åren gått samordning mellan kontoretstörre och verkstaden.senaste mot en
Idag börjar tjänstemännen halvtimme dagtidarna.änen senare

Motala Verkstad och arbetstidsförkortningar
Förslagen till arbetstidsförkortningar kommer leda företagettill måsteatt att
rekrytera fler anställda, för kunna upprätthålla den nuvarande produktions-att
volymen. Företagsledningen varje timme försvinnertror att som genom ar-
betstidsförkortningen måste med någon nyanställd.ersättas Det betyder vidatt
35-timmarsveckan behöver det nyanställas 40 och vid 30-tim-ca personer

vecka 100 Den årliga produktivitetsutvecklingen, finnsmars ca personer. som
vid företaget, måste, enligt ledningen, tillanvändas andra ändamål kon-om
kurrenskraften ska bibehållas.

Företaget måste anställa både erfarna yrkesarbetare och kvalificerade pro-
duktionstekniker vid arbetstidsförkortning. Idag det brist på båda dessaären
yrkesgrupper i Motala och i övriga landet. Motala Verkstad kommer tvin-att

anställa oerfarna verkstadsarbetare direkt från yrkesskolan och demgas ge en
internutbildning. Men för företagetdet svårtär antal,störreatt ta emot ett som
måste utbildas. Det finns optimal mängd för företaget det gäller inter-nären
nutbildning. Enligt företagsledningen kan 7-8 årli-ta emotman ca personer

Fler nyanställda kommer kräva fler instruktörer, fler nybörjarmaski-attgen.
Internutbildningen kommer värdefulla från produk-att taner osv. resurser

tionen.
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Motala verkstad måste utveckla samarbetet med yrkeskolan och VarjeAMU.
avslutar 20-tal sin verkstadsmekaniska utbildning vidår ungdomar yrkes-ett

skolan i Motala. antal istället okvalificeradeEtt dessa hamnar på arbe-stort av
Exempelvis arbetar 9 1988 kull från yrkesskolan vidårs banorna påten. st av

Elux. Motala Verkstad har följaktligen ifrån.rekryteraattstoren grupp
hela existens i stark fara inte lyckas rekrytera till-Företagets är attom man

räckligt kvalificerade arbetare och tekniker i samband med eventuellamed ar-
förbetstidsförkortningar. Det blir mycket svårt företaget upprätthålla till-att en

räckligt volym, färre antal arbetstimmar.påstor ett
Motala relativt kapitalintensiv, finns omfattande ochverkstad dvs detär en

NC-maskiner dyl.dyr maskinpark. Det finns arborrverk, ochstoraex svarvar,
för sinaFöretaget måste hålla kapitalkostnader producerad enhetatt nere per

försöka driftstiden. verkstadsarbetare måste tillbehålla den totala Fler övergå
skiftarbete.

Vid 35 timmars arbetsvecka kommer de verkstadsarbetare arbetar dag-som
tid klockan fredagar. dagliga arbetstidenoch tjänstemännen sluta på Denatt

l2 timme varje dag.måndag -torsdag kommer reduceras medatt en
förstaFör skiftarbetarna kommer i hand plocka bort de arbets-att extraman

fredag. schematidag finns tredje Enligt det nuvarande arbetarpass, som var
sluta 23.30.kväll i veckan till klockan istället kommer attett, manman en

30-timmarsalternativetAnställda inte arbetar skift kommer vid mån-attsom
för fredagardag torsdag arbeta 6,25 timmar, på endast arbeta 5 timmar.att-

förkortaSkiftarbetarna kommer troligen i första hand vilja de nuvarandeatt
skiften fredagseftermiddag och långa 12-timmarsskiften.långa de extremt
förslag från arbetstidsschemat kan föl-Ett utgår det nuvarande utsom se

jande sätt:

16.306.30 16.30 2v. måndag 22.00lv. måndag - -
6.30 16.30 tisdag 16.30 22.00tisdag - -

16.30onsdag 16.30 22.00 onsdag 6.30- -
16.30torsdag ledig torsdag 6.30 -

6.00 15.00 fredag ledigfredag -

Schemaförslaget visar skiftarbetarna företagetvid kommer 4-dagars-attatt
antingen eller fredag ledigt. Flextid kommer troligtvisvecka, med torsdag

första förockså införas företaget inom de åren, i hand tjänste-närmasteatt
rekrytera kvalificerade tjänstemänDet kommer svårtmän. att att om manvara

flextid, alla företag har Flextiden för tjänstemän kommersaknar andra det.när
imedföra arbetstiderna företaget kommer variera störreatt att att ut-en

sträckning.
arbetstidsförkortningenFöretagsledningen ansåg också sträcksatt ut en
hinner rekrytera personal ochså lång period möjligt, så att att attman pro-som

duktivitetsutvecklingen hänger med.

2.1.4 Termoregulator
företag. nuvarande far startade företa-Termoregulator Denär ägarensett ungt

firman hobbyföretag. Under 60-talet1945. första 10 åren drevsDeget ettsom
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Termoregulator typiskt legoföretag, fick frånmaterial och verktygettvar som
beställaren. försökerIdag företaget samarbetspartner. Målsätt-agera som en
ningen iställetmedleverantörer, för underleverantörer. Af-är att attvara vara
färsidén sälja hela mekaniska lösningar.är att

Termoregulator tillverkar inte några produkter, istället haregna man pro-
duktsrättsavtal Företagsandra produkter. Det innebär Termoregulator, påatt
kommission. tillverkar helt färdiga produkter sedan levereras direkt tillsom
kunden. Beställaren marknadsföringsköter och andra åtaganden. Tanken är att
Termoregulator ska endast det bra på, dvsgöra producera. Marknadsfö-ärman
ring och försäljning får sedan andra sköta Företaget reducerar också påom.
detta sina risker.sätt

Ett exempel på företagets affärsidé tillverkar luckorna till Philipsär att man
mikrovågsugnar. Det Philips för hela investeringskostnaden.är står Ter-som

ställermoregulator med personal lokal.ochupp
Under de åren har Termoregulator genomgått stark utveckling.senaste en

Årsomsättningen IWS i löpande värde 3-4 miljoner, 1988 omsätt-var var
ningen miljoner.54ca

Termoregulator har idag 80 anställda, dessa 13 kvinnor. kvinnorärav ca
Övrigaarbetar deltid med hjälp föräldraledighetslagen. anställda arbetarav

heltid. Det endast 6 skift.är arbetar 2st som

Arbetstiderna på Yêrmoregulator
För de arbetar dagtid normal arbetstid:ärsom

måndag torsdag 6.30 15.50— -
fredag 6.30 12.50-
Skiftens arbetstider 6-14 och 14-22är

Företaget formhar fredagslösning det gäller sina arbetstider. in-när Denen av
nebär arbetar fredagseftermiddagen under veckan. Blandatt restenman av
smâföretagen i Motala det relativt vanlig företeelse.är en

Företaget har kapitalkostnader. För de största maskinerna kapital-ärstora
kostnaden, fördelad arbetstimme, 560 kr. Kalkylen för dessa maskiner ärper
beräknad 1600 arbetstimmarår.på Termoregulator får vid generell sänk-en en
ning arbetstiden, också leder till kraftig reducering driftstiden,av som en av
svårare full kostnadstäckning för sina maskiner.att

För undvika minskning den nödvändiga driftstiden kommer fleren av an-
ställda tvingade skift.arbeta En övergång till Skiftarbete kommer krävaattvara
nyanställningar. Vid 35-timmarsvecka kommer det nödvändigt attvara nyan-
ställa 5 och 30-timmarsalternativetvid 15.ca personer ca

Ägaren Tennoregulator, Ove Pettersson, har i olika sammanhang förtav
fram idén företaget skulle övergå till 6 timmars arbetsdag i två skift,attom sam-
tidigt de anställda får betalt för 7 timmar. Motivet kapitalkostnadernaär attsom

driftstimme skulle sjunka drastiskt.per
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förslag:beräkning Ove PettersonsenkelVi har gjort en

Termoregulator undermaskin hosvidproducerasdetIntäkterna ensomav
för timmeskostnaderna l450 rörligaberäknas till kr. Detimme kanl pro-ca

från 8 tim-utökade timmarna,Intäkterna för de 4till 90 kr.duktion beräknas ca
4 timmarMerkostnaden for dessabli 800 kr,skulle ltill tvâ gånger sex,mar

totaltför 2 timmar,betalningenplus denrörliga kostnaderskulle bli de extra
första8 tim-täckta under deför företaget redanfasta kostnaderna är540 kr. De

260 Vi har intekr.kommer lför TermoregulatorVinsten att stannamarna.
arbetstidenBeräkningen förutsät-för den obekvämanågon ersättningberäknat

kraftig produk-förbundna medkostnaderfinns några andradet inteter att en
marknaden kom-förutsätter ocksålagringskostnader. Dentionsökning, attt ex

priserna kommerproduktionen% -ökningsvälja 50 samt att varaatt avenmer
konstanta.

finns ikrafträkneexempel visar denförenklademycketOvanstående ut-som
driftstider.ökade

skiften,2- vilkettraditionellapersonal till deidag svårt rekryteraDet är att
2-skift.övergått tillinte harvarför Termoregulatorskälen tillär ett av

arbetstidsförkortningarTêrmoregulator och
arbetstidernakommertill 35 timmararbetstidsförkortninggenerellVid tro-en

ligtvis bli:att

min7.00 15.15 45 rasttorsdagdagtid: måndag --
12.30 30 min7.00 rastfredagar -

ovanståendeinnebär detarbetstidernanuvarandejämförelse med deVid en
halvtimme tidi-slutarochhalvtimmeförslaget arbetet startaratt ensenareen

för-arbetstiden kommerdagligadet denFörslaget innebär är attatt somgare.
kortas.

redagsefter-2-veckorsperiod. Fpå varjearbeta 92-skiften kommer att pass
helt lediga.kommermiddagarna att vara

arbetstider-kommerarbetstidsförkortning till 30 timmarVid ytterligareen
bli:antagligen attna

dagtid: min7.00 14.00 45 rastmåndag torsdag --
min12.30 307.00 rastfredagar -

Även ireduceras,arbetstiden kommerdagligafall det deni detta är attsom
eftermiddagarna.första hand på

9 2arbeta30-timmarsalternativetvidockså2-skiften kommer att pass
l4.00——2l.O0.Skillnader-7.00-14.00 ochliggaArbetstiderna kommerveckor.

skiften påhelt ledig ochfredag ärjämfört med idag, är att mor-att varannanna,
tidigaretimmeskiften slutartimmebörjar samt att ensenaregonen en

kvällen.
Termoregulatorföretagsledningen, vidproblemet,enligtabsolutDet största

rekryteringenbliarbetstidsforkortning kommergenerelli samband med atten
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personal. Hur detta problem kommer lösas beror hurpå den loka-attav ny a
arbetsmarknaden kommer utvecklas. Det kan inte något oöverstigligtatt vara

problem rekrytera 5 respektive till produktion inte krä-att personer en som
några förkunskaper.störrever

2.1.5 Inplastor
Inplastor grafiskt företag.är trycker och bearbetar olika plastproduk-ett som

Exempel företagets produkter kalenderkort,är dekaler,ter. bruksanvis-
ningar dyl.o

Inplastors produkter priskänsliga.är enligt företagsledningen, deäven ärom
relativt i sin bransch. Konkurrensen kommer från i första handensamma pap-
perstryck, i princip liknandeär produkt betydligt billigare.ärsom en men som

Företaget har i Motala 85 anställda, därav 26 tjänstemän. tredjedelEnca av
alla kollektivanställda arbetar 2-skift. Det endast 2är de anställdast av som ar-
betar deltid.

Tjänstemännen har tlextid, normaltiden 7.30-16.12.är

Följande arbetstider gäller for de kollektivanställda på Inplastor:

Dagtid: 44 arbetar måndag fredag 6.48 16.00st som - —
Skift: 12 1:a veckan måndag torsdag 5.48 13.10st - —

fredag 5.48 17.00,-
2:a veckan måndag torsdag 12.50 21 .OO- -

fredagoch ledig

8 1:a veckan måndag fredag 6.00 13.12st - -
2:a veckan måndag fredag 12.48 20.00- -

Tryckarna Inplastor kräver specialutbildning. Det nämligenär betydande
Ävenskillnader trycka plast jämfört med trycka påatt att papper. vana

offsettryckare behöver anställda på företaget 1 innanår de kun-vara anses
behärska tekniken tillfredsställande. De interna utbildningskostnadernana är

följaktligen relativt höga. Ungefär hälften de kollektivanställda, 30 st,av an-
tillhöra högt kvalificerad arbetskraft.ses gruppen

För kunna upprätthålla den nuvarande produktionsvolymen vidatt en gene-
rell arbetstidsförkortning krävs det Inplastor kan rekrytera grafiker,att som
sedan måste internutbildas. Det idagär brist grañker i hela landet.storen
I Motala det heltär nästan omöjligt någon. Bristen arbetskraftatt tag
kan för Inplastor bli oöverstigligt problem och kan därmed riskera hela fö-ett

existens.retagets
En lösning lite längre sikt utbildningen tillär grafiker inom gymnasie-att

skolan utökas. På Inplastor bedrivs det idag utvecklad lärlingsutbildning.en
Inplastor flyttade från Stockholm till Motala för 25 år sedan. Anledningen var
svårigheterna grafiker och sedan behålla dessa.att tag

Företaget har gjort genomgång avdelning för avdelning för huren att se
mycket personal skulle behöva rekryteras vid eventuella arbetstidsför-som
kortningar.
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vid 35-timmars-anställda behövs detidag har 10screenavdelningenVid som
jobbakommerbiträde, dessutomtryckare ochvecka ytterligare attett somen

och biträde,tryckare ldet ytterligare larbetvecka krävsskift. Vid 30 timmars
omorganiserasbehöver ocksåskift. Avdelningenarbetaockså kommer attsom

ytterligareeventuellt30-timmarsvecka. behövstill Detvid övergång en ar-en
medföra ökade löne-man, vilket kommerförstabetsledare eller atten

kostnader.
ytterligareanställda krävs detidag haroffset-avdelningenVid ensom

också behövaskommer35-timmarsvecka. Detbiträde vidtryckare och yt-ett
dagtididag arbetartvå-färg. anställdEntryckerterligare tryckpress somsomen

Vid 30 timmarför sköta dentill 2-skiftmåste också över att nya pressen.
i 2-skift.båda arbetaroch biträde,tryckareytterligarekrävs det ett somen

behöver vid 35-anställdaidag har 24avdelningenallmännaDen stsom
30-timmarsalternativet behövsoch vidytterligare 2timmarsveckan personer

ytterligare.5det personer
anställda, denhar 4 äravdelning, idag baralitenBaket är stsomensom

för 2-skift. Denfullt underIdag körvid företaget.verkligt sektorntrånga man
3-skift. Bakettillkritisk till övergångmycketfackföreningengrafiska är en

medproblemen i sambanddeföretagsledningen, storaett en ar-som avses, av
skulleminska.får absolut inte DetBaketDriftstiden vidbetstidsförkortning.

Vid 35 timmarföretagsledningen.katastrof, enligteller mindreinnebära mer
får hoppaanställda ocksåsamtidigt andraytterligarebehövs det sompersonen

arbetstiden blitroligaskulle denVid 30-timmarmaskinen.vid härden
anställas.2 måsteytterligareinnebär3-skift 6 timmar. Detä att personer

arbetstidsférkortningarInplastor och
kol-sju styckennyanställabehöver Inplastortimmararbetsvecka på 35Vid en

biträden medtryckare ochantaletökningvilket innebärlektivanställda, aven
generellatryckare. Om denkvalificerade%. dessa måsteTre ar-varaavca

styckennyanställa 13måste företagettill 30 timmarminskarbetstiden personer,
kva-nyanställda måstedekollektivanställda. Sju%vilket 20 deär varaavavca

nyanställda1,5 tills dedröja till årockså 1grafiken kommerlificerade Det
internutbildningenanställda. Förredankunnande dekommer ha somsamma

produk-iskulle ha använtsanvändasocksåkommer det att annarsresurser som
tionen.

siff-ovanståendeenligtkommerarbetsveckatill 35 timmarsövergångEn att
kollektivanställdaförproduktiviteten degenomsnittligadeninnebära attror

för kollek-deproduktiviteten30-timmarsvecka kommer% Vid2,5ökar med . %.öka med 10tivanställda att ca
arbetstidsförkortning kommerefter2-skiftenarbetstiderna för attDe ennya

ledig.fredag Depå 2 veckor9 arbetspassinnebärapå Inplastor samt varannan
förkorta denledig kommerfredagharredan idag12 attvarannansompersoner

arbetar. Dentidigare den fredagarbetstiden, slutadagliga perso-samt mansom
fredags-förkortning tillförlägga sinocksåskift kommerinte arbetarnal attsom

eftermiddagarna.
j före-andramångadrabbas hårdare änInplastor kommerföretagEtt attsom

bransch det redanieftersom de finnsarbetstidsförkortning, somtag enav en
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idag har akut brist arbetskraft. Problemen förstärks också den långa inter-av
utbildningstiden. dessutom är mycket kostsam förna företaget.som

Företagsledningen Inplastor ansåg eventuell arbetstidsförkortningatt en
skulle ske under relativt kort period, istället för utsträckten överatt vara en
längre period. Man vill omställningsperioden blir såatt kort möjligt. Detsom
blir betydligt lättare omorganisera företagetsatt produktion vid rejäl arbets-en
tidsförkortning vidän successiv minskning med exempelvis halvtimmeen en
i veckan under 10-årsperiod.en

2.1.6 Uddmo
Uddmo företagär tillverkar hushållsprodukterett plast. Exempelsom påav
produkter blomkrukorär och vattenkannor. Företaget har idag 22 anställda

har sammanlagd arbetstid motsvarande 20 heltidsarbetande.som en I den di-
rekta produktionen arbetar och samtliga arbetar 2-skift.st Skiftens arbetsti-
der måndagär torsdag 6.00-14.30 och 14.30-23.00. fredagarnaPå går ef--
termiddagsskiftet hem redan klockan 18.00.

80 % Uddmos produktion är produkter medan deav resterande 20egna pro-
legoproduktionär förcenten andra företag. %75 produkterna säljs i Sveri-av

de resterande går till Västeuropa.ge, När det gällerexport plastproduktion
finns det fasta initialkostnader.stora Det kräver i sin mycket volymertur stora
för produktionen ska denatt k nollpunkten och bli lönsam. Vinstenpassera s
kommer sedan stiga snabbt, eftersomatt fastade kostnaderna redan är täckta.
De rörliga kostnaderna utgör endast liten del de totala kostnaderna.en av

Uddmo har idag utnyttjandegrad 84-85 % sin maskinpark,en av som
består 8 maskiner. Det innebär maskinerna går 84-av 85 %att den teore-av
tiska tiden, 3är 200 timmar. Den teoretiska tiden beräknadsom är efter att
maskinerna används under 2-skift, timmardag under 200 dagar. För Udd-

blir det svårt höja denytterst redan idagmo högaatt utnyttjandegraden för att
kompensera generell arbetstidsförkortning.en

Uddmo och arbetstidsförkortningar
Det viktigaste för Uddmo vid arbetstidsförkortning är behålla sinen att nuva-
rande driftstid. En minskning den totala driftstiden leder till produktio-av att

minskar vid företaget, och därmed skulle ocksånen fastade kostnaderna slås
färre antal produkter.ut Företagetett har i detta läge två alternativ välja,att

antingen höja priserna eller lägre lönsamhet.acceptera Ett högre pris kom-en
för Uddmos del medföra svårare konkurrenslägemer ett marknaden. Efter-

frågan företagets produkter kommer minska.att
Det blir komplicerat för litet företag 10med anställda,ett dessutomsom ar-

betar 2-skift, kompensera arbetstidsförkortningatt nyrekryteraen attgenom
personal. Timmarna försvinner kan inte på enkelt sätt sammanfogassom ett till

arbetspass. Storleken och omfattningen företagetsnya hela verksamhet harav
dessutom utgått från arbetstiden är 40 timmarvecka.att Uddmo har hittat sin
naturliga storlek, och alltför avvikelser från den kan innebärastora svårighe-

när det gäller företagetster lönsamhet.
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till okon-tvingasföretagetdriftstiden kanminskningundvikaFör att taatt aven
andra extra-elleranställa Skolungdomarexempelvislösningar,ventionella

söndagar.lördagar ochknäckare
utökningiställetproblem kanUddmosalternativ lösning påEn avvara en
genomföralättarebetydligt3-skift. Dentill ärövergådriftstiden, attattgenom

sextimmars-skiftinnebäraarbetsvecka. Det kommervid 30-timmars tre st var-
produktionsök-sväljaför kunnautökasocksåMarknaden måstedag. att
automatiskt el-sker varkendriftstiden innebär. Detförlängdaningen, densom

gratis.ler
Idag har Uddmopersonal.nyrekryteringdriftstid kommer krävaEn ökad av

speciell utbildningingenkrävspersonal. Detpåsvårigheteringa större att tag
ikommitnyanställdehar denefter 4 veckor2Redanför operatörerna. upp-

normal takt.

Livs2.1.7 Ostensson
Östensson centralaibutikerna ligger deti Motala,flera affärerLivs har en av

flestaeftersom deårsarbetare,1987 46,4underbutiken hadeMotala. Den men
70anställdaantalettotalaarbetar deltid är personer.ca

Östenssons denkategorier. Första äri tvådelaspersonal kan gruppenupp
hyllorna. Dennaplockarellersitter i kassornapersonal gruppvaroruppsom

eller 6 timmardeltid, 5arbetari regelkvinnordelbestår till perstor somav
önskemålendeltidvill ha ärde endastanledningen till attdag. Främsta att om

hushåll.ochmed barnförvärvsarbetekombinerakunna
härregel heltid. I denarbetar imanlig ochdeltillandra ärDen storgruppen

företaget,nyckelbefattningar iharallavihittar ansva-exsompersonergruppen
avdelningar.riga för olika

kategorin 8-13första ärkvinnorna i denförarbetstidernavanligasteDe ena
helg.ocksåvecka arbetartredjeveckan. Var13-19 andradenveckan och man

Östensson 8.00-19.00 ochmåndag-lördag sön-i veckan,dagarsjuhar öppet
11.00-19.00.dagar

lönen för dessaeftersomarbeta helger,personalenaldrig svårtDet är attatt
betydligt högre.Ob-tillägg, ärtimmar, genom

Östenssonds arbetstidsförkortningarochLivs
den första kate-påverkaskulle inte nämnvärtEn arbetstidsförkortninggenerell

30 35 timmar.mindrearbetar änidagredaneftersom dennagorin, respgrupp
kategorin beröraskommerandrai dennyckelpersonernaistället attDet är som

Östens-förvissa problemställa tillkommerarbetstidsförkortning. De attav en
förpersonal deanställa kompetentbli svårtdet kommereftersom attattson,

därför bli tvingatkommerblir över. Företagettimmar attatt omorga-som
uppgifterpersonalkategori. del derasEnförarbetsuppgifterna dennanisera av

personal.tilldelegeraskan säkert annan
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2.1.8 Stadshotellet i Motala
Stadshotellet i Motala har 60-70 anställda. Man bedriver både hotell- ochca
restaurangverksamhet. Hotellets reception naturligtvis helaär dygnet.öppen
Restaurangen tidigt frukostserveringöppnar med och stängermorgonen

på kvällen.sent
De flesta anställda arbetar någon form skift på obekväma tider. Detsamtav
också relativtär andel arbetar deltid. Vid vissa tillfällen det ocksåärstor som

vanligt med extrapersonal, endast anställs för kväll.som en
Stadshotellet har för vissa personalkategorier hög genomströming.en

Många anställningen mellanstation till något Serve-väg annat.ser som en
ringspersonal i regel genomsnittsålderär på 25 år. Kockar ska dess-unga, en

tradition byta arbetsplats regelbundet.utom av

Stadshotellet Motala och arbetstidsförkortningari
En arbetstidsförkortninggenerell skulle kunna innebära Stadshotellet måsteatt
anställa fler förkockar, kunna bortfallet timmar,ersätta vilket kan bliatt yt-av

idagsvårt. Redan det svårt kvalificeradeär kockar i Motala-terst att tag
området.

En konsekvens arbetstidsförkortninggenerell i restaurangbran-annan av en
schen exempelvis Serveringspersonalär anställning på fleraatt tar restauranger
samtidigt.

För del personalen arbetstidsförkortningkommer inte innebärastoren av en
några förändringar, eftersom idagstörre redan arbetar under 30 timmar.man

2.2 offentliga sektornDen

offentligaDen sektorn kan i Motala, ide flesta andra kommuner, delassom upp
i undersektorer, beroende huvudman för verksamheten. Detärtre vem som
finns statlig, kommunal och landstingssektor. Det 8 100 Motala-ären en en ca
bor totalt arbetar inom den offentliga sektorn. studieI vår har intetyvärrsom
undersökt den statliga sektorn, i Motala 700arbetar l inom den.ca personer

ingenDet medveten strategi vi har bortsett från statliga sek-är gör denattsom
främstaden orsaken har saknat kontakter med någon centralärtorn, utan att

arbetsgivarorganisation.
Fallstudien landstingets verksamhet i Motala har skett i samarbetenäraav

Östergötlandsmed både landsting och Landstingsförbundet. Landstinget har,
till hjälp för studie,vår anordnat antal sammanträden syfte har varitett attvars
diskutera effekterna eventuella arbetstidsförkortningar. Till dessa harmötenav
landstinget kallat olika ansvariga, vi i samråd har bedömt, hakan intres-som

synpunkter. Landstinget har for vår studie fram specielldessutom tagitsanta
statistik.

Studien kommunens verksamhet har i huvudsak skett intervjueröver genom
med olika Motala har framKommun också tagit speciell stati-representanter.
stik for räkning. Till skillnad frånvår Svenska Arbetsgivareföreningen och
Landstingsförbundet vi olika hafthar skäl kontakter med Kommunför-av
bundet.
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2.2.1 Landstinget
Landstinget denär arbetsgivaren inäst största Motala. Det totalt, enligtär
landstingets beräkningar, 3 200 Motalabor arbetar inom lands-egna ca som
tinget Vid Lasarettet i Motala, dessutom den enskildaär störstasom ar-
betsplatsen i hela kommunen, arbetar drygt 2 000 personer.

Bland de landstingsanställda i Motala det kraftig kvinnligär dominans. Aven
alla anställda 86 % kvinnor.är vissaInom yrkeskategorier den kvinnliga do-är
minansen %ännu 97 alla undersköterskorstörre, och sjukvårds-t to m ex av
biträden kvinnor.är

Inom landstinget tjänstens storlek i beräknasprocentsats,anger man en som
antalet timmar i förhållandesätter till vad heltid skulle arbetaattgenom man en

under period. Huvudregeln för heltidsarbete inom landstinget denär attsamma
ordinarie arbetstiden 40 timmarvecka.är För de arbetar storhel-ävensom

jul, midsommar och liknande, veckoarbetstiden till 38 tim-är reduceradger, ex
och minuter. Denna förkortning veckoarbetstiden 8mar motsvararav ca ar-

betsdagarår. De arbetar 40 timmarvecka i regel lediga vid storhelger-ärsom
vilket innebär alla heltidare årsbasis arbetar lika många timmar.attna,

För undersköterskor, sjukvårdsbiträden och personal tillhörannan som
SKAF, Svenska Kommunalarbetareförbundet, arbetstidenär 1 decem-0 m
ber 1988 37 timmar vecka. En heltidstjänst innebär i genomsnitt 153 tim-per
mar månad för de SKAF-anslutna vilka arbetar 148 timmarmånad.utom

En heltidare arbetar i genomsnitt 19-20 arbetspass i månaden. De flesta
scheman uppbyggdaär kring tjänstgöring helg, vilket innebär 4attvarannan av

förlagda till helgerna.är innebärDet i regel också det blir ledigpassen att en
dag mitt i veckan.

De arbetar deltid arbetar vanligtvis färre antal En deltidareettsom pass. som
arbetar 75 % arbetar 115timmarmånad fördelade på arbetspass. 4ca ca av
arbetspassen ligger i regel på helgerna. De återstående fördelas påutpassen
hela månaden. innebärDet denna arbetar hälften alla vardagaratt person av
och hälften alla helger. D deltidaren förhållandevisär mycket ledig iav v s
veckorna. Deltidare med lägre arbetstidännu arbetar också i regel varannan

Ävenhelg. deras reducering arbetstiden förlagd till måndag-fredag.är Detav
innebär sjukvårdsanställde,den storlek på tjänst, arbetaratt oavsett varannan
helg. Ett undantag de deltidareär endast arbetar eftersom de harnatt,som spe-
ciella arbetsscheman.

Sysselsättningsgraden för alla landstingsanställda i Motala, beräknad i andel
heltidstjänst, i genomsnitt %.är 80 innebärDet den genomsnittligaav en attca

veckoarbetstiden idag 30,6 timmar.är Sysselsättningsgraden högst för läka-är
vilka alla arbetar heltid,nästan och lägst för sjukvårdsbiträden.re,

40 % alla arbetar på Lasarettet i Motala har heltidstjänster, 20 % ärav som
timanställda. deltidstjänstDe resterande 40 % har någon form och 34av av
dessa tjänster 30 timmarvecka ellerär mindre. I denna uppräkning ingår in-

de har partiell tjänstledighet föräldraförsäkringen.hte Räknarsom m a man
även den kommer antalet deltidsarbetande öka. flestaDe kvinnorattgruppen

har laglig rätt sänka sin arbetstid utnyttjar den rättigheten.även Ande-attsom
len deltidsarbetande har också ökat något under hela 80-talet.

2Enl landstinget.-FOB88 det2 700är anställdainomärsom



19892.53sou Bilaga 9 35

4

Arbetstiderna for de flesta inom landstinget oregelbundnaär och ligger ofta
k obekväma tider. Det verksamheten vid lasarettet i Motalas mesta skerav

dock på dagtid. De flesta arbetspassen, %,80 börjar påav ca morgonen
6.30-8. och flesta,de 70 %, har redan slutat sitt arbete klockan 17.00.Detca
är 150 har ständiga nättjänster. Alla nattjänster dessutomca är påpersoner som
deltid, 10 a 10nätter timmar i månaden.ca

För undersöka de konkreta effekternaatt generell arbetstidsförkortningav en
inom landstinget har vi intervjuat från medicinkliniken och pri-representanter
märvârden.

Medicinkliniken
Medicinkliniken i Motala, består avdelningar, har 94 anställda. För-tresom av
delningen i olika personalkategorier 22 sjuksköterskor,är: 52 undersköter-
skorsjukvårdsbiträden, nattpersonal och 2 expeditionsbiträden. Nattperso-
nalen, ständigt arbetar består 9 sjuksköterskor och 9 undersköter-natt,som av
skorsjukvârdsbiträden. Det ungefär %är 50 tjänsterna heltid.ärav som
Varje tjänst i principär besatt någon fast anställd. De timanställda, finnsav som
inom landstinget, arbetar sedan vikarier dessa tjänster dennär ordina-som
rie frånvarande.är

På medicinklinikens avdelningar fanns det, i samband med intervjutill-en av
fället våren 88, 25 olika varianter arbetspass,st i sin kan reducerasturav som
till 5 olika huvudvarianter.st

Förmiddagspass; 7.00 14.00-
2. Eftermiddagspass; 13.00 22.00—

Kvällspass; 17.00 22.00-
4. Dagpass; 7.00 16.00—
5. Nattpass; 21.00 7.00-

75 % all arbetstid ligger antingen förmiddagspass eller eftermiddags-av som
Det endast 6är 2 på varje varje avdelningpass. arbetarpersoner, pass, som

natt.
Deltidarna har i regel minskat sin arbetstid arbeta färre antalatt ettgenom

De väljer följaktligen förtäta sin arbetsvecka istället för förkortapass. att att
sin dagliga arbetstid. För landstinget det ocksåär lättare, både rekryterings-
mässigt och schematekniskt, helaersätta arbetspass med vikarier. En för-att
kortning arbetspassen för deltidarna innebär måste lösa tim-ersättaav att man

vilket kan svårt.mar, vara

Medicinkliniken och arbetstidsförkortningar
Enligt Bo Lundén, klinikförestândare på medicinkliniken, skulle 35-en
timmarsvecka möjlig genomföra behöva nyrekryteraatt utan attvara perso-
nal. Detta skulle möjligt den k överlappningen minskade ellerattvara genom s

Överlappningenhelt försvann. uppstår it samband skiftbyten,med när0 m
två arbetslag arbetar samtidigt. Ett exempel på överlappning den timmeär som
förmiddagspasset och eftermiddagspasset arbetar samtidigt mellan 13.00 och



Bilaga 936 1989:53sou

Överlappningen rapportering.information ochvanligtvis föranvänds14.00.
överlappningenförkortas,kommerdagliga arbetstidenDet denär att omsom

reduceras.
enligt Lundén, till-inte, Boarbetstidsförkortning till 30 timmar detärVid en

också behövaskommeröverlappningen. Detminskningräckligt med atten av
13- heltidstjänsterökning med 14Enligt Lundén detpersonal. Bo är en camer

medicinkli-20 % för helapersonalökning medbehövs. betyderDet caensom
alternativnyrekrytering. Ettbesättasniken. Tjänsterna kan annat somgenom

deltidarna öka sin sysselsätt-försökeraktuelltblikommer är attattatt man
deltidare ökarelativt lättenligt Lundén,ningsgrad. ska, BoDet attattvara

Tjänsterdeltid längre tjänster.efterfrågar med kortsin arbetstid. Idag personer
besätta.idag svåra%, Z7 timmar,70 dvs under ärlägreår än attsom

betydligtdetdeltidare, kommerhar andelavdelningar,För de stor varasom
färreförsta detarbetstidsförkortning. För detgenomföra ärlättare ett an-att en

finns detandraförkortningen. För detdirekt berörstal storasom avpersoner
i arbetstid.deltidarnamöjligheter attatt upp

deltidarnafor landstingetalternativbetydligt billigareblir ocksåDet ett om
för nyanställanyanställa personal. Kostnadeni tid,går än attatt en personupp

därmedoch kräveri organisationenDeltidaren finns redan36 000 kr.är ca
introduktionsutbildning.mindrea

Primärvården
ligger ivårdcentraler, 3 dessakring 4Motala uppbyggdPrimärvården i är av

iTotalt inom primärvårdeni Borensberg.fjärde liggeroch dentätorten sett
anställda.fördelade 200 Denpåfinns 140heltidstjänster,Motala det är ge-som

genomsnittli-%70 och denföljaktligensysselsättningsgraden ärnomsnittliga
i primärvården 28 timmar.veckoarbetstiden ärga

7.30fredagi regel dagtid måndaginom primärvårdenArbetstiderna är --
16.30harsjukvårdsupplysningen öppetk17.00. undantag denEtt är soms -

sjukvårdsupplysningen arbetarpåPersonalen arbetar23.00 och helger. som
kvällstid.endast

attraktiva speciellt jäm-mycketinom primärvårdenArbetstiderna anses som
varithar därför aldrig svårtslutna vården. Detarbetstiderna inom denfört med

utsträckningPersonalen har iprimärvården.personal tillrekrytera storatt
harinom primärvårdenTill vissa lediga tjänsterhämtats från slutna vården.den

100 sökande.varitdet över

arbetstidsförkortningarPrimärvården och
enligt Thomas Ekman, krävaskulle,arbetstidsförkortning till 30 timmarEn

%ökning medinnebärinom primärvården. Det20-25 tjänster en canya
det nyrekrytering ellerochlösasantalet tjänster. Det kantotala attgenomav

frånkommer till del skearbetstid. Nyrekryteringendeltidarna går i storupp
den slutna vården.

inom den slutna vårdenpersonalbrist kan uppståDen eventuella av ar-som
förvärras primärvårdens rekry-betstidsförkortningen kan komma att genom

tering.
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pri-innebära vissa förändringarArbetstidsförkortningen kan också komma av
veckansBelastningen vårdcentralerna olikamärvårdens öppettider. på är över

belastadeFörmiddagar dessutom änden högst på måndagar. ärdagar, är mer
förkortningen lägre personal-Väljer landstinget medeftermiddagar. mötaatt

innebära väntetiderna ökar för patienterna.täthet kan det att
arbetstidsñir-i samband medkomma bli de problemenLäkarna kan att stora

i Motala och landet. Avknapp bådekortningen. De utgör resten aven resurs,
2 8 tjänster vakanta.medicinklinikenöverordnade läkartjänsterna ärde av

generell förkort-i Motala 16 tjänster besatta. EnprimärvårdenInom är av
förvärra situationen. Läkar-troligtvisning läkarnas arbetstider kommer attav

uppgift, -50 timmar i veckan.jobbar idag, enligt 45na egen
i förhållande till sinaarbete kontinuitetenviktig beståndsdel i läkarensEn är

förkortning arbetstiden.upprätthålla vidpatienter. Den kan bli svår att aven
flera vilket också kani kontakt med läkare,Patienterna kommer kommaatt

kvalitetsförsämring.upplevas allvarligsom en
medicinklini-för blivande läkare. Påbedriver också utbildningKlinikerna

exempelvis Lin-från Hälsouniversitetet ifinns medicinkandidaterken det 4 st
försvåra utbildningsverksam-Arbetstidsförkortningen kan kommaköping. att

tid tillgå. nödvändigafinnas mindre Denheten, eftersom det kommer attatt
arbetstid.försvåras vid kortarevidareutbildningen för läkarna kommer också
arbetstid,haft relativt oregleradyrkesgrupp alltid harLäkarna är ensomen

troligtvis intearbetstidsförkortning till 35 eller 30 timmar kommergenerellen
spekulera i vilkaförhållande. därför mycket svårtförändra detta Det är attatt

ha för läkargruppen. Enkonsekvenser arbetstidsförkortningar kommer attsom
fritidsprak-arbetstider kan leda till antaletförkortning läkarnasgenerell attav

tiker ökar.

arbetstidsförkortningarlandstinget och
helaför bild hurbedömningar och beräkningarVi har gjort vissa att en av

arbetstidsförkort-föreslagnalandstingssektom kommer påverkas deatt av
ningarna.

första vi hararbetstidsforkortningarna kommer i hand,generellaDe settsom
färrearbetar antalmedicinkliniken, samtettattatt tas ut pass,genom man

arbetstiden, dvsöverlappningen. Den dagligaförsöker förkorta den katt sman
med ienligt våra bedömningar, reduceraskommer,varje arbetspass, att ge-

halvtimme.nomsnitt en
arbe-landstingsanställda inom vården de35-timmarsvecka innebär för de att

må-till helgarbetet. Under33,5 timmar, hänsyni genomsnitt tartar enmanom
fördelade 17-18 arbetspass.timmarheltidaren arbeta 133kommernad att ca

dagligasamtidigt den2-3 månadreduceras medAntalet arbetspass somper
halv timme.förkortad medarbetstiden blir en

70-% itjänst arbetarför närvarande hardeltidsanställdEn genom-ensom
tjänsten35-timmarsvecka kommerförkortning till26,8 timmar. Vidsnitt enca

timantal tidigare.arbeta% fortsätterbli 80 attatt somsammaom personen
halvtimmereduceras meddagliga arbetstiden kommerEftersom den att en

i månaden.arbeta ytterligaredessutomden härmåste ett passpersonen
veckoarbetstidför landstingsanställdaarbetsvecka innebär de30 timmars en
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28,7 timmar. Antalet arbetspass i månaden kommer därmed reducerasca att
till samtidigt arbetstidenpass kommer minskas med halv-stca attsom en
timme. Det kommer bli mycket svårt reducera antalet arbetspass lör-att att
dagar och söndagar, vilket innebär månadens arbetspass kommeratt attra av
förläggas till helgerna. Det kommer innebära det i första hand arbetstidenäratt
under veckorna, måndag fredag, kommer förkortas. Arbetstiden förattsom—

landstingsanställd vid 30-timmarsvecka kommer innebära arbetspass ien tre
veckorna plus fyradagarsvecka.helg, i genomsnittvarannan

Den idag arbetar 70 % och behåller timmarantalet kommer eftersom en ar-
betstidsförkortning till 30 timmar arbeta 93 % heltjänst.att ca av en

Det idag bland landstingsanställdaär de önskemål tjänstgöringett stort om
tredje helg. För kunna tillfredsställa önskemålet krävs det både detattvar att to-

tala antalet anställda och de arbetar deltid ökar. En generell arbetstidsför-som
kortning kommer inte underlätta övergången till glesare helgarbete.att

förutsättningUnder de deltidsarbetande inte minskar sin arbetstid kom-att
förslagen till arbetstidsforkortning innebära totalt bortfall ungefär 1mer ett

600 arbetspass i månaden vid 35 timmar och 0005 arbetspass vid 30 timmar.
För detta bortfallersätta arbetstimmar krävs det nyrekrytering 90av av ca res-
pektive 350 heltidare.ca

Ovanstående siffror reduceras ytterligare alla har deltidstjänsterattav som
under 75 % måste arbeta ytterligare arbetspass il månaden, for kompense-att

den dagliga forkortningen. Det tillkommer detta 600 arbetspass.ra genom ca
innebärDet nyrekryteringsbehovet istället blir 55 310 heltidstjänster.att ca resp

Om landstinget dessutom kunde alla sina deltidare, %,under 75 att upp
i arbetstid i samband med de generella arbetstidsförkortningarna genomförsatt
reduceras nyrekryteringsbehovet ytterligare. T skulle alla deltidareex, man

arbeta ytterligare i månaden, kommer behovetatt nyanställaett pass att att
minska till 25 vid 35 timmars vecka och 275 vid 30-ca personer ca personer
timmarsvecka.

Den genomsnittliga arbetstiden inom landstinget i Motala vid generellen ar-
betsvecka timmarpå 35 kommer bli 30 timmar. Den innebär denatt attca ge-
nomsnittliga faktiska arbetstiden bara minskar med 0,6 timmar, när den gene-
rella arbetstiden minskar timmar.med 5 Orsaken ärnaturligtvis att antar att
de deltidsanställda ökar sin arbetstid.

Den genomsnittliga faktiska tiden vid 30-timmarsvecka kommer bliatt ca
27,6 timmar. En sänkning den generella arbetstiden med timmar leder tillav

minskning den genomsnittliga faktiska arbetstiden med 3 timmar.en av

2.2.2 Kommunen
I Motala kommunenär den enskildastörsta arbetsgivaren. Hösten 1988 detvar

pers0ner3totalt 3 700 anställda inom de olika kommunala förvalt-ca som var
ningarna.

De flesta anställda inom kommunen arbetar deltid eller timanställda.är Det
är endast drygt 000l arbetar heltid. Ca 300l har del-personer som personer

3Våra beräkningarbaserade materialfrån olika källor. StämmermedFOB85.treegna
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tidstjänster varierande längd. Den genomsnittliga arbetstiden för deltids-av en
anställd inom kommunen 26 timmarvecka.är De resterande l 400ca ca perso-

timanställda,är 1 000 arbetar mindre timmar inerna änvarav ca personer
veckan. Den största enskilda förvaltningen inom kommunen socialsektorn,är
inom den arbetar drygt 50 % alla kommunalanställda.av

Vad i första hand skiljer kommunen från den övriga lokala arbetsmark-som
naden den kraftigaär kvinnliga dominansen. Ca 84 % alla kommunalan-av
ställda i Motala kvinnor.är

De drygt 500 kommunalanställda arbetarmännen allanästan heltid. De män
arbetar deltid inom kommunen iär regel deltids- eller förtidspensionärer.som

För kvinnorna bilden heltär annorlunda. Inom de kommunala förvaltningarna
i Motala det dubbeltär så många kvinnor arbetar deltid heltid.som som

För de flesta timanställda kommunenär den enda arbetsgivaren. Det svårtär
attkombinera timanställning inom kommunen med något arbete efter-en annat

arbetstiderna för det oregelbundna.är Många timanställdadesom mesta ärav
dessutom kvinnor med småbarn. Timanställning ocksåär de vanligasteen av
vägarna för så småningom fast anställning.att en

Kommunen bedriver mycket skiftande verksamhet, allt från barn- ochen
äldreomsorg till sophantering Verksamheten dessutomär decentralise-m m.
rad till olika förvaltningar utförs i regelut små arbetslag. Detsamt gör attav an-
talet arbetsplatser inom de kommunala förvaltningarna mycketär stort.

Den kommunala verksamheten består i huvudsak olika tjänster för kom-av
invånare. Kännetecknande för tjänster är de inte lagringsba-munens äratta

De måste följaktligen konsumeras i ögonblick dera. produceras.samma som
De kommunala tjänsterna dimensioneras därför i förregel kunna täcka efter-
frågan, dennär är Det innebärstörst. också automatiskt den kommuna-som att

verksamheten har kraftig överkapacitet under långa perioder. Ett belysan-en
de förexempel detta lokaltrañkenär under högtrañk använder alla sinaatt bus-

däremot under lågtrafik står flera fordon kvar i Ensar, utjämningmen garagen.
över tiden efterfrågan for de kommunala tjänsterna skulle innebäraav att resur-

används effektivarepå sätt. Den maximala kapaciteten skulleett dess-serna
kunna sänkas, färre antal bussar.utom t ex

Den mångskiftande och den decentraliserade verksamheten gör det äratt
mycket svårt överblicka vilka konsekvenser eventuellaatt arbetstidsför-som
kortningar kommer för den kommunala verksamheten.att

Idag varierar naturligtvis arbetstiderna mellan olika förvaltningar beroende
verksamhetens karaktär. flestaDe har sin arbetstid förlagd 7.00-17.00av

måndag-fredag. Många inom kommunen arbetar dock k obekväma tider,s
kvällar och helger. Det gäller bl personalen inom hemtjänsten och äld-a annan

kollektivtrafiken och brandförsvaret. Tjänstemännen inom kommu-reomsorg,
har flexarbetstid.nen

Kommunen och arbetstidsförkortningar
Vilka effekter generell arbetstidsförkortning kommer på de kom-som en att

förvaltningarnamunala beror i utsträckning hur de deltidsanställdastor
kommer att reagera.



Bilaga40 9 sou 1989:53

En generell arbetstidsförkortning kommer i första hand påverka deatt ar-som
betar heltid. Den kommer naturligtvis minska sin arbetstid. Underattgruppen
förutsättning kommunen vill kompensera hela eller bortfalletdelar iatt av ar-
betstimmar har två alternativ, dels nyanställa eller delsattman genom genom

de deltids- och timanställda öka sin arbetstid.att att
Det inte sannolikt deltidarna minskar sin faktiska arbetstid iär att ut-samma

sträckning heltidarna vid generell arbetstidsförkortning till 35 alt 30som en
timmar. Förvaltningar och avdelningar har andel deltidsanställdastorsom en
kommer i mindre förvaltningardärmed påverkas grad, dominerasänen som av
heltidare. Kommunen kan dessutom medvetet arbeta för sina deltids-att
anställda i arbetstid. Exempelvis slå ihop vissa deltids-att attupp genom
tjänster tjänstertill eller erbjuda de timanställda fast anställning.större att

Förvaltningar högmed andel deltidare följaktligen, i betydligtär, en gynn-
situation vid generella arbetstidsförkortningar. första detFör det ärsammare

betydligt mindre antal arbetstimmar försvinner. För det andra har dessaett som
förvaltningar betydligt lättare bortfallet i arbetstimmar. ocksåersätta Det äratt
billigare för bortfallet i timmarkommunen kompensera med deltidsanställ-att
da behövaökar sin arbetstid, nyanställa. Det kostar ungefär 40 000än attsom
kr för kommunen nyanställa För deltidsanställd ökar sinatt en person. en som
arbetstid slipper kommunen kostnad.denna

De förvaltningar tjänsteställen inom Motala Kommun har hög andelsom
deltid Mark Fritid; UtbildningBostäder; Kultur; och Social.är Det gemen-

för förvaltningardessa dessutom de också har hög andelär attsamma en
kvinnor.

Förvaltningar tjänsteställen med hög andel heltidsarbetande Kom-ärav
munadministrationen, Arbete och näringsliv, Gator och Kommunikatio-vägar,

Energi Brandsförsvar. förvaltningarParker; och dessa också ande-Inom ärner,
len relativt hög.män

Effekterna arbetstidsförkortninggenerell kommer bli betydligtattav en
mindre för förstaden förvaltningar. För den för-andragruppen av gruppen av
valtningar kommer problemen vid förkortningar betydligt större.attev vara
Det kommer krävas kraftig nyrekrytering till dessa förvaltningar föratt atten
kunna upprätthålla den kapaciteten.nuvarande

För kunna upprätthålla den nuvarande omfattningen den kommunalaatt av
verksamheten efter generell arbetstidsförkortning, till 35 timmar alt 30 tim-en

krävs det nyrekryteringar. Enligt beräkningarvåra kommer det vidmar en
personer435-timmarsvecka behöva nyanställas 100 till. Alternativet medatt ca

30-timmarsvecka kräver, enligt våra beräkningar, kommunen nyanställeratt ca
250 till. Det innebär för endast nyrekrytering, i samband medattpersoner ge-
nerella arbetstidsförkortningar 5 och 10timmar, kommer kommunen öka-
de utgifter miljonermed 4 respektive 10 miljoner. Antalet och de ökade utgif-

i våra beräkningar, gäller under förutsättning lyckas de deltids-terna, att man
och timanställda öka sin arbetstid med 2 timvecka. Om inte deltids-de ochatt
timanställda sinökar arbetstid i den utsträckningen innebär detta kommu-att

måste nyanställa ytterligarenen personer.

4Engenomgång förvaltningar.alla Viktigavariablari varbedömning andelenheltidär del-av resp
tid, kön, ålderochverksamhet.
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Kommunen kan också välja minska omfattningen kommunaladenatt av
verksamheten. vilket Följaktligen innebär rekryteringsbehovet minskar.att

i kommunen möjligheterDe styrande har också olika poli-stora att genom
tiska beslut påverka och effektermotverka eventuella arbetstidsförkortning-av

illustrativtBarnomsorgen exempel. Kommunen kan med sittär ett taxe-arna.
och regelsystem efterfråganpåverka barnomsorg. Om efterfrågan barn-

skulle öka kan kommunen dämpa den höjaatt taxorna.omsorg genom
finns viktigaDet rad faktorer hänsyn till analysera vilkaskanäratt taen man

olika effekter generell arbetstidsförkortning har olika kommunalasom en
verksamheter.

En del de kommunala tjänsterna starkt beroende vilka arbetstiderärav av
finns i kommunen. gäller i förstaDet hand barnomsorg och kollektivtra-som

fik. Utnyttjandet dessa tjänster knutet till kommuninvånarnas arbets-är näraav
tider. Stora förändringar arbetstider kommer ställa kravandra på dessaav
tjänster förändrade öppettider på daghemmen.ex

Möjligheterna rationalisera verksamheten och effektivaredengöra äratt
också olika för olika förvaltningar. En generell arbetstidsförkortning kommer

ställa effektivitet,ökade krav på eftersom den kommer orsakaatt att stor perso-
nalbrist.

Personalens ålderssammansättning, utbildning och specialisering andraär
faktorer hakommer betydelse för vilka konsekvenser arbetstids-attsom som
förkortningen kommer medföra.att

För kunna konkretare bild konsekvenserna vid generell arbets-att ge en av en
tidsförkortning har vi gjort intervjuer och fört samtal med från trepersoner
verksamhetsområden i Motala. De områdena gatukontoret, lokaltrañkenärtre
och barnomsorgen. Det begränsat urvalär har diskuteratett personer som

förhoppningsvismed, det harär grundlig kunskap sinamen personer som om
respektive förvaltningar.

Gatukontoret
Gatukontoret har idag l80 anställda, dessa 55 tjänstemän.är De kollektiv-av
anställda består 62 traditionella kommunalarbetare, 23 parkarbetare,st stav
30 renhållningsarbetare och l0 VA-maskinister. Varje anställsår ocksåst st ett
25-tal skolungdom parkarbetare översom sommaren.

flestaDe inom gatukontoret arbetar heltid. finnsDet några kvinnor med par-
tiell tjänstledighet för vård barn och några deltidspensionärer. innebärDetav

gatukontoret kommer förvaltningarde kommer pâver-att att attvara en av som
kas generell arbetstidsförkortning.mest av en

De kollektivanställda har arbetstid mellan och7 16.00. Renhållningsarbe-en
sysslar med sophämtning har lite annorlunda arbetstider, eftersom detarna som

har betingsarbete. -
Tjänstemännen kontoret arbetar enligt månadsflexsystem.ett
Gatukontorets verksamhet till delarär säsongsbunden. gäller i fors-Detstora
hand parkarbetarna,men det gäller för andra delaräven verksamheten.ta av

Det naturligtvis vintern lågsäsong.är Arbetsuppgifternaär under vinternsom
består till del upprätthållande verksamhet, exempelvis underhållstor av av
maskiner. Snöröjning också vanligär arbetsuppgift. Det sker också delen en
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vidareutbildning under vintersäsongen. Konsekvenserna för gatukontoret av
arbetstidsförkortning kommer följaktligen olika för och fören vara sommaren

vintern. Under vintern kommer inom Gatukontoret klara sinaattman av ar-
betsuppgifter med den nuvarande arbetsstyrkan. Problemen kommer istället

uppstå under då det krävssommarsäsongen, nyanställer flera.att att man

Gatukontoret och arbetstidsförkortningar
Lennart Alm, kamrer på Gatukontoret vid intervjutillfallet, bedömdesom var

generell arbetstidsförkortning till 35 timmar inte skulle kräva någonatt en ny-
rekrytering fannspersonal. Det möjligheter rationalisera verksam-stora attav
heten för bortfalletkompensera arbetstimmar.att av

En arbetstidsförkortning timmartill 30 skulle däremot, ansåg Lennart Alm,
bli betydligt genomförasvårare nyanställa. En kraftig arbetstidsför-att utan att
kortning skulle kräva omorganiseringbetydande verksamheten. Det skul-en av

eventuellt nödvändigt införa någon form Skiftarbete, för effekti-att attvara av
maskinparken.kunna använda både och inhyrdaden denvare egna

lokaltrafik
Lokaltraflken har idag 100anställda. dessa 60 heltids- ochAv 25 deltids-ärca
anställda chaufförer. De övriga arbetar service,med reparationer och ad-
ministration. förvaltningFör kommunal detär andel heltids-att storvara en en

%arbetande, 75 arbetar heltid. Till skillnad från de övriga förvaltningarnaca
det också andel 85 %.är män,storen ca
De arbetar deltid chaufförer har i regel ordinarie arbete.ett annatsom som

Enligt Norbert vid Lokaltraflken, inteLövgren, det heller meningenär att man
ska kunna leva deltidsanställning. har aldrigDet varit några svårigheteren
for Lokaltafiken rekrytera deltidsanställda. Busschaufföratt ettanses vara po-
pulärt extraknäck.

Arbetstiderna för chaufförerna från 5.00 till 24.00, såvälär vardagca som
lördag och söndag. finns inga iDet Motala, frånsett vissanatturer extraturer
helgerna. chaufförernas arbetstidsschemanI det ofta håltimmar,är ända upp
till 4 timmar. Det innebär chaufförs arbetsdag kan här:såatt uten se
5.00-10.00 arbete, 10.00-14.00 ledig och 14.00-17.30 arbete. Förekomsten av
dessa håltimmar naturligtvis inte populära hos chaufförerna. generellär En ar-
betstidsforkortning skulle troligtvis underlätta schemaläggandet och därmed

det möjligt minska frekvensen håltimmar.göra dessaatt av
Thomas Franzén och Norbert vid Lokaltrafiken,Lövgren, ansåg förlägg-att

ningen arbetstidsförkortningen vid olika företag och institutioner i Motalaav
kommer ha betydelse för lokaltrafikenstörre själva storleken förkort-änatt
ningen.

Motala sinI det vanligt har bostad sin arbetsplats.tätort är Denäraatt man
flesta går, cyklar eller bil för komma förstaanvänder till arbetet. Det iäratt
hand kvinnorna lokaltrafiken.och gymnasieelever Kvinnoranvändersom an-
ställda Lasarettet i Motala de kollektivtrafik iär använder störst ut-som
sträckning.
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Det industrinsär och skolans tider. dvs de resandes och sluttider ärstart- som
förstyrande volymen lokaltrafiken. Det i förstaär hand eleverna i gymnasie-av

skolan och dess tider dimensionerar antalet bussar. Det absolut sämsta,som ur
lokaltrafikens perspektiv är eventuella arbetstidsförkortningar leder tillom att
industri och skola får tider.samma

Lokatrafiken och arbeIstiasf0rk0rmingar
En arbetstidsförkortning leder till ökad spridning arbetstiderna skul-som en av

för Motala kunnatätort innebära tätare därmed förbättring lokal-turer, en av
trafiken.

För Motalas glesbygd skulle spridning arbetstiderna kunna upphoven av ge
till beläggningsämre bussarna. Ett minskat resande busstur kanen kom-av per

innebära vissa dras in. Det skulle i sinatt kunnama turer medföra längretur
vänteperioder för de resande.

Idag är det relativt dålig anpassning mellan glesbygdstrafiken och indu-en
strins starttider. T Luxoranställda bosattaär i Godegård, mindreex som en

itätort Kommunen, kommer till fabriken redan 6.15 medan arbetstiden börjar
6.54 7.00.ev. Det innebär dessa anställda iväntar 45 minatt bör-attca
arbeta. Eventuella arbetstidsförkortningar kommer öka kraven på bätt-att ett
samarbete mellan lokaltraftken och industrin.re

Barnomsorgen
Den kommunala barnomsorgen i Motala består i huvudsak olika delar:treav
Daghemsverksamhet omfattar barn mellan l och 7 år, föräldrar arbe-som vars

eller fritidshemsverksamhetstuderar;tar för barn mellan 7 och år, under den
tid på dagen barnen lediga frånär skolan och föräldrarna arbetar ellersom stu-
derar familjedaghemsverksamhet omfattarsamt barn mellan l och årsom

anställda dagbarnvårdare i sitt hem.som tar emot eget
På dag- och fritidshemmen inom kommunen arbetar 400 Deca personer.

viktigaste personalkategorierna förskollärare,är fritidspedagoger och barn-
skötare. Endast 5-10 % personalen dag- och fritidshemmen är Denmän.av
genomsnittliga arbetstiden för dessa personalkategorier 32-33är timmarca

vecka.per
I kommunen finns det 160dagbarnvårdare anställda, alla kvinnor.ärca som

Dagbarnvârdarna får betalt efter antal barn och närvarotid. Det krävs visstett
antal timme for det ska räknas hel arbetad timme.attper Det förekom-som en

ofta dagbarnvårdarna har hand färreatt antal, vilketmer de integörettom att
får betalt för hela arbetstimmen. Den genomsnittliga betalda arbetstiden för
den här är 32 timmarvecka. Den verkliga arbetstiden liggergruppen ca snara-

på 40—45 timmar i veckan:re
Personalens arbetstider daghemmen helt barnens närvarotider.styrs av

Daghemmen i Motala är öppna mellan 6.30 och 17.30. Det finns inga kvälls-
eller daghemnattöppna i kommunen. Barnens närvaro högstär förmidda-på

med absolut i samband lunchen.med Personalengarna, topp brukar fördelaen
öppning och stängning daghemmen.av
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heltidstjänster,i Motalaoch fritidshemmen ärvidtjänster dag-Alla inrättade
grundtjänster,form sö-någonUtifrån tjänster, är%. dessadvs 100 avsom

enligt lagenför vård barntjänstledighet,partiellpersonalenker sedan omav
har tilli Motala, rättbarnomsorgenalla, inomföräldraledighet. Nästan som

uppstårpartiella vakanser ersättsockså. Deutnyttjar dendenna ledighet, som
% måstevikariat 75kunnavikariat. Förtidsbegränsadesedan ettattav

vilket kan svårttjänstlediga,partielltär attersätta varatre personer somman
dagis.göra ett

tillsvidaretjänst inom barn-kvalificera sig fördet endaNästan sättet att en
Personalvikariatskarusell. ärkdelta i dennaMotalai är somatt somsorgen

säkertochnaturligtvis det ärtyckerkommunenfast anställda tryggtatt ettav
blandi första handfinns troligtvisfrån barnomsorgenflyktenkDensystem. s

anställning inomfastsvårtidaganställning. Det ärfastsaknarde att ensom
i Motala.barnomsorgen

kommunal barnomsorg.formfinns i någon000 barnidag lDet är avsomca
antalettotalaplats. Detföri aktiv köstår400 barnknapptDet är att ensomca

300.åldern 7-12 år 3i3400, ochidagO—7 åri åldern ärbarn i Motala caca
skaövriga landet, deti äri Motala,sombarnomsorgenMålsättningen för att va-

fullbehovstäckning 1991.ra
daghem,heltid i regel tillbehöverhänvisas barnMotalaI omsorgsom

till familje-i första handhänvisasdeltidsplatsbara behövermedan barn ensom
daghem.

0,30-3 årMotala för barnfritidshem ioch ärdaghemPersonaltätheten vid
personalbarn.10 år 0,10ochpersonalbarn0,143-6 årpersonalbarn;

arbetstidsférkortningarochBarnomsorgen
fram-i Motalaolika daghemfrånföreståndareantaldiskussion medVid etten

arbetsplatservid olikaarbetstidernaförläggandetsjälvadet blkom spe-att ava
arbetstidsförkort-påsjälva längdenänroll för barnomsorgenlar störreen

ningen.
föräld-betydelse för hurålderbarnetsocksåföreståndarna ärEnligt storav

kom-riktigt små barnförkortning. Församband medikommer enagerararna
kommunala barnomsorgen,undvika denförsöka attföräldrarna genommer

inbördes.arbetstidersinaanpassa
arbetstids-påverkasutsträckning kommeriverksamhet attEn stor av ensom

de ska närden öppnaMålsättningen ärfritidshemmen.förkortning attär vara
förminskad arbetstidEnarbetar.och föräldrarnafrån skolanledigabarnen är

förefterfrågan den-ochautomatiskt minskaföräldrarna kommer utrymmetatt
medi sambanduppstå problemiställetkommerverksamhet. Det atttypna av

sommarlov.i skolan,lovdagar ex
bety-också vilkenframkomdaghemsföreståndarnameddiskussionen storI

exempelvisMotala ärhar.för Ibarnomsorgenoch reglerdagistaxordelse som
el-timmeveckalinom barnomsorgenfinnsbarnetdet oavsetttaxa omsamma

med syskoni sambandsin platsocksåförlorarMotala atttimmar.ler 40 I man
föds.

arbetstidsförkortningar ärefter eventuellaMotalaiHur barnomsorgen utser
rekryteringsproblemhar vissaIdagspekulerasvårtmycket somatt manom.

arbetstiden.förkortningvidförstärkaskan komma att aven
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2.3 Föräldraalternativet

Ett de alternativen ska bedöma konsekvenserna i vår Motala-treav som av
studie arbetstidsforkortningär endast riktar sig till småbarnsföräldrar.en som

Förslaget innebär i princip förlängning den nuvarande föräldraledighe-en av
följande:enligt månaders hel ledighet i samband med barns födelse,ten samt

6 timmars arbetsdag under år för varje barn och föräldernvardera i två-tre en
försörjarfamilj, eller 6 förunder år ensamsförsörjare.

Till skillnad från de övriga alternativen detta förslagär detaljerat,mer ex
fastställs dagligaden arbetstiden till 6 timmar.

l Motala fanns det 1987 3 500 barn mellan 0 och 6 år. Det 2 750 hus-ärca ca
håll har barn i förskoleâldern, vilket innebär % alla hushåll isom ca av
Motala. Knappt tionde hushåll, med barn mellan 0 och 6 år, består baravart av
en vuxen.

j |föräldrarDe förslagovanstående till arbetstidsförkortning direkt kom-som
beröra 5 300utgör dvs endast fjärde för-attmer ca personer var person som

värvsarbetar i kommunen. flestaDe kvinnor inom denna arbetar dess-grupp
redan idag deltid. rimligEn bedömning är det kommerutom mellanatt vara

500-2l 000 årligen kommer minska sin arbetstid med hjälpattpersoner som
föreslagnaden reformen. Det kan komma innebära bortfall årligenav att ett

700 000-900 000 arbetstimmar i Motala. Under period arbets-samma som
tidsförkortningen genomförs kommer också antalet förvärvsarbetande i Motala

Öka med 600latt personer.
Det krävs produktiviteten i Motala totalt Ökar %,med drygt 3 föratt att pro-

duktionsvolymen ska kunna hållas konstant vid arbetstidsförkortning enligten
det skissade förslaget, inte hänsyn till förvärvsarbetandeantalettar attom man
samtidigt ökar.

Utifrån ovanstående siffror kan lätt konstatera föräldraalternativet inteatt
kommer ställa till några rekryteringsproblemstörre i Motala.att

Vi har valt göra samlad presentation de synpunkter, företrädareatt en av som
för olika företag och institutioner har haft angående alternativet förlängdom
föräldraledighet, i kapitel. De konsekvenser kan uppstå försla-ett eget som av

har inte varit speciella för något företag eller förvaltning,get gäller i prin-utan
cip alla.-

Vid de arbetsplatserna i Motala har personalen redan idag olikastora arbets-
tider. gällerDet både längden på arbetstiden och dess förläggande. De privata
företagen och den offentliga sektorn har blivit hantera olika arbetstiderattvan
bland personalen. De problemen kommer istället uppstå vid småstora att ar-
betsplatser och för olika specialistfunktioner kan svåra Detersätta.attsom vara
kan bl gälla kvalificerade produktionstekniker, yrkesarbetare, telefonister.a
Problemen kommer bli mindrestörre enheten ochär specialise-störreatt
ringen är.

Det kan vissa arbetsplatser finnas risk det uppstårstor att störtetten
grupptryck småbarnsföräldrar, förstai hand för intemännen,mot mot att ut-
nyttja möjligheterna förkorta sin arbetstid. gällerDet naturligtvis i förstaatt
hand arbetsplatser där det kan uppstå problem förkortningen.genom

För de flesta kvinnor med småbarn kommer inte förslaget förlängningom av
föräldraledighetet ha någon betydelse, eftersomstörre de redan idag arbetaratt
deltid. Det finns kvinnor idag, med barn till 8 år, och det gäller specielltupp
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inom offentligaden sektorn, inte utnyttjar lagen föräldraledighet till attsom om
förkorta sin arbetstid. Det blir därför i första hand arbetstidmännens kom-som

påverkas förslaget. Småbarnsfamil jer bådeär detnäratt utsattmer av en grupp
gäller brist på tid och ekonomiskt. En sänkt arbetstid för dem kan innebärarent

försöker förbättra sin ekonomi formnågon extraknäck. Vidatt man genom av
förlängning föräldraledigheten kommer många småbarnsföräldrar för-atten av

bättra sin ekonomi hand barnomsorgen själva. För detta skaatt ta attgenom om
fungera måste föräldrarna ha olika arbetstider inbördes. Det kan komma in-att
nebära ökning arbetskraftutbudet k obekväma tider. dvs kvällaren av av s
och Traditionellt det i första hand kvinnornanätter. är jobbar dessasett som
tider.

För personal arbetar mindre tid andra det också svårareän är utveck-attsom
las i sitt yrke. Det blir svårare delta i internutbildning eller i fackligt arbe-attex

Arbetstiden blir vilket mindrepressad, till kontakter medte. utrymmemer ger
arbetskamraterna. Det lätt hamna utanför den socialaär gemenskapenatt
arbetsplatsen, vilket både har negativ betydelse for trivseln produkti-ochen
viteten.

Redan idag det svårare för kvinnorär med små barn anställning, efter-att
arbetsgivarna frånvaron kommer bli högre för andra anställda.änvet att attsom

En förlängning föräldraledigheten, kan komma försvåra situationen påattav
arbetsmarknaden för småbarnsföräldrar, speciellt kvinnorna. Arbetsgivarna
kommer i utsträckning föredrastörre kvinnor har sin fertila tid ba-atten som
kom sig.
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3 Hushållens beteenden vid arbets-

tidsförkortningar -
ekonomisk referensramen

3.1 En ekonomisk modell för tidsanvändning
En förkortning arbetstiden kommer givetvis påverkaav situationenatt ar-
betsmarknaden mängd olika sätt. De fallstudieren presenterades i fibre-som
gående avsnitt avsåg underlag för belysningatt de direkta effekterge kanav som
uppkomma olika arbetsplatser. Men sådana effekter kommer givetvis i sin

påverka detur sysselsattas situationatt även utanför förvärvsarbetslivet och
hushållen kan förväntas förändra sitt beteende på olika försätt sigatt anpassa
till dessa förändringar.

Detta i sin upphov till ytterligaretur förändringar,ger efterfrå-attgenom nya
frångemönster hushållens sida ändrar produktionens sammansättning, både

inom privat och offentlig sektor och därmed uppkommer även sekundära effek-
arbetsmarknaden.ter För kunna analysera sådanaatt indirekta effekter av en

arbetstidsreform krävs teori för hushållens beteenden i dettaen sammanhang.
I traditionell neoklassisk konsumtionsteori hushållen enbart konsu-ses som

De maximerar sinmenter. fördelanytta given inkomstatt på inköpgenom en
olika optimaltav sätt. Inkomstenett ochvaror priserna de olika varorna

är givna restriktioner hushållet måste följa. Utifrån dennasom traditionella
modell kan efterfrågan för olikat härledasex funktioner samtligavaror som av
varupriser och inkomsten.

Denna modell kan utvidgas något, arbetstiden införsatt varia-genom som en
bel. Inkomsten blir då arbetad tid multiplicerad med lön tidsenhet. Oftaper
låter i denna modeller arbetstidentyp ingåman av iettsom argument nytto-
funktionen, med negativt värde. Hushållets verksamhetmen består enbart avförvärvsarbete och konsumtion. Förvärvsarbetets enda funktion är skapa in-att
komst och inkomstens enda användning tillär inköp sedan konsu-av varor, som

Tiden fördelas på förvärvsarbetemeras. och fritid. Något samband mellan fri-
tid och övrig konsumtion inte föreligga.antas

Under sextiotalet utvecklades modellen framför allt Gary Becker 1965av
hushållens tidsåtgång föratt konsumtiongenom och hushållsproduktion inför-

des. Det hushållen inteär direkt desom ger nytta köper, devaror utanman nyt-
tigheter commodities blir resultatet inköpen kombinerassom att medav
tidsinsatser. Becker exemplifierar detta med bl teaterbesök förutometta som,
inköp biljett vilket kan köperav de tjänsteratt skådespelare,ses som lokalman

erbjuder kräveretc även viss tidsinsats från åskådarens sida.en Ett annat
exempel kan måltid, förutom inköp livsmedelvara en kräversom även tillag-av
ningstid och viss tid för själva ätandet, för kunna tillgodogöras individer-att av

i hushållet.na -
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indi-ellernyttigheterfunktiondärförhushållet kanförNyttan enavsom enses
och tidfunktionrekt varorav

UUZ1,Z2,....ZnUXll,...Xn;Tl,...Tnl

respekti-dei och Xi, ärnyttighetför mängdenstårdär U är varornytta, av
konsumtion Zi.möjliggöraföranvändstidsinsatser att avsomve

tidsrestriktionochbudget-tillhänsynmedmaximerasNyttofunktionen enen
tillrespektivetidsenhetoch lönenprisernabestäms pervarornaavsom

ochför varuinköputgifternagäller de monetäraBudgetrestriktionentid.tillen
innebär,Tidsrestriktioneninkomsten.får högre änintedessainnebär att vara

hushållsproduk-ochförvärvsarbeteåthushållet annattid ägnardenatt som
tiden.tillgängligatotaltdenöverstigakankonsumtion intetion,

varjegäller mellansambandtekniskadetrestriktion ärytterligareEn som
tidsinsatserochnödvändigadvs derespektive Ti,och insatsen varu-av

restrik-mängd. Dennai vissnyttighetvissåstadkommaförkrävs enatt ensom
Z‘ respektiveochproduktionsfunktion, där är outputtion kan ensomses

ingrediensernaolikamängd tbeståkanVaruinsatseninputs.är varor exav en
deltider,olikautgörastidsinsatsenkanoch på sättmåltidi avsammaen

hushållsmedlemmar.olikaeller fråndygnetolika tidpunktervidexempelvis
förkan ökaihop;hänger utrymmettidsrestriktionenochbudget-Men man

ellerhöja inkomstendärmedochförvärvsarbeta om-varuinköp att meragenom
Beckerinkomst.lägreprisettillhushållsproduktion,förökavänt avutrymmet

totalinkomsthypotetiskbaserad pårestriktion,därförkonstruerar enen ny
förvärvsarbete.ägnadesall tidskulle hahushålletinkomstdenär omsom

uppstårinkomstbortfall attdetbetecknastotalinkomstdenna genomOm som
fårkallasfaktisk inkomstochkallas LlönearbeteförställetZ itid satsas

v1:

LZi,...,ZmS-IZi,...,Zm2

kommermängdbestämdinnehållerinyttighetenhetvarjeOm varorenav
och be-kallasproportionOm dennaproportion till Zi.i konstantståatt en

tillomformuleraskan 2varupriser,tecknar

,ZmSZPibiZi +LZv.3 ..

eftersominnebär,budgetenden monetärarestriktiontill denhänsyn3 somtar
Även den begräns-inkomstenfaktiskadenmedlikaförutsättsZPibiZi vara

mellansambandenfysiskadeinnebär, dvsproduktionsfunktionernaning som
produktionsfunktio-i 3. Det äringårrespektive Xi,och insatsen av

Zi.olika värdenblir förinkomstbortfallet Lhurbestämmer stortsomnerna
innebär,BeckersmodellvalsituationhushållensbeskrivningDen somenav
och Z2,nyttigheter,tvåendasttänkervigrafisktkan illustreras attossom

delsdimensioner;omfattar tvåvalhushålletsnyttomaximerandeexisterar. Det
med hän-högstanyttigheterolika nyttankombinationvälja den som geratt av

hushållspro-mellankombinationvälja dendelskonsumtionsvärdet,till attsyn
tillkonsumtionförtillgänglignyttighetrespektiveinköp görduktion och som

tid ochtilltillgångbudget,restriktionerkostnad. Demöjligalägsta ges avsom
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produktionsfunktionerna och kan formuleras 3 innebärsom attsom ovan,
hushållets valmängd begränsas. Detta illustreras med linjen QQ i figur 3.1 ne-
dan, beskriver förutsättningarde för produktion gäller for det aktuellasom som
hushållet. Med de hushållet förfogar kanöver välja någon deresurser man av
kombinationer och Z2 ligger på eller innanför QQ.av som

Vilken kombination väljer bestäms hushållets preferenser. il-Dettaman av
lustreras de båda indifferenskurvorna och I. Dessa visar olika kombinati-av

och Zz hushållet nyttonivå, viss nivå för ochoner av som ger samma en
högre nyttonivå för I. Hushållet skall välja den punkt på QQ där nyttonivånen

blir högst, vilket i figuren liktydigtär med den indifferenskurva liggersom
längst från origo. Detta gäller punkt A, där I QQtangerar

Figur 3.1

Z2

Zl

Det nyttomaximerande hushållet alltså två slagsgör val; dels produktions-ett
val, innebär de nyttigheter skall konsumera framställs effekti-påattsom man

möjliga dels konsumtionsvalsätt, innebär framställervast ett attsom man
och konsumerar de nyttigheter i förhållande till framställningskostnadensom

högst nyttoutbyte jfr Deaton Muellbauer 1980, 245 ff, Lancaster,ger s
1966. Dessa val måste simultant,göras samtidigt och med hänsyn till varand-

skall maximeras.nyttanra, om
fysiskaDet sambandet mellan den konsumerade mängden viss nyttig-av en

het och insatsen respektive tid, kan uttryckas produktionsfunk-av varor som en
tion Michaelse Becker, 1973:t ex

ZiXi,Ti,E
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där mängdenär nyttighet är varuinsats, tidsinsats och E betecknarav
övriga faktorer. De är betraktatre vektorer,argumenten dvssnarast att som

och står för uppsättning respektive tidsinsatser olika slag ochen varu- av
E betecknar förutsättningarde gäller för hushållsproduktionen, i formsom t ex

hushållets fysiska förutsättningar, kvalifikationer och tillgångav till redskap
och maskiner. Dessa faktorer kallas i fortsättningen för produktionstekniska
förutsättningar.

Med givna produktionstekniska förutsättningar, givetdvs värde påett an-
produktionsfunktionen vilka insatser tid ochger är nödvändigaav varor som

för åstadkomma viss kvantitetatt den aktuella nyttigheten. Det finnsen av
emellertid inget hindrar kvantitet kan åstadkommasatt olikamedsom samma
kombinationer och tid. Genom öka tidsinsatsen har hushållenatt såle-av varor
des möjlighet minska den insatsenmonetära ochatt därmed dra ned på för-
värvsarbetet, eller omvänt for tid.satsa attpengar spara—

I Beckers modell finns endast två kategorier tidsanvändning förvärvsar-av -bete och hushållsproduktion. Som påpekats Gronau 1977 är uppdel-tav ex en
ning tiden i endast arbete och hushållsproduktion i många sammanhang allt-av
för Visserligen kan Beckers och andras försvarasgrov. med allresonemang att
tid hushållen har till sitt förfogande används till eller åstad-sättatt ett annat
komma Gronau hävdar ändånytta, åtskillnad bör göras mellanmen att en
egentlig hushållsproduktion och fritidkonsumtionstid. Argumenten för en
sådan uppdelning är vissa variabler kan tänkas påverkaatt de olika kategorierna

Åtskillnadentidsanvändning på olika sätt. mellan hushållsproduktionav och
konsumtion kan utifrångöras det k tredjepersonkriteriet, enligt vilket akti-s en
vitet betecknaär produktion den iatt princip skulle kunna utförassom om av
någon denän använder resultatet Reid 1934.annan som

I teorin hushållen kunna variera fördelningenantas tid på dessa aktiviteterav
helt fritt. I verkligheten förekommer emellertid olika restriktioner eller lås-
ningar tidsanvändningsmönstretgör mindre flexibelt. Vissa sådanasom lås-
ningar har respektive hushåll självt försatt sig i skaffa barn, bo-atttgenom ex

sigsätta viss plats och förvärvsarbeta på och skaffaen atten annan genom
sig antal varaktiga Ävenkräverett viss minimitid för underhåll.varor som en
åtaganden i föreningsliv dyl ocht när det gäller förvärvsarbete kanex o ses

tidsmässiga läsningar, åtminstone kort sikt. På långsom sikt har däremot
respektive hushåll möjlighet förändra dessa faktorer i vissatt utsträckning.

Andra läsningar är för samtliga hushåll och bildar förgemensamma ramar
hushållens beslut. Dessa kallar jag fortsättningsvis för generella fakto-ramar

Exempel på sådana pris-är och löneforhållanden, bestämsrer. markna-som
der utanför det enskilda hushållets kontroll. Andra exempel fysiskadetär utbu-
det och tjänster på marknaden; råvaror, halvfabrikat ochav varor konsum-
tionsfärdiga hjälpmedel för hushållsproduktion formsamt i maskinervaror av
och redskap, även mjukvara såsom instruktionsböcker, kursermen och in-
formation i olika former.

De generella faktorerna inteär möjliga påverka för det enskilda hushållet,att
kan förändras över tiden. Bakom sådana förändringarmen kan ligga ändrade

relativpriser eller reallöner, eller tekniska hjälpmedel Det allt-ärnya varor etc.
så i hög utsträckning förhållanden på marknaderna inom den formella sektorn

formar de generella faktorerna. Men vid sidan förhållandensom påom varu-
och arbetsmarknad för hushållsproduktionen lagaräven ochges ramar av reg-
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ler i olika former. Detta kan gälla krav behörighet eller andra begräns-t ex
ningar det gäller vissnär produktion i hemmet, skattelagstiftning och bestäm-
melser gällande arbetstider. Ytterligare generell faktor, i föroch sigen som
kanske kan hänföras till varuutbudet, den offentligaär sektorns utbud tjäns-av

och investeringardess i infrastrukturen. Förekomsten kommunalter barn-av
tillsyn påverkar således barnfamiljernas valsituation i hög utsträckning och

och kollektivtrafikvägnät påverkar hushållens val när det gäller transporter.
viktigEn institutionell faktor givetvis de bestämmelserär råder gällan-som

de arbetstiden. flestaFör de möjligheterna varieraär såväl arbetstid in-att som
komstutgifter i realiteten begränsad på kort sikt. flestaDe torde hänvisadevara
till vad gäller normal arbetstid eller delar denna enligt det kon-som som av
trakt uppgjort vid anställningen. Möjligheterna höja arbetstidenattman ytter-
ligare beroendeär efterfrågeförhållandena på arbetsmarknaden liksomav av
den enskildes utbildning, kontaktnät och kan knappast förutsättasetc, vara
obegränsade, generellt Liknande restriktioner gäller möjligheternasett. att
sänka arbetstiden under den normala eller den del full arbetstidav man an-

för.ställts förkortningEn arbetstiden oförändradmed totalinkomst kanav
därför löneökning där den enskilde tvingas endast sigses som atten anpassa
enligt inkomsteffekten även vissa givetvis kan ha möjlighet hän-ävenatt taom

till substitutionseffekten.syn
Med oförändrad inkomst kommer således hushållen disponera tidatten mer

till hushållsproduktion ocheller konsumtion. Detta kan givetvis förväntas pâ-
verka förmönstren dessa aktiviteter, vilka i sin upphov till effekter påtur ger
hushållens inköpsmönster det gäller och tjänster.när vi diskuterarInnanvaror
dessa förändringar ytterligare finns det emellertid skäl granska innebördenatt

tiden ekonomisk faktor något närmare.av som

3.2 Arbetstid, hushållsproduktion och konsumtion

Innebörden föregående avsnitt hushållen för maximeraatt att nyttanav var,
måste fördela sin tid optimalt mellan olika slags verksamheter: förvärvsar-tre
bete inkomst finansiera de utgifterna med; hushålls-monetäraattsom ger en
produktion kan krävas komplement till inköpen och tjäns-ettsom som av varor

eller kan dessa inköp; förersätta tid konsumtion färdigadeter samt nyt-som av
tigheterna. En optimal tidsanvändning innebär avkastningen den akti-att av
vitet tiden används till högre avkastningenär än varje alternativ tidsan-som av
vändning, högredvs tidensän alternativkostnad.

Förvärvsarbetets avkastning nettoinkomsten.är Denna inkomst dockär en-
dast nyttoskapande i indirekt mening. Om hushållets mål maximeraär att nyt-

bör verkligaden avkastningen den konsumtion inkomstentan, nyttanvara av
skulle möjliggjort. Med högre lön tidsenhet bör dock denna indi-ävenen per
rekta nyttoeffekt öka, vilket innebär alternativkostnaden för tiden hus-iatt
hållsproduktion också blir hög.

Det relativt vanligär utgångspunkt i ekonomiska modeller, nettolönenatten
alternativkostnaden förutgör verksamhet förvärvsarbete.än Dennaannan an-

leder också fram till vissa hypoteser och slutsatser, det gäller hus-även närsats
hållsproduktionens och konsumtionens omfattning i olika hushåll. Ghez
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Becker 1975 högre lön upphov till efter högresträvanatt nytto-menar en ger en
avkastning tidsenhet och därmed varuintensiv konsumtion. Hanper en mer
finner visstockså empiriskt stöd för denna tanke. liknandeEtt ärresonemang
utgångspunkten för Burenstam Linder 1970, han till den all-även om mer ser

inkomstutvecklingen tiden.männa över
Ytligt kan det förefalla sådant leder tillsett ett ett enty-som om resonemang

digt positivt samband mellan mängden förvärvsarbete, dvs arbetsutbudet, och
lönen tidsenhet. Här finns dock motverkande faktor, innebärakanper en som

arbetsutbudet faktiskt minskar lönen stiger. högreDen inkomstnivånatt om
kommer medföra ökad konsumtionsnivå. högaDen konsumtionsnivånatt en
kan, avtagande marginalnytta, medföra potentiell kon-att nyttanp g a av en
sumtionsökning inte upplevs särskilt hög och därmed inte heller kostnadensom
för tiden hushållsproduktion i stället för förvärvsarbete.att satsa

En ökad reallön kommer enligt Gronau medföra hushållspro-t att attex
duktionen blir mindre lönsam relativt lönearbete och den tid ägnassom

förraden verksamheten skulle därmed minska. Däremot kan lönenden ökade
leda till konsumtionstid faktiskthushållen får tillråd detta, denattmer genom

k inkomsteffekten.s
Konsumtionstidens avkastning nyttoupplevelsen tidsenhet.är Med högper

inkomst och hög konsumtionsnivå denna avkastning sannoliktär också hög,
beroende valmängdstörre och varuintensitet. Alternativkostnaden för itid
hushållsproduktionen skulle alltså generellt högre högre inkomstsett vara
hushållet sighar, det konsumtionstid eller lönearbete alterna-är utgörvare som
tivet till hushållsproduktionen.

De huvudkategorier tidsanvändning förvärsarbete,nämnts, hus-tre av som
hållsproduktion och konsumtion, innebär givetvis relativt indelning,en grov
där samtidigt kan tämligen flytande.gränserna Vissa verksamheter harvara

både karaktär hushållsproduktion och konsumtion, vård barn jfrt tex av ex av
Flood, 1985. Om värdet den tid på verksamhet bestäms vil-satsasav som en av
ken alternativ användning tiden har kommer givetvis tidsvärderingen varie-att

mellan olika hushåll, inom hushåll mellan olika slags tidsinsat-även ettra men
och mellan olika tidpunkter. given aktivitetFör tidskostnaden för ettser en

hushåll således skilja sig mellan olika tillfällen, alternativa tids-deattgenom
användningar tänkbara kan variera från tidpunktär tillsom en en annan.

Hushållens tillgång till tid kan därför inte behandlas sätt tsamma som ex
deras inkomster. När det gäller inkomsten varje kronaär den andra lik, dvs de
olika inkomstenheterna homogena. gäller inteär Detta tiden, där i stället
varje enhet, minut, i princip helt unik. fallet inteär Så bara tiden,är övert ex

de olika minuterna på dygn, olikade individerna i hus-även övert ett utanex ett
håll jmfr Winston, 1982. Den tid individ har till förfogandeA sitt kansom av
naturliga skäl inte omdisponeras till individ indirektänannat genom en ar-
betsomfördelning mellan individerna. Det betydligt enklare omfördelaär att
inkomst eller inom hushållet. På det inte möjligtsätt är att utanvaror samma
vidare omfördela ledig timme klockan 21.30 till ledig timme klockan 7.00,en en
till för alla människor.morgontröttasorg

När det gäller hushållens inköp brukar skilja mellan dagligvaror ochman
sällanköps- eller varaktiga På kan skilja mellan olikasättvaror. samma man
verksamheter det gäller hushållsproduktionen. Vissa uppgifternär kan betrak-
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löpande och utförs dagligen. Hit hör det arbete förknippatärtas tsom ex som
med mathållningen. uppgifterAndra återkommer regelbundet säl-men mera
lan, vilket kan gälla löpande villa Ytterligare uppgifterunderhåll bilt etc.ex av ,

engångskaraktär och behovet oregelbundet, vilketär dessa uppkommerav av
kan gälla vissa reparationer. uppgifternaDe kan dessutom svå-t ex senare vara

planera i förväg; trasig bil eller läckande vattenledningssystem mås-att ettra en
åtgärdas då behovet uppkommer, inte råkar drabbade hus-det detnärte passa

hållet tidsmässigt.rent
Löpande verksamhet kräver viss tid dagligen. Tiden inkräktar på den dag-en

liga fritiden, på löpande verksamhet hushåll kan siktEttetc.annan anpassa
sin tidsplanering viss tid för vilket bör medföra alter-så detta,avsättsatt atten
nativkostnaden för tiden minimeras. arbete bör sidanDetta å andra pâver-sorts
ka hushållets totalplanering utformningen normalvecka i familjen Svens-av en

liv i hög grad. Omfattningen löpande verksamhet skulle kunnatsons av ex av-
förvärvsarbetar hel- eller eller inte alls.göra deltidom man

möjligaRegelbundna, sällan återkommande verksamheter ocksåär attmen
planera faller verksamhet. Tidsut-så de in på bra i hushållets övrigasättatt ett

kan skapas tillfällig ledighet från förvärvsarbete semester, utta-rymme genom
förstås frånövertid, tjänstledighet Vilket lämpligast varieraretc. ärgen som

hushåll hushåll, frekvens ochtill beroende på verksamhetensäven om-men
fattning.

Oregelbundna uppgifter definitionsmässigt inte planeras i detalj. tidkan Den
kan därför ha hög alternativkostnad, hushållet kanåt demägnassom en men

förstås tidpunkt.också ha så behovet uppkommer vid lämplig Entur, att en
viktig faktor givetvis möjligt skjuta påbehovet akut eller detär är är attom om

möjligheten hushållen har här skapa vissåtgärdandet. Den enda är att en reserv
för oplanerad verksamhet slack i sin normala tidsbud-ha visstatt ettgenom

skulle kunna aktuellt för hushåll på eller löperDetta sättget. ett annatvara som
risk behov verksamhet skall uppkomma, bor ioplaneradstor att ett t exav av

äldre villa.en
kategorisering frekvens planeringsmöjlighet förDenna har gällt ochnärmast

olika hushållsproduktion. Tidens alternativa användning och därmedtyper av
vid vilken tidpunkt skall utföras. Vissadess kostnad beroende arbetetär även av

produktion kan förläggas till vilken tidpunkt helst, medan andratyper av som
bundenhet och debundna till del eller del âret. Gradenär dygneten av en av av

för tiden.tidpunkter aktuella kan givetvis påverka alternativkostnadenärsom
delbarhet. Vissa uppgifterytterligare faktor betydelse tidsinsatsensEn ärav

i mindreutföras i sammanhängande sekvens, andra kan delasmåste uppen
förlägga verk-de1tider. ökad delbarhet underlätta för hushålletEn bör att en

verksamheter minimeras, dvstill tidpunkter störningensamhet då på andra
kan också delbar-alternativkostnaden blir så låg möjligt. På liknande sättsom

Vissa uppgifter kan utförasheten mellan hushållsmedlemmarna variera. av
individ vil-utföras bestämdvem helst städning, andra måstet av ensom ex

bilreparationer.ket bero speciella färdigheter krävskan tatt ex
samti-från flera individerYtterligare verksamhet kan kräva insatserannan

Även altemativkost-delbarhet innebära lägredigt. i detta avseende bör ökaden
för sin tid kanför tillfället har lägst alternativkostnadnad, den somperson

utföra arbetet.
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Även här kan hadet betydelse den verksamhet studeras löpande ellerärom som
inte. Vid löpande verksamhet hela tidentränas och förvärvar kunskap far-man
dighet pä detta Planeradesätt. verksamheter förekommer sällan, går attsom
förbereda sig för systematiskt bådesätt, vad gäller human- och realkapi-ett
tal. Oplanerade verksamheter kan inte förbereda än skapaannatman attgenom

allmän beredskap såväl kunskaps- utrustningsmässigt jfr skapaen attsom ovan
visst i tidsplaneringen.ett utrymme

3.3 Olika slag arbetstidsförkortningav

En arbetstidsförkortning med oförändrad totalinkomst kan i princip jämställas
med löneökning timme motsv. Men redan påpekats den be-gören per som
gränsade valfriheten det gäller faktisknär arbetstid, sådan förändring kanatt en

hushållen tvingas sig tillendast inkomsteffekten ökadatt attses som anpassa av
lön, dvs vid oförändrad inkomst disponeras tid för hushållsproduktionmera
ocheller konsumtion.

Hushållsproduktionens avkastning generelltär den konsumtionsett nyttan av
möjlig direktgörs produktionsresultatet eller indirekt via desom pengar som

sparas. Denna avkastning skall ställas den hushållet upplevermot nytta attav
i stället tiden konsumtionfritid. En viktig faktor i detta sammanhangsatsa

vilkenär slags tid det blir disponibel.är Detta gäller inte bara densom rent
kvantitativa tidsmängden, vidäven vilka tillfällen denna tid står till förfo-utan
gande och graden uppdelning.av

En minskning arbetstiden till 30 eller 35 timmar vecka kommer såle-av per
des olika effekter på hushållens beteenden beroende påatt den tas utom som

förkortning varje arbetsdag eller sammanhållet förkortaen av att tgenom ex
arbetstiden fredagar. Vilken variant gäller är sannolikt viktigare änsom om
förkortningen uppgår till lO eller 5 timmar vecka.per

En kortare arbetsdag innebär, hushållen disponerar tid för löpandeatt mer
daglig verksamhet, både vad gäller hushållsproduktion och konsumtion.
Exempel på sådana aktiviteter olika hushållsarbete,är vård barn, in-typer av av
köp Däremot disponerar givetvis inte tid för sammanhållnaetc. akti-man mer
viteter längre projekt inomstörre hushållsproduktionent Ensom ex resor, etc.
längre helgledighet givetvis det omvända förhållandet.ger

För kunnanärmare bedöma vilka förändringar i hushâllsbeteendetatt som
nödvändigtden förkortade arbetstiden medför det alltsåär precisera denatt typ

arbetstidsförkortning gäller. Utifrån klassificering olikaav som typeren av av
hushållsaktiviteter, både inom produktion och konsumtion, kan det sedan vara
möjligt bedömninggöra vilka förändringar kan förväntasatt och deen av som
indirekta effekter detta i sin upphov till på de olika och tjänste-tur ger varu-
marknaderna.
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4 Empiriska studier hushållensav

tidsanvändning

Ekonomiska studier hushållens tidsanvändning har huvudsakligen varit in-av
riktade på individernas utbud arbetskraft ibland relaterat till efterfråganav -
på och tjänster. Exempelvis Abbot Ashenfelter 1976 utgår frånvaror en mo-
dell där arbetstid och efterfrågan på antal relateras till löner,ett varugrupper
totala utgifter och arbetstid. utifrånNär sådan modell beräknar utbuds-man en
elasticiteter för arbete, finner vissa belägg för den bakåtlutande utbuds-man
kurvan, dvs ökad lön skulle upphov till minskat utbud arbetskraft.att en ge av
Med liknande utgångspunkter finner Barnett 1981 arbetsutbudet relativtäratt
okänsligt för förändringar i såväl inkomst löner, tendensen ändåattsom men
blir negativt lutande utbudskurva då inkomsteffekt och substitutionseffekten
vägs samman.

dessaI och liknande modeller betraktas all tid inte förvärvsar-satsassom
bete likvärdig dvs fritid. Wales Woodland 197 visar7 dock skatt-attsom -
ningar elasticiteter varierar beroende tidavsevärt på hem-satsasav om som
arbete betraktas del fritiden, eller inte. En näraliggande förklaringsom en av
till detta ren fritid och hemarbetstidär i sig värderas olika och tiddenatt att

läggs ned respektive område kan förväntas ha olika förklaringar jmfrsom
Gronau, 1977. Detta talar för förklaring hushållens tidsanvändningatt en av
måste från,utgå åtminstone, slags tidsanvändning: betalt arbete, hemarbetetre
och fritid konsumtionstid.

I själva verket kan befogatdet arbeta disaggregerad nivå,änattvara en mer
med tanke såväl fritid hushållsproduktion består mängd heltatt som av en
olikartade aktiviteter. Flood 1985 skiljer mellan olika aktiviteter och prö-sex

antal modeller på amerikanska tidsanvändningsdata, for finna förkla-ett attvar
ringar till de observerade Resultaten visar faktormönstren. den påver-att som
kar tidsanvändningen barn femunder år ingår i hushållet.är Detta på-mest, om
verkar hushållsproduktionen positivt förvärvsarbeteoch negativt för båda
könen effekten för kvinnan starkare föräven Utbildningär än på-om mannen.
verkar hushållsarbete positivt och, något överraskande, tycks för-männens
värvsarbete tendera sjunka stigande utbildningsgrad.med lö-När det gälleratt

betydelse kan Flood positivtkonstatera samband mellan lönettnens mannens
och kvinnans hemarbete, medan lön inte förefaller ha någon signifi-mannens

effektkant tidsanvändning. Kvinnans lön däremot, har klarmannens en po-
effektsitiv på kvinnans förvärvsarbete och negativ på hennes hemarbete.en

Detta antyder kvinnans tidsanvändning flexibel, bådeär det gällernäratt mer
förvärvsarbete och hushållsproduktion, medan regel förvärvsar-mannen som
betar heltid eller inte alls pensionering eller arbetslöshet ioch deltarpga
ganska ringa grad i hushållsproduktionen.
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Ett sådant traditionellt könsrollsmönster for amerikanska hushåll visas även av
Hill 1985, vilket framgår tabell 4.1 nedan. kanDet könsmönst-noteras attav

gäller föräven ensamstående män respektive kvinnor.ren

Tabell 4.1 Timmar vecka i olika aktiviteter för olika kategorier, USA, 1975-76.per

Ensamstående Sammanboende
Aktivitet Män Kvinnor Män Helt.arb kv Hemarb kv

Förvärvsarbete 28.9 20.1 47.8 38.6 2.8
Hushållsarbete 8.1 16.0 7.2 16.1 26.8
Barntillsyn 0.3 2.2 1.7 2.8 6.5
Inköp 3.6 5.2 3.8 5.6 7.6
Personl behov 76.9 79.4 75.1 74.0 81.7
Utbildning 4.0 2.0 0.8 0.5 0.5
Föreningar 2.1 2.5l 2.5 4.0
Social 11.8 10.4 6.2 7.0 8.1samvaro
Aktiv fritid 8.2 5.7 4.3 5.4 5.7
Passiv fritid 24.2 23.8 18.7 17.6 24.5

Källa: Hill 1985. 148p

Detta gällermönster föräven Sverige, vilket framgick studie gjordav en
Konsumentverkets 1984 initiativ. Några resultat från denna studie visas i ta-
bell 4.2 nedan.

Tabell 4.2 Timmar vecka i olika aktiviteter för olika kategorierper samman-
boende med heltidsarbetande, Sverige, 1982-83.mannen

Kvinnan deltidsarb Kvinnan heltidsarb
Utan barn Med barn Utan barn Med barn

Aktivitet Män Kvi Män Kvi Män Kvi Män Kvi

Förv.arbete 35.8 26.9 34.6 21.5 43.8 41.2 47.0 39.8
Husharbetea 8.1 29.6 11.9 34.8 9.8 23.1 12.3 33.4
Barntillsyn 0.0 0.0 3.8 5.3 0.2 0.2 3.8 8.0
Inköp 3.5 4.4 2.4 3.1 2.6 3.4 2.4 4.3
Underh.arbeteb 6.7 2.8 11.4 2.9 7.0 1.3 5.6 0.2
Utbildning 0.3 1.3 0.6 0.7 0.5 0.~7 0.9 0.8
Föreningar 0.3 0.3 1.7 1.2 0.5 0.4 1.7 1.8
Social 4.7 8.5 6.4 7.2 6.3 12.4 3.3 6.7samvaro

fritidcAktiv 2.8 1.8 1.8 2.8 2.9 1.6 3.5 1.4
fritiddPassiv 15.7 9.9 8.7 8.4 10.9 8.7 8.5 6.5

Kommentarer: Endel hushållsarbetetutgörs barntillsynoch inköp.a: av av
b: Underhåll bostad,trädgård,bil, båtochcykel.av

TV.‘Idrott och friluftsliv. Titta påvideoochc:
Källa: Konsumentverket,1984.
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När det gäller hushållsarbetet alltså kvinnan för i samtligamerpartensvarar
kvinna förvärvsarbetar exempelvisEn heltidsarbetande med barngrupper.

sin deltidsarbetande minskardrygt timmar i veckan än trotssyster, menmer
timme, vilket leder tilldetta endast hushållsarbetet med något änmer en en

visssjuttio timmar.total-arbetsvecka väl Till del kompenseras dennaöver en
svällande arbetstid fritidsaktiviteter,minskade detta räcker inte, utanmenav

form tid för personliga behov,resterande tid måste i minskadtas ut tav ex
insats i hushålls- och underhållsarbete den heltidsarbe-sömn. Den extra som

kvinnans för, inskränker sig till knapp timme.tande Däremotman ensvarar
tid till sitt förvärvsarbete för samtligagenomgåendeägnar sommannen mer

formellt heltidheltid kvinnan arbetar hon deltids-är än ärsettgrupper om om
Skillnaden förklara utifrånarbetande. markant, svår de tabellerär attmen som

publicerats konsumentverket.av
farskare utförd visarEn undersökning SCB 1988 inte riktigt ut-av samma

ochpräglade hushåll med barn 12årI under där båda makarna arbetarmönster.
heltid, för förvärvs- och hemarbete ungefärden sammanlagda tiden densam-är

för för deltidsarbetandebåda makar och kvinnor med barn.ävenma samma
Kvinnor med deltidsarbete och barn har tio timmars kortare total-utan ca
arbetstid.

siffrorDessa påverkas dock det faktum individernas förvärvsarbeteattav
klassificerats efter den tjänst har hel- eller deltid. har ipå Såledesärom man
genomsnitt endast 60% heltidsarbetande faktisktde kvinnorna sigägnatca av

förvärvsarbete godtycklig vardag. Eftersom motsvarande siffra för kvin-en
%barn 90 förklaras alltså del låga förvärvsarbetet förär detutan stornor en av

mödrar barnledighet. Innebörden skulle alltsådetta relativtattav av vara en
del kvinnorde i arbetsmarknadsstatistiken registreras för-stor av som som

ivärvsarbetande, själva verket hemarbetande.är
hurFör olika individer och hushåll skulle sitt beteende i hän-avgöra ändraatt

hurâdedelse kortare arbetstid högre lön det vikt undersöka förär när-attav av
varande upplever sin situation. Dow Juster 1985 undersök-presenterar en
ning baserad på amerikanska data, där respondenterna ombads rangordna olika
aktiviteter i skala mellan O och l0, efter sina preferenser för aktiviteterna ien

Poängsättningen och genomsnittliga tidsig. den ägnades respektivesom
aktivitet framgår tabell 4.3 sida.nästaav

multipliceraGenom värderingen varje aktivitet tidsåtgång fårmedatt av man
index kan tolkas mått i vilkenpå utsträckning olika individer ärett ettsom som

nöjda med sin tidsanvändning, dvs använder tiden till de aktiviteter som man
värderar högst. fannMan då i denna undersökning bl kvinnor, samboendeatt a
och föräldrar med lägre värden, dvs olika skälvar grupper grupper som av
tvingas tidenanvända till andra aktiviteter de högst.än värderarman

trolig orsak tillEn nämnda hade lägre index de har flerär,att attgrupper
Föräldrarrestriktioner för sitt beteende. har lägre index barnlösa,änt trotsex

just vård barn den aktivitet i sig den högstaär poängen. Menatt av som gav
barnfamiljer tvingas i hög utsträckning lägga relativt mycket tid hushålls-påatt
arbete städning, matlagning, dvs aktiviteter i sig lågt utbyte. Denettsom ger
tid hinner barnen blir alltför liten förägna därmed påverka indexetattman
positivt.

förvånandeNågot visade sig inkomst inte påverka totalindex. En rimlig hy-
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Tabell 4.3 Genomsnittlig rangordning tidsåtgångoch timmar vecka for olikaper
aktiviteter, USA 1975-76.

Aktivitet Poängsättning Ydsåtgång
Barntillsyn 8.8 2.9
Socialt umgänge .4 9.2
Förvärvsarbete 8.0 25.8
Läsning 7 3 8.Idrott §6 3.2
Bio, 6.6teater 1.0
Hantverk, hobby 6.5 1
TV-tittande 6.2 14. l
Matlagning 6.2 6.4
Reparationer 5.2 l
Föreningsliv 4.8 3.0
Matinköp 4.6 5.6
Städning 4.4 3.3

Källa: Dow Juster1985, 404p

skulle kunna hushåll med höga inkomsterpotes skulle ha störreattannars vara
möjligheter prioritera aktiviteter tyckte utföra,att att atttman om genom ex
kunna välja fritidsaktiviteter oberoende kostnad eller kunnaatt satsaav genom

tidsbesparande hushållsmaskiner Eventuellt kan liknande ef-pengar etc. en
fekt för barnfamiljerna sig gällande här:göra höginkomsttagare har störresom
bostad, åtaganden i organisationer, fler kapitalvaror vil-attmer etc;reparera
ket de tvingasgör till del sysselsätta sig med lågvärderade akti-att att stor
viteter.

Ytterligare intressant observation i denna undersökning den högaär vär-en
deringen förvärvsarbete, alltså i genomsnitt åsätts högre poäng änav som
samtliga fritidsaktiviteter, förutom socialt Den i ekonomiskumgänge. teori
vanliga utgångspunkten förvärvsarbetets enda funktion för den enskilde in-att
dividen är underlag för inkomster, blir denna bakgrundatt änmotge mer
dubiös. Innan från detta drar några långtgående slutsatser beträffandeman
värdet arbetstidsförkortningar, bör dock betänka de värderingarav attman

gjorts i denna undersökning sannolikt gäller hela aktiviteten medansom en ar-,betstidsförkortning innebär marginell minskning i aktivitetens omfattningen
jmfr Juster, 1985.

SCB 1988 har i sin tidsanvändningsstudie ställt frågor huruvidaom res-
pondenterna upplevt tidsbrist vilkaoch aktiviteter i första hand ville ägnaman

tid åt. Ca 60% samtliga svarande upplevde sådan tidsbrist, medanmer av en
andelen bland giftasammanboende föräldrar 70-75 % och allra högst förvar
småbarnsföräldrar. Den upplevda tidsbristen tenderar också minska medatt
ålder. I första hand ville tid fritidsaktiviteter,ägna ät i andra handman mer
hemarbete tid fördär barnen det viktigaste inslaget för barnfamiljerna.var-

Utifrån de ovanstående undersökningarna kan alltså dra den fögaman —-
oväntade slutsatsen barnfamiljer, särskilt kvinnor i dessa, upplever denatt-

tidsbristen.största En speciell kategori givetvis härär de ensamstående för-
äldrarna, detta så uppenbartär det knappast behöver Enligtnämnas.attmen
amerikanska undersökningar tvingas dessa kvinnor in i tidsanvändnings-ett
mönster stämmer dåligt med deras preferenser för olika aktiviteter. Detsom
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bör dock denna tendens starkare för kvinnorär arbete för deatt ännoteras utan
förvärvsarbetande, varför fenomenet inte enbart kan förklaras kombinatio-av

könsrollsmönster och tidsbrist.nen
SCB:s undersökning vissaär aspekter intressant: dels gäller denur mer

Sverige. dels gäller den användningen marginell ökning den disponiblaav en av
tiden. Majoriteten de svarande skulle tidägna åt fritidsaktiviteter.extraav ev
Föräldrar, särskilt ensamstående, önskade också vissägna tid hushålls-extra
arbete. i första hand sådant förknippat med barnen. Mycket önskadesom var

tid sitt förvärvsarbete.ägna Man bör dock observeraatt detta gällermer att
vid givna löner och skatter: höjd timlön ocheller sänkt marginalskatt skulleen
eventuellt öka andelen tidägna åt arbetet vill höja sinattsom genom mate-mer
riella standard.

Generellt uttryckt kan den tid sänkning arbetstiden ställer tillextra som en av
förfogande utnyttjas till arbetstid,sätt: till hushällsproduktion ochellertre

utifråntill fritidsaktiviteter. Vilka slutsatser kan vi, ovanstående, dra detnär
gäller det faktiska utnyttjandet

Som redan påpekat förläggningenär arbetstidsförkortningen förmodli-av
betydelse.avgörande En tid på minuterX varje arbetsdag kanextragen av ut-

nyttjas till vissa aktiviteter, tid på Y timmar dag i veckan till heltextraen en an-
verksamhet. fortsattaI det kommer i huvudsak utgånan resonemanget att

från dessa båda alternativ. X kan 60 eller 120 minuter, Y kan tilluppgå 5vara
timmar eller hela fredagen.

Förvärvsarbete
Den höga värdering förvärvsarbetet aktivitet i sig redovisasav som en som
iden ovannämnda amerikanska undersökningen bör förmodligen tolkas som en
värdering huvudöver ha arbetet i fråga, inteatt värderingtagetav som en av en
marginell förändring arbetstiden. Det förefaller rimligt detav att anta att stora
flertalet de förvärvsarbetande skulle uppleva förkortning arbetstidenav en av
och därmed förlängning den fria tiden förbättring i sig.en av som en

Samtidigt innebär förkortad arbetstid med bibehållen månadslön,en som
redan påpekat, faktisk höjning timlönen. Innebörden detta alltsåären av attav

heltidsarbetande får Ökad fritid oförändradmed inkomst. Samtidigten person
innebär den höjda timlönen fritiden blir dyrare, dvs inkomstdenatt man av-

frånstår för timmes fritid kommer stiga. Det relativt lättär visaatten att att un-
der förutsättning handlar ekonomiskt rationelltatt måste detta leda tillpersoner

ökat utbud arbetskraft utifrån den förkortade,ett arbetstiden. Underav nya,
förutsättning detta ökade utbud också får avsättning förväntakanatt attoss
faktisk arbetstid hos heltidsarbetande kommer ligga denöver nya stipule-att
rade definitionen heltidsarbete.av

Annorlunda uttryckt kommer utbudet extraknäckare stiga. Samti-attav
digt kan dengöra bedömningen efterfrågan denna kategori ökarattman
vissa arbetsställen jmfr nedan småföretag. Möjligen kan de problem medom

fylla småluckor i arbetskraftsbehovetatt uppstårut på mindre arbets-som
ställen lösas automatiskt detta Ensätt. sådan lösning kommer dock inne-att
bära ökade lönekostnader jämfört med nuläget.
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Hushållsproduktion
Hushållsproduktion kan användas hushållen minska sinasätt,ett att ut-av som
gifter sin tid. Hushållen har varierande förutsätt-dockatt satsagenom egen
ningar tillvarata potentielladenna möjlighet. förutsättningar delsDessa äratt
materiella delsoch personliga.mer

Materiella förutsättningar för hushållsproduktion gäller tillgång till utrust-
ning maskiner,såsom redskap För många produktion krävs ocksåetc. typer av
tillgång till lokaler och för livsmedelsproduktion tillgång till markärutrymme,
för odling och jakt förutsättningar.nödvändiga Uppenbarligen inte dessaär
materiella fördeladetillgångar jämnt mellan hushållen koppladeutan snarare
till just inkomstförhållanden.

Vissa i låginkomsttagare, framför allt hushålldag i glesbygd,ärgrupper som
har goda materiella förutsättningar tillgång till ochmark, kanskevattengenom

rymliga lokaler, standardhöjningaräven detta medger endast inom be-men
gränsade konsumtionsområden, livsmedel. samhälle förEtt anpassata en
högre självförsörjning förgrad bör dock dessa, deävengynnsamtav vara om
troligen tillvaratar de potentiella fördelarna hushållsproduktion iredan dag.av

låginkomsttagareNuvarande bor i storstadsområden, torde desom vara som
har förutsättningartillgångar till nämnda materiella och de har också småsämst
möjligheter investera i sådana tillgångar. För många hushåll det inte helleräratt
möjligt utnyttja fullt eftersommöjligheterna till hushållsproduktion vis-att ut,

förområden sådan produktion helt enkelt inte aktuella. del da-är En storsa av
hushållsproduktion, traditionellt hushållsarbete, gäller underhållutövergens

och reparationer kapitalutrustning, bilar, hushållsmaskiner ochtav ex egna
hem. hushåll fysiskt kapital har givetvisDe saknar sådant inte någon möj-som
lighet vinster själva dem.göraatt attgenom reparera

fysiskYtterligare förutsättning för hushållsproduktion tillgången tillären
tid. samhälle kortare arbetstider kan bättre förEtt med sägas anpassatvara
självhushållning hushållsproduktion. hushållDe kommer i sämstgenom som
läge i sådant fall blir dels den totala tillgången till tid låg och delsde, där ärett
mycket tid måste shadow work i form till och från arbe-ägnas tav ex resor

Återigenbarnpassning det hushåll i storstadsområden ligger illaärtet, etc. som
till, speciellt med bara ocheller små barn kräver viss tidsin-somen vuxen en

familjensinte själva kan förväntas bidra till produktion.sats men som
Produktionen ställer också vissa krav på individernas kompetens. Hår kan

det tänkas viss omfördelningseffekt specialistkunskaperuppstå deatten genom
högst oftavärderas på arbetsmarknaden inte de högst kompe-ärsom som ger

vardagsrelateradeför hushållsproduktion. Snarare det och praktis-ärtens mer
ka kunskaper bidrar till effektiv hushållsproduktion.som en

Arbetstidsförkortning och arbetsfördelning hushålleti
En viktig fördelningsaspekt det gäller hushållsproduktion hur de olikanär är
arbetsuppgifterna fördelas hushållet. effektivitetssynpunkt före-Urinom snäv
faller det troligt de båda i familj med samboende skulle specialise-att vuxna en

sig, den hushållsproduktion och förvärvsarbete.på den andra på Uppen-ra ena
barligen finns det här potential for återgång till det traditionella könsrolls-en en

inom familjen i brytas i ochnågon mån medmönster väg attsom uppvar
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kvinnornas ökande förvärvsfrekvens. Denna tendens förstärks samhälletom
inrättas på så tillgången till offentligasätt tjänster såsom barnpassning ochatt
vårduppgifter begränsas och överlåts till hushållen själva. Naturligtvis detär
inte priori givet kvinnan skall hand dessa uppgifter, med tankeatt taa om men

hon fått detta tidigare,göra detnär dessutom varit normalt ochatt okon-
troversiellt båda makarna Forvärvsarbetat, förefaller det inte särskiltatt troligt

skulle ändrat mönster när det gäller arbetsfördelningenatt inomettman nu
familjen.

En daglig förkortning arbetstiden, omfattande minuterX torde medföraav
den ökade hushållsproduktion blir aktuell främstatt gäller det dagliga hus-som

hållsarbetet. Mathållningen dåär område ligger relativt till handsnäraett som
och där de potentiella möjligheterna till utgiftsbesparingar relativt uppenba-är

Det finns också vissa tecken på denna möjlighet faktiskt utnyttjas i högreattra.
grad hushåll med fritid andra,än särskilt samtidigt har låga in-av mer om man
komster Lindvall, 1989.

Om arbetstidsförkortningen koncentreras till fredagar kommer den tillgäng-
liga tiden under de övriga vardagarna oförändrad, vilket innebäratt att ut-vara

för dagliga aktiviteter inom hushållsproduktionen irymmet kommerstort sett
oförändrade, medan den tillgängliga tiden föratt insatser kan kon-vara som

till viss tid i veckan, kommer öka. Exempelcentreras sådana aktivite-atten
inköp,är städning och tvätt vissa formerter matlagning bakning,samt av

storkok. De hushåll prioriterat sådana aktiviteter högt har dock haftsom ut-
för dem redan tidigare, under lördagar och söndagar. förefallerDet interymme

troligt folk börjar städa och baka bara för fåttatt kortare arbets-attmer man en
tid fredagen,på däremot verkar det rimligt stökar undan denatt typenman av
verksamheter inför helgen, så den renodlat kan fritidsakti-ägnasatt mer
viteter.

En trolig märkbar effekt kortare arbetstid under fredagen dock ändradeärav
inköpsbeteenden. Folk får tid både handla och planerainköpen, vilketattmer
samtidigt bör innebära kraven öppethållande under lördagar minskar.att

Slutsatser detnär gäller hushållsproduktionen såledesär de vinsteratt
denna kan upphov till begränsade,är särskilt för de hushåll redan ige ut-som
gångsläget har det, i någon mening ställt.sämst Sett till individer inom hushål-
len kan dessutom signärmast vänta ökad uppdelning hushållsarbcts-man en av
uppgifter mellan könen heltidsarbetandedennär kvinnan får tid för hus-mer
morsarbete.

Fritidsaktiviteter
I likhet hushållsproduktionmed fritidsaktiviteterutgört heterogenex en
samling aktiviteter olika varaktighet och intensitet. Vissa aktiviteter ärav
mycket tidskrävande, iden meningen de lång sammanhållen tid, elleratt tar ge-

de måste förläggas till bestämda tidpunkter inteatt kan väljas fritt.nom som
aktiviteter,Andra tidsextensiva, kan delas tidsmässigt ocheller förläggasupp

till vilka tidpunkter helst. På liknande del fritidsverksamhetsätt är ka-som en
pitalkrävande, dvs den kräver viss kostnadskrävande utrustning fören att
kunna utövas, medan iär gratis.stort settannan
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En schematisk kategorisering några vanliga fritidsaktiviteter enligt ovanstå-av
ende framgår tabell 4.4 nedan.resonemang av

Tabell 4.4 Kategorisering fritidsaktiviteterav

Kostnadsintensiv Kostnadsextensiv

Semes- Fritidsbåt Cykelsemester
Charterresater,

helg
Tidskrävande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——

ÅskådaraktiviteterDag- Cirkelverksamhet
lig bandyt Motionex

Museer etc

Semes- Fritidshus Utflykt i skog och mark
Kortare iSemesterter, stanresor m

helg övernattning Fiske
Husvagn

Tidsextensiv - - - - - - - - - - - - - - - ——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dag- Restaurangbesök TV
lig Hobbies dyra Hobbies billiga

Läsning

Det givetvis svårt finna invändningsfri indelning utifrånär ovanståendeatt en
kriterier. framgår flestaEn emellertid de k aktiva fritidsak-poäng är attsom s
tiviterna relativt kostsamma och eller tidskrävande.är Rent generellt blir akti-
viteter inte i hemmet relativt bådeutövas dyrbara och tidsmäs-monetärtsom
sigt. De totalt minst resurskrävande aktiviteterna TV-tittandeär omsett t ex

Åskådar-vi frånutgår TV finns tillgänglig, läsning och vissa hobbies.att en
restaurangbesök, besök inträdesavgifterpå kräveretcevenemang, museum

eller andra kostnader, förflyttning till platsen i frågamonetära samten anpass-
ning till eller föreställningstider och i del fall föreställningens längd.öppet- en

finnaDet också svårt exempel billiga aktiviteter förär på längreatt en sam-
manhängande ledighet. kan givetvis mindreResor eller dyra, envara mer
campingresa kan eventuellt betraktas billig. verksamheterEn del kräversom
tillgång till vissa fritidshus, fiskeutrust-fritidsbåt, jakt- ochtyper av varor -
ning kanGivet tillgångar existerardessa utnyttjandet dem bil-etc. att av vara
ligt, grundinvesteringen samtidigt Ytterligaremycket hög. aktivite-ärmen

kräver för allra flesta tillgång till förde bil bli aktuella.ter en
Svenska folkets fritidsaktiviteter har kartlagts SCB 1987, ledettav a som

i undersökningen levnadsförhållanden framgår vissa skillna-Här tav ex
der i fritidsvanor mellan olika åldersgrupper, mellan kön, utbildningskatego-
rier och sociala Bl konstateras högutbildade och tjänstemän harattgrupper. a

aktiv fritid lågutbildade respektive arbetare. Med tanke på ak-än atten mer
tiv fritid oftast fritidinnebär dyr detta konstaterande inte särskilt för-är
vânande.
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Enligt SCB 1987 hade 50% befolkningen tillgång till fritidsbostad, 20%ca av
tillgång till fritidsbåt och 80% disponerar bil. Det kan samtidigten noteras att
27% pensionärerna, %25 ensamstående småbarnsföräldrarav 18%av samt av
övriga ensamstående Föräldrar saknar tillgång till såväl fritidsbostad bilsom
och båt medan motsvarande siffra för hela befolkningen 11%.är För de delar av
befolkningen saknar detta slag, och samtidigtsom har låga in-resurser av som
komster familjemedlem torde möjligheten fylla sin fritidper med menings-att
fulla aktiviteter tämligen begränsad. En smula paradoxalt kanvara då fm-man

fog för misstanken de kanske i första handna att tycks ha behov korta-som ett av
arbetstid, de ensamstående föräldrarna, samtidigtre är de har minstsom

möjlighet tillvarata denna ökade fritidatt medan 16.3% samboende små-av
barnsföräldrar saknade kontantmarginal motsvarande siffra för ensamstå-var
ende småbarnsföräldrar 38.7%, SCB 1987, 121.s

En förändrad arbetstid kan givetvis tänkas innebära relativt genomgripande
förändringar i mönstren detnär gäller fritidsaktiviteter. En jämförelse mellan
hel- och deltidsarbetande kvinnor i SCB 1987 dock inga helt klara indika-ger
tioner. Deltidsarbetande ägnar sig trädgårdsarbete, läsning Veckotid-mer av
ningar sömnad och Stickning alltsåsamt knappast särskilt tidskrävande akti-——
viteter. Heltidsarbetande kvinnor ägnar sig idrott och motion, åskådar-mer
aktiviteter, läsning böcker och tidskrifter, restaurangbesökav delsamt ytter-en
ligare aktiviteter. Dessa skillnader kan knappast förklaras skillnader iav ar-
betstider, beror faktorerutan ålder, familjeförhållandent ochsom ex ut-
bildning, samvarierar med arbetstiden.som
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arbetsförkortningEffekter i5 av en

Motala

skulle idiskuterararbetstidsförkortningarnaeventuellaDe settstortsom
kommer framBefolkningen i Motalatill 2000.genomföras fram årkomma att

enligt länsstyrelsens450sekelskiftet öka medtill att prognoser.personer,ca
Förvärvsintensitet, skulle inne-stigandeförväntadDetta, tillsammans med en

600ökar med drygt larbetskraft i Motalautbudetbära personer.att av
enligt våra be-20 000 Motalabor,förvärvsarbetarnärvarandeFör varavca

arbe-Ungefär 800måndag-fredag.dagtid000 arbetarräkningar personerca
sche-efter olika000 arbetar3-skift. Drygt 3antingen 2- ellerskift,tar personer

och primärkommu-landstingetpersonal inomförsta hand gällervilket iman,
Övriga 000 förvärvs-Motalabor. 3000tider har 2oregelbundnaHelt canen.

arbetstider.helt andrahar regelbundnaarbetande men
deltidsarbetandeAndelen störstheltid. ärarbetar000 MotalaborCa

arbetstider. Dethelt oregelbundnaeller harefter schemabland arbetarde som
offentli-inom denkvinnor arbetarflertalet deltidarna äröverväldigande somav

sektorn.ga
arbets-inte har regelbundnaför dearbetstiden ligger ävenMerparten somav

6.00 -l8.00.mellantill vardagarkoncentreradefter schemantider eller arbetar
vanligoch helger. vardags-Enarbetarrelativt Motalabor nätterDet är som

arbetar i Motala.200exempelvis endastdetärnatt sompersonerca
utförs i Mo-40 timmar vecka, detarbetstidsmåttetgenerella ärdetIdag, när

varje förvärvsar-innebärarbetstimmar. Det30 miljonertala ârunder attett ca
timmaråret.500genomsnitt lMotalabo arbetar ibetande ca

följd-till antalupphovarbetstidsmåttetgenerellasänkning detEn ettgerav
pri-mellanfortsättningen skiljerarbetsmarknaden. Ieffekter påverkarsom

där deföljdverkningareffektereffekter och sekundäradirektamära senare
situationen.förändradetill denbeteendetuppstår att anpassasgenom

tillprimärt ledavecka skulletill 35 timmararbetstidenförändringEn perav
utförs iantalet arbetstimmardet totalagällerföljande förändringar när som

år:Motala under l

i veckan:sin arbetstid med 5 timmarminskarheltidsarbetande000
miljoner timmar3,5-

veckotimmar:genomsnitt med 2,5arbetstiden ideltidsarbetande minskar
timmar0,6 miljoner-

arbetstimmar4 miljonerminskning med drygtinnebäraTotalt skulle detta en
Motalaanställda. Vid3000 genomsnittligamotsvarandeår, encaper
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30-timmarsvecka bör denna siffra fördubblas 8till miljoner arbetstimmar, vil-
ket skulle 7 000 anställda. Vilka kompenserande effekter kan för-motsvara ca
väntas

Enligt i föregående avsnitt det rimligtär räkna med fleraresonemanget att att
försöker höja sin inkomst utifrån den förkortadeatt,personer genom nya ar-

betstiden, ‘Ska antalet arbetade timmar. Detta kan ske flera ökatsätt: över-
tidsarbete eller extraknäck för heltidsarbetande, för deltidare ävensamt en
övergång heltidsarbete eller ökning från 50% 75%till heltid.mot t ex en av
Om i genomsnitt lägger sig nivå mitt emellan den tidigare arbetstidenman en
och den stipuleras Xheltid eller % fördärav deltidare innebärsom nu som
detta, hälften den primära minskningen i total arbetstid kompenseras.att av
Skulle å andra sidan extraknäck begränsa tillsig exempelvis timmeetc en per
vecka och begränsas denna kompensation till knapp miljon års-person en
timmar.

Arbetstidens förläggning vid 35-timmarsvecka
Vid sänkning den generella arbetstiden kommer del fören av en personer, som
närvarande arbetar dagtid bli tvingade övergå till Skiftarbete, förstai handatt att
2-skift. Vi bedömer 35-timmarsveckan kan medföra fördubblingatt anta-en av
let skiftarbetare. Det innebär i siffror mellan 500 och 000latt personer som
idag arbetar dagtid kommer övergå till Skiftarbete.att

Över 90 % de för närvarande har dagtidsarbete måndag-fredag, kom-av som
fortsättningeniäven arbeta dagtid. Arbetstidsförkortningen med 5 tim-mer

marvecka för denna kommer sannolikt i första hand fredags-att tas utgrupp
eftermiddagarna. Denna förläggning innebär också troligtvis det lägsta produk-
tionsbortfallet på många arbetsställen.

På många arbetsplatser i Motala idagär redan ledig fredagseftermid-man
dagen. Den inarbetas förlänger arbetstiden övriga dagar i veck-attgenom man

Det inarbetningen i förstaär hand, kommer försvinna vid dessaattan. som, ar-
betsplatser. Det den dagliga arbetstiden,är måndag-torsdag, därmedsom
kommer förkortas.att

idag vanligtDet är anställda regelbundet tjänstledigt fredagsefter-att tar
Ävenmiddagarna, i synnerhet under sommarhalvåret. k kompledighet förs

övertid förläggs i utsträckning fredagseftermiddagarna.till Produktivite-stor
för de arbetar full vecka, också olika skäl lägstär i slutet veckan.ten som av av

På många arbetsplatser förekommer det och informell nedtrappningspontanen
arbetstakten infor helgen.av

intressant frågaEn i sammanhanget denär nedtrappningenspontanaom av
produktiviteten kommer inledas tidigare, fredagsmorgonenredan el-att ex
ler torsdagkvällen. frågaEn frånvaron fredagsförmiddagar-ärannan om

kommer öka.attna
Den vanligaste arbetstiden för heltidare, dagtid, kommer vidarbetaren som
35-timmarsvecka troligtvis bliatten

6.30-8.00måndag-torsdag 15.00-16.30-7
normaltid 7.00—l5.—30
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fredagar 6.30-8.00 11.00-13.00-
normaltid 7.00-12.00

De Motalabor arbetar 2-skift kommer troligtvis arbeta 9 skift 2påattsom
veckor, vilket innebär fredag blir helt ledig. troliga skifttidernaDeatt varannan
kommer i fortsättningenäven bli 6.00-14.00 och 14.00-22.00. Denatt stora
skillnaden det gäller arbetstiden för 2-skifsarbetarenär kommer jämförten

Iidagmed bli den lediga fredagen.att
Flera företag har idagredan ledig fredagseftermiddag for 2-skiftsarbetarna.

Det kommer vid dessa företagäven den k inarbetningen kommeratt vara s som
reduceras i första hand. dagligaDen arbetstiden blir timmedärmed l kor-att ca
jämfört idag.med För arbetstidennärvarande vidär dessa arbetsplatsertare ca

9 timmardag. En övergång till Skiftarbete timmarveckapå 35 från 40dagtid
timmarvecka innebär enligt gällande avtal ökad månadslön. Det utgår näm-en
ligen ersättning för k obekväma arbetstider, före 6.30 och efter 16.30.s

flestaDe anställda inom landstinget och många inom kommunen arbetar ef-
scheman. För de sjukvårdsanställda kommer försöka minska denter attman

k överlappningstiden, vilket kan förkorta arbetstiden med halvtimmes ca en
arbetspass, förkortningresterande ytterligare 2-3 ledigatas utper genom

dagar i månaden. De lediga dagarna kommer förläggas till vardagar ef-attnya
det svårt personalär till helgerna.tersom att

De deltidsanställda, huvudsakligen finns inom den offentliga sektorn,som
kommer primärt förkorta sin arbetstid med 2 timmar i veckan. Den del-att ca
tidsanställde inom sjukvården kommer i genomsnitt arbeta 2 i må-att pass mer
naden, samtidigt längden varje arbetspass kommer förkortas medattsom
12 timme.

För upprätthålla antalet arbetstimmar i den offentliga sektorn efteratt en
sänkning den generella arbetstiden till 35 timmarvecka kommer kommunenav

behöva nyanställa 100 och landstinget 40 Detta för-att ca personer ca personer.
dockutsätter behovet offentlig service inte påverkas arbetstidsförkort-att av av

ningen. kanDetta rimligt det gäller landstinget,när knappast den pri-vara men
märkommunala servicen, jmfr nedan.

Strukturförändringar följd 35-timmarsveckasom av
En arbetstidsförkortning kommer naturligtvis påverka den strukturomvand-att
ling, ständigt pågår i ekonomin. Det är några väsentliga faktorer avgörsom som

företagen kan allvarliga problem vid förkortning. det förstaFör gällerom en
det priskänsligheten hos företagets produkter, dvs vilket företagets kun-sätt
der prishöjningar. En andra faktor gäller hur kapital- respektivereagerar ar-
betsintensiv företagets produktion Möjligheternaär. förlänga driftstidenatt
och genomföra andra rationaliseringar bör öka stigandemed kapitalin-typer av
tensitet. Den tredje faktorn har med svårighetengöra rekrytera personal.att att
En andel specialister kan bli betydligt svårare med personalstor ersättaatt ny
eller med extraknäckare. Den fjärde faktorn, kanske viktigaste,denärsom
handlar företagets lönsamhet. En bra lönsamhet ökar alltid företagets be-om
redskap och handlingsutrymme inför förändringar.stora
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För enskilda företag i Motala kan det bli vissa problem omorganisera sinatt
verksamhet till 35 timmars vecka. Många företag har funnit sin rätta storlek
både det gäller personal ochnär marknader. Speciellt gäller detta mindre före-

Alltför avvikelser från den storleken kan leda till förluster. Vissatag. stora stora
företag kommer till 2-skiftövergå för hela eller delar sin produktion. Denatt av
ökade driftstiden ska leda till högre produktion, till fasta kost-en men samma
nad. Syftet minska den fastaär kostnaden enhet och därmed öka vinstenatt per
för företaget. Denna möjlighet finns dock inte för mindre, arbetsintensiva ar-
betsställen.

Dessutom förläggandet arbetstiderär i sig viktigt konkurrensmedel närettav
det gäller arbetskraft. innebärDet företag förvaltningaroch på loka-att samma

arbetsmarknad inte kan avvika från ivarandra någon utsträckning.större Ett
illustrativt exempel allaär småföretag inästan Motala har speciell arbets-att en

Äventid för fredagar. detta innebär möjligheten till Övergången till skiftarbe-att
begränsas.te
Den förändringen, det gäller allmännanär Motalas tidsmässiga organi-stora

sation, vid sänkning den generella arbetstiden till 35 timmarvecka, bliren av
den fredagarna kommer förändra karaktär. De flesta kommuninvånareatt att

Övrigakommer lediga fredagseftermiddagarna.på dagar kommeratt vara en-
dast påverkas marginellt. Fredagseftermiddagarna kommer i huvudsakatt att
ägnas åt verksamhet tidigare sinäven gjort på lediga tid. Det kommersom man
for flestade innebära viss omdisponering den lediga tiden. En delstoren av av
fredagseftermiddagarna kommer användas till nödvändigt hushållsarbete,att

utförs någon gång i veckan Veckostädning, inköptvätt, Undersom storaex osv.
sommarhalvåret kommer också den förkortade arbetstiden innebäraatt att
Motalabor fritidshus fårmed möjlighet åka iväg tidigare till dessa. Möjligenatt
kan efterfrågan fritidsbostäder öka, med stigande priser följd.som

Efterfrågan på personal till kommunal barntillsyn bör i viss mån auto-vara
matiskt kopplad till befolkningens i övrigt arbetstider. Dessutom kan miss-man
tänka familjer där båda förvärvsarbetar kommer försöka sinaatt att anpassa ar-
betstider för minimera avgifterna för kommunal barntillsyn. Sådana försökatt
till anpassning redan i dag, specielltgörs det gäller skolbarn,när och kor-med

arbetstider bör denna möjlighet öka. Familjer med sådana saxadetare ar-
betstider anlitar i allmänhet kommunal barnomsorg i mindre utsträckning än
andra barnfamiljer. deAv kommer övergå till Skiftarbete frånattpersoner som
dagtid kommer 150 200 småbarnsföräldrar och ha behov barn-ca vara ev av-

Ävenspeciellapå tider. efterfrågan det gäller tid förnär barntillsynomsorg om
skulle minskatendera vid arbetstidsförkortning till 35 timmar, böratt en man
samtidigt komma ihåg köerna till barnomsorg i dag långa i Motala.äratt

Villkoren för de går från dagtid till 2-skiftöver kommer natur-personer som
ligtvis förändras avgörande punkter. harDessa tidigare organiserat si-att

liv efter dagtidsarbete. För de har familj kommer arbetstiderna inbör-na som
des skilda och lediga tid familjernaden haratt gemensamt attvara mera som
minska. Samtidigt kan dock handlingsutrymmet för familjerna öka; det totala
tidsblock heltidsarbete i anspråk blir mindre, vilket bör öka samord-ett tarsom
ningsmöjlighetema. Troligen blir arbetstidens förläggande viktigare faktoren
vid valet arbetsplats.av
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till skiftarbeteEn övergång kommer dock försvåra deltagande i förenings-att
aktiviteter, studier och verksamhet förläggs till tidpunkterannan som anpassa-
de till normal arbetstid. Oftast innebär sådan anpassning aktiviteternaatten
sker på kvällstid. De dessutom ofta regelbundna,är varje måndagkväll.t ex
Även övriga k sociala kontakter, exempelvis sällskapsliv, kommer försvå-atts

Fritidsaktiviteter ensamkaraktär kommer iställetär under-attras. som av mer
lättas. Exempel joggning, frimärksamlandeär osv.

Kollektivtrafiken i Motala kommer inte ipåverkas någon utsträckning.större
Eventuellt uppstår behov några i samband med skiftbyten vid deett turernya

industrierna. kommerDet eventuellt också krävas speciell tidtabellstora att en
för fredagar.

former service,Andra arbetsförmedling och försäkringskassa, kom-tav ex
troligtvis tidigare fredagar.påstängaattmer

30-timmarsvecka

Den skillnaden det gäller övergång till 30-timmarsvecka, jämförtnärstora en
35-timmarsvecka,med betydligt fler kommer bli tvingadeär övergåatt att att

till Skiftarbete. gäller första handDet i arbetar i direktadensompersoner pro-
duktionen, tjänstemänmedan endast i ringa utsträckning skift-övergår till
arbete. Enligt våra bedömningar kan det bli 3 000 vid 30-ca personer som
timmarsvecka övergår till skift, i första 2-skift.hand

Det primära resultatet generell arbetstidsförkortning till 30 tim-av en
marvecka årligt bortfall 8 miljoner arbetstimmar. offent-är För denett attav ca
liga sektorn ska kunna upprätthålla sitt timantal efter arbetstidsförkortningen
krävs det kommunen nyanställer 250 och landstinget 300att ca personer ca
personer.

Arbetstidens förläggning vid 30-timmarsvecka
De flesta de idag arbetar dagtid, fredag,måndag kommerav personer som -

fortsätta eftermed det arbetstidsforkortning till 30 timmarvecka.ävenatt en
Arbetstidsförkortningen kommer i huvudsak förläggas 2 for desättatt som
arbetar dagtid. Det första alternativet, troligtvis kommer det vanli-attsom vara

innebär minskar den dagliga arbetstiden med 2 timmar, tillgaste, att man
6-timmarsdag. En variant detta alternativ kommer fredagarattav vara man
arbetar bara 5 timmar och övriga dagar kvart längre. vanligasteDen arbetsti-en

förden de arbetar efter detta alternativ kommar bli mellan 7.00—13.30.attsom
4;dagarsvecka,Den andra alternativet genomförär fredagenmedattman en

helt ledig. I detta alternativ kommer arbetstidenden dagliga måndag torsdag-
bli 7,5 timmar dag, förläggas 7.00-15.30 för kollektivanställda ochatt samtper

7.30-16.00 for tjänstemän. innebär forDet måndagar-torsdagar kommeratt
arbetstiden endast marginellt förändras. Konsekvenserna för Motala all-att

tidsorganiseringmänna kommer helt skilda beroende vilket alternativvara
kommer bli det dominerande.att mestsom

En del verksamhet kan också tänkas 3 dagarpågå 10 timmar, eller tvåatt a
skiftlag arbetar 10 timmardag bara fråndag måndag-som men .varannan
lördag. Variationerna det gäller olikanär dagtid kommer öka, jäm-typer attav
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Ävenfört med hur det idag. förläggningen arbetstiden på dagen kom-utser av
variera, olikamed starttider.attmer

000 Motalabor förväntas 2-skiftFör de 4 arbeta vid 30-timmarsveckasom
kommer också finnasdet mängd olika alternativ. Ett alternativ 9 da-äratt en
gar2 och 6,5 timmeveckor dag, alternativ 8 dagar2 veckor ochärett annatper
7,5 timmedag, ytterligare varianter givetvis tänkbara. På de före-är storamen

kommer finnas flera olika 2-skiftsalternativdet jämsides.tagen att
landstinget där de flesta arbetar efter schema kommer arbetidsförkort-Inom

ningen uti första hand färre antal arbetspassatt tas ett samt attgenom genom
den dagliga arbetstiden halvtimme.reduceras med Den arbetar heltiden som
inom landstinget kommer 30-timmarsveckavid arbeta i månaden.att ca pass

kommer förläggas tillFyra dessa helgerna. Det innebär också denatt attav pass
landstingsanställde får ledigamånga dagar i veckorna. Behovet barnomsorgav
för minskar daghemmendessa under veckorna, har mednär öppet,personer ca
30% jämfört idag.med

Strukturförändringar följd 30-timmarsveckasom av
totala behovet barnomsorg kommer också troligtvis minska iDet attav sam-

band med generell arbetstidsförkortning till 30 timmar. Den över-storaen
2-skift inomgången till den privata sektorn och därmed saxade arbetstidermer

inom familjerna fler löser barnomsorgen själva.gör att
variationen gäller efter-Den det arbetstider kommer leda tillnärstora att att

Motalaborfrågan service och tjänster tiden. fler lärpå andra utjämnas Alltöver
möjlighet sin frisör biblioteketexempelvis besöka eller på andra tider änatt

idag. kvällsöppet, finns förBehovet idag vissa verksamheter, kommersomav
minska. hushållen kommer arbetstiden i allt utsträckningI också störreatt

inbördes,variera vilket naturligtvis också orsakar problem. Inköp dyra före-av
exempelvis möbler och bilar, ofta hushållenmål, vill För dengöra gemensamt.

fortsatta eftersomhandel kommer det ställas krav på Söndagsöppet, detsortens
familjen ledig samtidigt.dåär är

Kollektivtrafiken inom förbättras,Motala kan kommatätorten tätareatt tu-
eftersom utspritt glesbygd ris-resandet dagen. För Motalasär över ärrer, mer

ken istället kollektivtrafiken försämras, det blir för resande buss-stor att per
Antalet bussar måste behållas, eftersom det huvudsakligentur. styrs av resan-

det till och från gymnasieskolorna. skulle kunna minska sitt buss-Kommunen
innehav, olika gymnasieskolorna ha olika starttider.de kundeom

Förlängd föräldraledighet
alternativen vi ska bedöma konsekvenserna i vår Motala-Ett de treav som av

studie arbetstidsförkortning endast riktar sig till småbarnsföräldrar.är somen
föräldraledighetenFörslaget innebär i princip förlängning den nuvarandeen av

födelse,enligt följande: hel ledighet i samband med barnsmånaders samt
6-timmars för varje barn och föräldern i två-arbetsdag under år varderatre en

för ensamsförsörjare. Till skillnad från övri-försörjarfamil j eller under 6 år de
,

förslag fastställs dagliga arbetsti-alternativen detta detaljerat, denär merga ex
den till 6 timmar.
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Motala fanns det 1987 3500 0-6I barn mellan år. Det 2750 hushållärca ca som
har %barn i förskoleåldern, vilket innebär alla hushåll Motala.ica av
Knappt tionde hushåll, med barn mellan 0-6 år, består baravar av en vuxen.

föräldrar förslagDe ovanstående till arbetstidsförkortning direkt kom-som
beröra 5300 dvs endast fjärde för-utgörattmer ca personer var person som

värvsarbetar i kommunen. De flesta kvinnor inom denna arbetar dess-grupp
deltid. bedömningredan idag En rimlig det kommer mellanärutom att att vara

1500-2000 årligen kommer minska sin arbetstid med hjälpattpersoner som
föreslagna reformen. bortfallden Det kan komma innebära årligenatt ettav

000-900 000 arbetstimmarmellan 700 i Motala.
Produktiviteten i Motala måste totalt drygt 3 %, föröka med produktions-att

arbetstidsförkortningvolymen ska kunna hållas konstant vid enligt föräldra-en
förutsättningalternativet, under antalet förvärvsarbetande inte Enligtökar.att

länsstyrelsens kommer dessutom antalet förvärvsarbetande i Motalaprognoser
öka. arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrarEn endast kommer där-att

intemed orsaka några problem det gäller rekrytering arbets-större näratt av
kraft. Problemen kommer istället uppstå små arbetsplatser eller vid olikaatt
specialistfunktioner, där kan omorganiseradet svårt arbetet.attvara
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Göteborg och arbetstidsförkortningar
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Förord

Vilka konsekvenser lår olika arbetstidstörkortningar för storstad Den frå-en
ställde arbetstidskommittén till några kulturgeografer vid Lunds Uni-gan

versitet.
l finns teoretisk genomgång grunderna för den kulturgeogra-rapporten en av

fiska vad galler tid och förutom iakttagelser från Göteborg.ansatsen rum.
Arbetstidskommittén har använt i sina överväganden för inne-rapporten men

hållet i densamma författarna. Författarna föransvarar gemensamtsvarar rap-
Clark har haft huvudansvaret För arbetsplatsstudien och Friberg förporten.

hushållsundcrsökningen.
Arbetsmiljöfonden har medverkat till finansieringen projektet.av

Mona Sahlin
ordf urbersricIsoiinIitréui
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Göteborg år 2011 två scenarier-

Göteborg, den 2 december 2011

Det 1980-talets högkonjunktur tycks inte ha lämnat någrasena bestående spår
sig stabilitet, optimism eller välordnat välstånd iav dennavare kaotiska stor-

stad. Det 80-talet är känt för parollerna,är utredningarnasom mest ochannars
de politiska löftena enligt enignästan expertkår orsakat dagenssom en numera
krissituation: arbetstidsförkortningar. Föräldraförsäkringen byggdes 1995,ut
35-timmars normal arbetsvecka infördes 2000, och 30-timmars arbetsvecka
genomfördes år 2010. Det efterdyningarär denna chock uthärdasav som nu,
framför allt i storstadsregionerna. Grundidén, förväntningarna och visionerna
är sak, det reellt existerande utfalleten en annan.

Sjukfrånvarons förväntade minskning uteblev. Hela arbetstidsbortfallet mås-
täckas kombinationte nyrekrytering och produktivitetshöjandegenom en åt-av

gärder. Det förra har visat sig mindre problematiskt än väntat, då mycketvara
arbetskraft frigjorts i samband med företagsnedläggningar. Många företag har
helt enkelt inte klarat strukturomvandlingen. Den produktivitetsökningav som
kan förslår inte långt förnoteras uppväga produktionsbortfallet:att BNP:n har
sjunkit, liksom reallönerna.

Ett fenomen fått spridning har löst och framkallatsstorsom av såväl företa-
rekryteringsproblem hushållens reallöneproblem:gens dubbelarbete. Attsom

arbeta 30 timmar i veckan måndag till torsdag på företaget och 30 timmarena
fredag, lördag, söndag företag, eller arbetaett annat två sextimmars skiftatt
fem dagar i veckan, har blivit för många arbetstagare. Grogrunden för in-norm
formella försörj tycks sämre i storstäder Göteborg änvara som
i landsorten, där dubbelarbete förekommer i betydligt mindre omfattning.

Göteborg har Åsåledes splittrats i två dominerande sidangrupper. ena
lever 30 timmars lön och har svårt utnyttjasom växande fritidatt någoten

Åmeningsfullt sätt den låga reallönen. andra sidan de harp g det braa som
ställt ekonomiskt arbeta sextio timmar iatt veckan,genom fri-störstamen vars
tidsproblem inteär ha någon fritid. Hushållenatt i båda förutsättsgrupperna
hårda påfrestningar, de förra ställas utanför delaratt samhälletsgenom stora av
rikedomar, de ställas inför oerhört stringentattsenare vardagsorga-genom en
nisation med starkt beskurna handlingsutrymmen.

Stora delar den har slutat åka kollektivt och körav iställetsenare bilgruppen
till sina arbeten, då fritiden blivit knapp och allt värdefull medan bilensmera
kostnader blivit mindre betungande. Det sviktande reseunderlaget har orsakat
kris i kollektivtrafiken, linjeindragningarmed och utglesning turtäthetenav

följd. Detta innebär den förrasom löneratt inte räcker till bil-gruppen, vars
får ägnatransport, växande del sin överflödiga och allt mindreen värdefullaav

fritid till transporter.
Ett halvt sekels framsteg beträffande jämställdhet har omintetgjorts genom
många arbetarmän 60 timmaratt i veckan medan kvinnor arbetar 30 timmar

i veckan på arbetsmarknaden och för så allt hushållsarbete. Si-gottsvarar som
tuationen är avsevärt isämre detta avseende denän på 1980-talet,nu dåvar man
trodde arbetstidsförkortning skulleatt innebära ökad jämställdhet mellan
könen.
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eftersom denfortfarande dala,håller påoch tjänsterEfterfrågan attvaror
rådhartill konsumtion och den andrainte rådhar tid gruppengruppen menena

uppståframtidinomtrend kommer dettid. dennainte Fortsätter atten snarmen
medödets ironide arbetslösa. Ennedläggningarnas kölvatten:itredje gruppen

kallas vid derastorde kunnavisioner,1970-och 80-talenstanke som numera
Illusioner.rätta namn:

si-90-taletoch vpk åtnjöt underpopulariteten bådeDen ap gsom senorma
i sambandefter problemenhöll för trycketarbetstidsförkortningarlöften omna

timmarsarbetstidsförkortning till 30Efter förra åretsreformen år 2000.med
valet år kom-nästaflesta politiska bedömaredock dearbetsvecka är attomense

harborgerliga partiernatrettioårig s-epok. Deslutetinnebäraatt av enmer
40-timmarsklassiska och hållbaraåtergång till denplattform förkringenats en

plattformenundersökningar harenligt flera oberoendeoch ettarbetsveckan
väljarstöd.massivt

2011decemberden 2Göteborg,

feno-svensktnågotreformför den äntvåårsdagenDet annatär snart mersom
uppmärksam-omvärldensfångatugoförsta århundradetdethittills undermen

arbetsvecka. Allatimmarstill 30arbetstidsförkortningenallmännahet: den
för närvarandeoch denförväntanreformen lyckats övertyder påtecken attatt

refor-lyckad harSpecielltvälfärdsstater.för världensförebild övrigautgör en
samhällsområdenförbättringar raddärstorstadsregionernavarit i enmen

arbetstidsförkortningen.i samband medkan noteras
tim-faktiskt arbetadebortfallet ii sjukfrånvarominskning görpåtagligEn att

arbetskraft har tillgodosettsBehovetblev mindre än väntat. engenomavmar
arbetslöshet,minskadförvärvsintensitet,kvinnligökadkombination ar-av

ochstrukturomvandlingen,inte klaradeföretagfrigjordbetskraft avsomav
flyktingar.mottagningökad av

utvecklingproduktivitetenssprånget ikraftigaöverraskande detärMest som
fram-och Sverigeinförts i snabb taktteknologi harAvanceradföljt reformen.

teknologi dessutvecklandetbeträffande såvälföregångslandstår somnyavsom
innovationer.framtycks haforskningenTrycketspridning.effektiva pressat

med övriga värl-håller jämnalandets BNPsiffrornavisarslutändanI stegatt
därföroch tjänsterefterfråganochhållitsreallönemaden, att varoratt uppe,

negativt.inte påverkats
denDels hararbetstidsförkortningen.haKollektivtrafiken tycks gynnats av

Dels hararbetsresor.fritidsresor ochbådadet gällerefterfrågan ökattotala -
samtliga lin-ökas påhar kunnatTurtäthetentidsmässigt.utjämnatsefterfrågan

förbättras, ochdriftsäkerheten har kunnattimmar,flera dygnetsjer under av
Götebor-privatbilism har därmedkonkurrensförhållanden gynnats.gentemot

plåtträngselmindreluft ochmedinnerstadfått behagligarehar renaregarna en
på gatorna.

effekterlångsiktigadra slutsatserför tidigtfortfarandeDet är so-att om
igått pekarsiffrorna under de två årfysisk hälsa,psykisk ochcial, ensommen

behovMinskatvägneråt.Ungdomsbrottsligheten ärriktning.bestämd av
bland barnspeciellthar redan kunnatpsykiatrisk vårdpsykologisk och noteras,
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och ungdomar. Utvecklingen inom dessa områden visar tydligt sambandett
med föräldrars ökade fritid. Vidare har frekvensen yrkesskador dalat ordent-
ligt. förväntasHär positiva effekter formi färre förslitningsskador underav
lång tid framöver.

Det uppsving i föreningsliv, kulturaktiviteter och vuxenutbildning ini-som
tierats efter reformerna 1995 och 2000 visar inga tecken på avmattning. Vad
detta betyder för livskvalitet inte lika lättär mäta BNP, obser-att som men som

slås dennavatör storstads sjudande kreativitet ständigt visar sig iman av som
alla möjliga former, i bostadskvarteren och inne i city.ute

Kvinnorörelsen i andra länder hänvisar till det svenska exemplet i sina dis-
kussioner och ansträngningar åstadkomma jämställdhet mellan könen.att
SCB:s hushållsundersökningar visar nämligen den svenskasenaste att mannen
utför hushållsarbete och hand barn aldrig förr. Den kvinnliga för-tar om som
värvsintensiteten sig ochnärmar den manliga arbetsinsatsen i hus-mannens,
hållet sig kvinnans.närmar

finnsDet visserligen liten människor tagit arbeten,tvåen grupp som men
tack positiv reallöneutveckling har incitamenten for sådant agerandevare en
varit små. flestaDe återgår till arbete efter kort tids dubbelarbete.ett en

För närvarande enigheten i Göteborg fullständig:är livetnästan bättreär nu
Ännufördet tjugo årän sedan, tack kortare arbetstid. har ingen poli-var vare

tisk kraft börjat diskuteraöppet 25 timmars arbetsvecka. 30-timmarsreformen
har slagit välmycket och riktas intresse andra angelägna poli-ut, motnu mera
tiska frågor. Men, begrundar faktumnär det det bara för hundra årattman se-
dan normalt med veckoarbetstid på femtiosju timmar, och såatt gottvar en ca

arbetstidsförkortningaralla hittills medfört huvudsakligen positiva effek-som
det kanske fullt rimligär tanke vi står inför 25 timmarster, att snarten en

arbetsvecka.
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1 Inledning

Syftet föreliggandemed arbete är undersöka tänkbara effekter olikaatt av ar-
betstidsförkortningar på arbetsplatser och i hushåll i svensk storstad Göte-en ——
borg. Undersökningen ingår således i den mikro-orienterade delen Arbets-av
tidskommitténs verksamhet. Liksom flera andra studier i detta sammanhang är
de arbetstidsförkortningar undersöks följande:som

l 35 timmars normal arbetsvecka
2 30 timmars normal arbetsvecka
3 Utbyggd föräldraförsäkring: föräldraförsäkringmånaders plus 6

timmars arbetsdag under år för vardera föräldern år försextre en-
samstående föräldrar

Om framtiden svårförutsägbar makronivå,är på där har de talens lagstoraman
och probabilistiska modeller sin sida,på den minst likaär svår förutsäga påatt
mikronivå, där har konkret situation från.utgå Rapporten bör därförattman en
betraktas diskussionsunderlag hypotesprövandeän avhand-ettsom snarare en
ling, de bedömningaräven undersökningen bygger naturligtvis bott-om som

i uppfattningar väsentliga samband mellan arbetslivets tidsmässiganar om or-
ganisation och andra företeelser.

Vi anlägger tidsgeografiskt perspektiv på arbetstid och beskriv-ett attmenar
ningssättet erbjuder till ökad insiktväg i kopplingar mellan verksamheteren
och individer, och i restriktioner begränsar individers handlingsutrymmesom
kapitel 2. samhällesEtt organisation naturligtvis alltför inveckladär och sam-
manflätad för kunna fångas i sin helhet. Men allmän föreställningsramatt som
tillåter djupdykningar i konkreta situationer vid arbetsplatser och iansatsen

sammanhangenhushåll, på makronivå mellan verksamhetssystem ochutan att
befolkning förloras sikte.ur

Som allmän bakgrund mycket kortfattad beskrivning Göteborgsges en av ar-
betsliv och befolkning kapitel 3.

Arbetslivets organisation präglar hela samhällets tidsorganisation. Sam-
hällsekonomin beroende företagensär och den offentliga fram-sektornsav
gångar. ekonomiskaDe och produktionsmässiga aspekterna arbetstidsför-av
kortningar tvivel mycket viktiga följaktligenär och ägnas mycketutan upp-

Ävenmärksamhet i arbetstidsstudier. i detta arbete undersöker följ-tänkbara
der arbetstidsförkortningar företag och offentliga arbetsplatser kapitelav
4. Särskilt uppmärksammas frågor beträffande samband mellan arbetstidsför-
kortningar sidan och sjukfrånvaro,å produktivitet, personalomsättning,ena
rekrytering, efterfrågestrukturen och arbetstidens förläggning å andra sidan.

På det beroendeforhållandetgrund ovannämnda sig heltdet naturligtterav
arbetslivets krav tidsmässigpå organisering går före hushållens och indivi-att

dens. Hushållen måste vanligen sig och utforma vardagslivettanpassa som
Ävenin i omgivande arbetslivetsdet tidsramar. arbetsplatserna visarpassar om

viss flexibilitetgrad i förhållande till hushållens behov och Önskemål, såen av
huvudsakligendet hushållen flexibla anpassbaraär måste och gente-som vara

produktionens krav tidsmässig organisering. därförpå Vi har valt ägnamot att
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del undersökningen hushåll, främståt hushåll med barn kapitel 5.storen av
Bland behandlas frågan flexibilitet i det pâ vilketsättannat tar utom man ar-en
betstidsförkortning.

inledandeDet samhälle efter genomförda arbetstidsrefor-över ettpanoramat
motbilder framtiden:två skräckversion och idyllversion.mer ger av en en

bygger och vissDessa på på undersökningsmaterialet, kan inte betrak-sätt men
slutsatser. Motbilderna hurantyder genomgripande konsekvensertas som en

arbetstidsförkorming kan få. mångfald frågor sigDen hopar kringsom enav
huvudfrâga vilka sannolika effekterna arbetstidsförkortningarenda deär av-

knappast besvara entydigt.går Däremot det lättare antydaär gränsernaatt att-
inom verkliga utfalletvilka det hamnar. Om allting går kan kanskesnett
uppleva skräckversion iden Göteborgstidning, den 2 december, årsom ges en
2011. allting slår väl kan vi iställetOm med den idyll målasut omvara som upp
i tidning. Med mycket säkerhet kommer det faktiska utfallet destorsamma av

arbetstidsforkortningamastuderade hamna betydligt mittpunktennärmareatt
mellan tvâ ytterligheter.dessa
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2 Arbetstid i tidsgeografisk
belysning

A major problem the short betweenstepvery
what self-evident and extremely complicated.
Torsten Hägerstrand, 1985, 195s

Tidsgeografi systematisktär for beskrivningangreppssätt och analys hän-ett av
delser och förlopp. Det tidsgeograñska betraktelsesättet utvecklades under
70-talet Torsten Hägerstrand och hans forskargrupp i Kulturgeografiskav

och Systemanalys i Lund och har under 80-talet vidareutvecklats ochprocess-
tillämpats såväl i Sverige utomlands. Ansatsen i sig ingen teori,utgör utansom

beskrivningsmodell bygger på grundläggande ontologiska villkor.en som
Utan anspråk på fullständighet kan dessa villkor sammanfattas följandepå

Individer odelbara ochsätt. kan därför inte finnasär på två platser samtidigt.
Är individen vissmed verksamhet den inte tillgänglig förär andraupptagen en
verksamheter. Det uppstår således samtidighetskonflikter. De flesta verksam-
heter mycket ordnadeär pâ så de givensätt med teknologisk och kunskaps-att
nivå kräver bestämda sekvenser deluppgifter. Projekt olika dimensionerav av

alltså upphov till pockets of local order kan beskrivas i tid ochger som rum.
Alla individer har begränsade tidsresurser och kan inom begränsad tiden en-
dast nå begränsat olika restriktioner. Individers hand-ett typerrum p g a av
lingsutrymme därför iär mycket konkreta avhängig deras omgiv-termer
ningsstruktur. Hägerstrand 1970, 1972a, 1972b, 1974, 1985

Inom avgränsat område kan skilja mellan be-ett ort t ortensen ex man- -
folkningssystem och verksamhetssystem. Vidare kan skilja mellanortens man

mikro- och makronivâer, tidsgeografiskaDen eftersträvarsystemens ansatsen
avbildning befolkningssystem och verksamhetssystem visar i kon-en av som

kreta hur de fogas ihop, samtidigt den medger möjlighet röratermer attsom
sig fram och tillbaka mellan mikro- och makronivâer förlora samban-utan att
det mellan dem Hägerstrand 1974, 88.s

2.1 Befolkningssystemet
En befolkning har sammanlagd tidsinkomst under dygn likaärorts etten som
med tjugofyra timmar gånger antalet invånare. figur 2.1 visasI I befolk-en
nings samlade tidsinkomst där individerna har kategoriserats efter ålder. I ar-
betsmarknadssammanhang kan det lämpligt istället indivi-attvara gruppera

huvudsakligdernas tidsinkomster efter sysselsättning, förskolebarn, skol-t ex
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bam, studerande deltidsarbetande, heltidsarbetande, förvärvsar-ickevuxna,
betande och pensionärer. Befolkningens totala tidsinkomst den inomutgör ram
vilken alla sysslor måste pusslas ihop.

Figur 2.1: Hoppassning befolkning och verksamheter i dygnsperspektivetav
1972a.Hägerstrand Kommenteras i texten.
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Figur 2.1 I individernas dygnslinjer i tidsbudgettermer pårepresenterar rena
makronivâ. Linjerna raka och tillär oberoende varandra. Men hushållsynes av
består för det individer i olika kategorier. På mikronivå det lättaremesta ärav

individernas dygnslinjer inte oberoendeär varandra. Vi binderatt attse av oss
i skilda sammanhang och i varierande grad till varandra i nätverk primär-ett av
och sekundärgrupper Mårtensson 1974. Dessa bindningar betydelseär storav
for hur vardagen sig. Figur 2.2 visar individbanor under fordygn indivi-ter ett
der i hushåll, där har reducerats till dimension. Den indivi-ett rummet en ena
dens måltid inte oberoendeär den andra individens inköps- och matlag-t ex av
ningsaktiviteter.

2.2 Verksamhetssystemet
För uppfylla behov och önskningar utför vi, eller tillsammans,att ensamt en
mängd aktiviteter. Många aktiviteter gör något ordnat förhållande tillutan
andras tidsanvändning. aktiviteterAndra kräver samordning i tid och medrum

individer. figurandra I 2.1 II har verksamheterna kvantifierats i genomsnitt-
lig individtid, hänsyn till hur de faktiskt fördelar sig mellan individerna.utan

Figur 2.2: Individbanor i hushåll under dygn.ett ett
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Verksamheter kan kategoriseras efter delegerbarhet. verksamheterMånga är
individanknutna och kan inte delegeras, individerdel behöver hjälpäven om en
med utföra dem. Det gäller främst verksamheter tillgodoser grundläg-att som
gande fysiologiska behov, personliga behov önskningarochäven ärmen som
socialt präglade, liksom samhället plikter,bestämda skolplikt. Andratav ex
verksamheter delegerbara och kan alltså överlåtas individer.är mellan Arbets-
marknaden härvidlag mycket betydelsefull fördelningsmekanism detär nären
gäller aktiviteter.avlönade Oavlönat arbete fördelas mellan hushållsmedlem-

andra fördelningsmekanismer, sociala förhand-ochtmar genom ex normer
lingar explicita eller implicita mellan hushållsmedlemmar, påverkasmen

arbetsmarknadens fördelningockså avlönat arbete.av av
Verksamhetssystemet vidarekan delas i eller mindreupp mer samman-

hängande och ordnade kan fråga framföraprojekt. Det styckeatt ettvara om
musik, eller producera bilar. Projekt ställer krav på samordning under-att av

aktiviteter för målsättningen.ordnade kunna nå Det för störreatt ettsom pro-
jekt underordnad aktivitet kan för de involverade projektutgör etten ses som
i eftersomsig, verksamhetssystemet hierarkiskt uppbyggt. Produktionär av
bildelar kan projekt for bildelsproducenterna, underordnad ak-ettvara men en
tivitet för projektet bilproduktion. kan i dagliga perspekti-Ett sammanträde det

sig avslutat projekt vid dagens slut, långsiktigtvet te ett sett ut-som men mera
det liten del projekt. denna synvinkelgör Ur kan detstörreett atten av man se

försprojekt kamp om makten existensers och händel-är övergenom som en
tillträde till och tiden Hägerstrand 1986, 43.rummetsers s

2.3 Arbetsplatsers organisation
Verksamheter oftast specielltpå avsedda platser eller stationen.äger rum

iSömn matlagning i köket, sammanträden iäger sammanträ-sovrummet,rum
förflyttningardesrum, i Förvärvsarbete vanligentransportnät, ägerosv. rum

arbetsplatser i hög grad strukturerade i tids- och rumshänseenden. Oli-ärsom
vidka deluppgifter speciellt utsedda olika stationer medgörs av personer

bestämda kopplingar till varandra material- eller informationstlödenattgenom
har särskilda banor Processindustrier präglas starka kopp-systemet.genom av
lingar mellan stationer och arbetsmoment: störningar vid station kan inne-en

produktionsstoppbära vid stationer i flesta arbetsplatserDeprocessen.senare
präglas grad flexibilitet i finns intestörre detta avseende, detav en av men ar-
betsplatser ordnade sekvenser arbetsmoment verksamhetenutan av som ger
dess struktur.

Det uppenbart teknologiska utvecklingen i högden utsträckning påver-är att
kar organisationens tids- och rumsmässiga struktur på arbetsplatserna. Samti-
digt kan befintliga strukturer verka hämmande för spridning teknologiskaav
innovationer. Ellegård och 1980Lenntorp har belyst detta dubbelsidigat ex
förhållande historiska rnikrostudier mejerihantering. Se vidare El-genom av
legård 1983.

Också arbetsplatsens omgivningsstruktur påverkar dess organisation. Vissa
verksamheter känsliga för förläggningandra verksamheters i tiden ochär rum-

Handeln får i verksamheten på tider utanför vanligastedemet. t topparex ar-
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betstiderna. Transportverksamhetens rumsliga och tidsmässiga efterfråge-
struktur bestäms i högsta grad omgivande verksamheters tider och lokali-av
sering.

Figur 2.3: Handlingsutrymmet i tid och for individ med bestämda arbetsti-rum en
der och sömnbehov, och tillgånggivet till vissa transportmedel.

TID

mO Ou: r-U’00n0 nnO. 001I

2.4 Hushållens organisation
Vardagens domineras bostad och arbetsplats, och dess dominerasrum av rytm

arbets-, och måltider. figursömn- I 2.2 visades hur hushåll hade ordnatav ett
sina verksamheter i tid och För de flesta individer innebär förvärvsarbetetrum.
väsentliga tidsrumsbindningar under huvuddelen det livet, kring vil-av vuxna
ka övriga verksamheter in. Andra tider vikt för hopfogning verk-passas av av
samheter i hushålls vardag öppettider,är mottagningstider, tidtabellsbes-ett
tämda restider, skoltider, m m.
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Handlingsutrymmet för individ kan avbildas tidsgeograñskt i form pris-en av
Individen har delar dagen intecknad kontrakt, överens-storamor. av genom

kommelser, eller sociala eller fysiologiska behov. Figur 2.3 visar hand-p g a
lingsutrymmet för individ tidi och givet bestämda arbetstider ochen rum,
sömnbehov, och givet tillgång till vissa transportmedel. Se Lenntorp 1976.

för årFigur 2.4: Handlingsutrymmet i dygnsperspektivet vanlig arbetare 1900,en
1940, 1980och 2020. Prismornas växande storlek avspeglar växande handlingsut-

huvudsakligen till följd förkortad arbetstid och förbättrade transport-rymme, av
möjligheter.
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Figur 2.5: Sveriges befolkningspyramider, 1910och 1980.Det områdetrastrerade
symboliserar den förvärvsarbetande delen befolkningen Ellegård 1987.av
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Att visa handlingsutrymmet för flera individer i hushåll detta in-sättett ger
vecklade och svårfattliga figurer, det lättär hur individer i hushållatt ettmen se
påverkar varandras handlingsutrymmen. Hade individen i figur 2.3 behövtt ex
lämna och hämta barn daghem tillvägen och från arbetet skulle såvälett

kvällsprismat bli mindre. hushållI förvärvsarbetandemed tvåmorgon- som
och flera barn behovetär samordning eftersom den inbördes på-vuxna stort,av

verkan individuella tidsrumsbindningar är stor.av
Människans sömnbehov tämligenär konstant, även det varierar någotom

mellan individer och individensöver livstid. Det lång sikt har påverkatsom
handlingsutrymmet i människors vardag förkortadeär arbetstider och förbätt-
rade transportmöjligheter. Figur 2.4 visar hur handlingsutrymmet för vanligen
arbetare har ändrats under 1900-talet. Den ordinarie arbetsdagens längd har
ändrats endast marginellt 20-talet,sedan däremot har den ordinariemen
veckoarbetstiden förkortats lediga lördagar och ârsarbetstidengenom genom
semesterförlängningar. Handlingsutrymmet arbetsdagar har vuxit till stor
del ökade transporthastigheter. Denna tillväxt i handlingsutrymme hargenom
dock dämpats tagit del den i möjligheten haatt störreutgenom man atten av
avstånd mellan bostad och arbete.

2.5 Arbetstidens utveckling
Årsarbetstid anställd har minskat underavsevärt detta sekel, från Z740per ca
timmar 1900 till 1490 timmar 1986. Samtidigt har förvärvsarbetandedenca an-
delen befolkningen ökat, tidigareläggning pensionsåldern och för-trotsav av
längd utbildningstid för delar åldersgruppen 16-24 Figurår. 2.5 visarstora av
tydligt det kvinnorär mellan 25 och 65 år för den ökningatt som svarar som

kompenserarän bortfallet bland befolkningens och äldremer strata.yngre
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Figur 2.6: Ett dygn hushållsperspektiv v och arbetsplatsperspektivtsett ur ur
h, förr, och i framtiden l977.t Lenntorpnu
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mikronivå i figur 2.6. Tidsrumsdiagrammen tillUtvecklingen åskådliggörs
perspektiv, förr,visar dygn i hushållets och i framtiden, medanvänster ett nu

diagrammen till höger visar dygn arbetsplatsen där i hushålletsamma en ar-
betar. Figuren visar schematiskt hur produktionsprocessens tidsrumsliga orga-

Arbetstiden vilket ökatnisation har ändrats, liksom hushållets. minskar, ger
för aktiviteter utanför arbetstiden.handlingsutrymme

fullständigare tidsgeograñska diagramtorde klart försök tillDet överattvara
Syftetkomplicerade förlopp blir ohanterliga. inte åstadkommaär attsnart

fullständiga tidsgeografins fordiagram använda begreppsapparatutan att en
händelseförlopps konkretadjupare analytisk insikt i skilda sammanhang.
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3 Göteborg översikten-

Med sina 430 000 människor och 26 000 arbetsställen präglas Göteborgca ca
storstadsmässig variation inom befolknings- och verksamhetssystemen.av

Omkring tjugonde invånare i Sverige bor i Göteborg, tolfte i Stor-var var
Göteborg. Mellan 1970, befolkningendå nådde över 450 000, och 1984 minska-
de Göteborgs befolkning med 25 000, harden stigit sedan dess och be-ca men
räknas på 1970års nivå vid sekelskiftet. Stor-Göteborg har däremotvara uppe
haft kontinuerlig befolkningstillväxt och pekar på 760 000en in-prognosen ca
vånare år 2000.

Förvärvsintensiteten i åldrarna 20-64 har stigit från 69 % 1970till 79 % 1985.
Hela ökningen kvinnorna för, från 55% till 77%, medan männens för-svarar
värvsintensitet förblivit oförändrad 81%. Samtidigt andelen ñárvärvsar-steg
betande arbetar deltid från 10% 1970 till 25% 1980 från 33% till 42%som
bland kvinnor; från 3 % till 10% bland män. Dessa två tendenser, allt fler för-
värvsarbetande kvinnor och allt inslagstörre deltidsarbete är naturligtvisav
starkt sammanflätade med viktig tendens: ökningen den offentligaen annan av
förvaltningens andel i arbetsmarknaden från 25% 1970 till 37% 1985. Denna
ökning har huvudsakligen skett bekostnad tillverkning, byggnadsverk-av
samhet och handel. Dessa utvecklingsdrag inom arbetsmarknaden återspeglas
i påtagliga förändringar i hushållens vardagsmönster.

Pendlingen kommungränsenöver Ökade avsevärt under perioden 1970-85.
Bruttopendlingen fördubbladesnästan från drygt 50 000 till knappt 100 000,
vilket tyder ökade avstånd mellan bostad och arbete. 1970svarade inpendlare
för 18% Göteborgs förvärvsarbetande dagbefolkning, 1985 för 28%.av

Under 90-talet förväntas fortsatt förskjutning i arbetsmarknaden från till-en
verkning till tjänster, främst privata tjänster. Kommunens gällandeprognos
Stor-Göteborg framgår i tabell Den totala efterfrågan arbetskraft förvän-

stiga 6%med fram till 1995.tas Industrisysselsättning minska underca antas
perioden med 10%, medan sysselsättning inom privata tjänster förmodas stiga

%.med 25
På utbudsidan förväntas fortsatt befolkningstillväxt inom åldrarna 20-64en

år. Prognosen tyder på årlig ökning på 2 600 eller 0,6% mellan 1987en ca ca
och 1995, dvs storleksordning tillväxten hittills 80-talet.under Un-samma som
der 90-talets hälft sjunker ökningstakten till 0,45 % 2 000ca i abso-senare ca
luta tal. Kvinnornas förvärvsintensitetförväntas öka ytterligare, och räk-man

med fortsatt nettoinflyttning.nar en
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fram år 1995.Sysselsättningsutvecklingen i Stor-Göteborg till3.1:Tabell

19951987

0005 000 4Jordbruk mm
500 67 00074Industri
000 25 00023Byggnadsverksamhet

57 00055 000restauranthotellHandel,
0003432 500Samfärdsel, posttele
000000 7560Privata tjänster
000000 113105Offentliga tjänster

planering,Göteborgskommun.Underlagför 1988årsKälla: Prognoser.

Älderschocken Stor-Göteborg och Göteborg.i Sverige,Tabell 3.2:

Ökning iiMinskning
55-59,20-24, åldraråldrar

1987-20001987-2000

36%20%Sverige
%3216%Stor-Göteborg

% 12%l lGöteborg

för 1988årsplanering,GöteborgsUnderlagBroomé1988;Prognoser,Källor: Ohlsson
kommun.

ungdomsarbetskrafti form brist påarbetsmarknadenFramtida problem på av
mycket uppmärksam-medelåldern hararbetskraft i röntöverskott övreoch av

fm-Broomé 1988. Det tycks dock1988; Ohlssontid Ohlssonhet senare
fram-vilketbeträffande ålderschocken,skillnaderregionalamarkantanas
blibehöver inte såoch Stor-Göteborgi Göteborg ii tabell 3.2. Problemengår

arbetskraft säkerligen kommerkonkurrensensvåra, även attom yngreom
mellan 1987 ochStor-Göteborg20-24 år iMinskningenöka. gruppenav

minskadejämförelse kanbli 9 000. Som nämnas2000 beräknas att gruppenca
1970 och 1975.000 fem år mellanmed 9

för-ungefär hur verksamhetenfigur 3.1på exakthet visaranspråkUtan
1950 1985,arbetsdag ochbefolkningen vanligfördelades påvärvsarbete en

framtid.inte så avlägsenfördelas ieventuellt kan kommaoch hur den att en
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Figur 3.1: Förvärvsarbetets ungefärliga fördelning på Göteborgs befolkning i
dygnsperspektivet, 1950, 1985och 2020.
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Arbetsplatsperspektivet:4

arbetsplatseneffekter på

och tillvägagångssättUrval4.1

gjordesregionala kontorstadskansli och SAF:GöteborgsMed hjälp ett ur-sav
inom privataoch sju denoffentliga sektorninom denarbetsplatserval av sex

statis-representativt istrategiskt. intebetraktaalltsåUrvalet ärsektorn. att som
skildamedarbetsplatserolikaingår såledesurvalettisk bemärkelse. I typer av

trafikföretag,förvaltning,arbetsplatsernaoffentliga ärarbetstider. De ett enen
och sjukhem. Dehemvårdsenhetintensivvårdsavdelning, daghem, ettett en

processin-livsmedelsproducent,FoU-företag,företagenprivata är ett enen
verkstadsföretag.plastvarutillverkningsindustri ochdustri, treen

ansvari-arbetsplatsernapåtill kontaktpersoneri maj 1988skickadesEnkäter
verksamhet,arbetsplatsensEnkätfrågorna berörpersonalfrågor.för perso-ga

arbetstidsförkortningar.konsekvenseroch allmäntarbetstidernalen, avom
augusti. Frå-intervjuundersökning iföljdesEnkätundersökningen upp av en

ochenkätfrågorna,besvaradekontaktpersonertillställdes somsammagorna
arbetstidsförkortningarnahypotetiskaeffekter dehandlade tre som ar-avom

med.valt arbetabetstidskommittén att
arbetsplat-frågor rörandesamlades påintervjutillfälletmedsambandI svar

tidigare.veckornågratill kontaktpersonernaskickadesarbetstider, somsens
uppgif-detaljeradeframundersökningendelSyftet med denna att mervarav

kvalificera-bedömningararbetstider, ochnuvarandearbetsplatsens avter om
genomförande deefterarbetstiderna kanhur trede, insatta ut avsepersoner om

reformerna.olika
begränsningen tillhar, givetundersökningenintervjudelarnaEnkät- och av

viktigas-dendelen, på mångasista sättväl. Denfungeratarbetsplatser,tretton
begäratydligenundersökningsmomentDettamindre bra.fungerade attvarte,

finns det de-arbetsplatseroffentligaFör tvâkontaktpersonerna.för mycket av
arbetsvecka,35-timmarsenlighet meditill arbetsschemanförslagtaljerade

medSkriftligaföräldraförsäkring.utbyggdocharbetsvecka30-timmars svar
refor-arbetstider efterochrekryteringsbehovetbedömningargenerella nyaav

undersök-delAnledningen till dennaarbetsplatser.finns för att avsexmerna
intervjutill-samband medskulle hämtas ipå såningen lades sätt att svarenupp

arbetsplatser därintervjufrågorna defyllaför kunnafället just utattvar
inomuppgifter gick inteDetaljeradefrågorna saknades.skriftliga attsvar

arbetstider kun-bedömningar hurväl generellaför intervjuerna, avmenramen
bild allavisshar vi kunnatPå såreformerna. sättpåverkastänkasde avenav

funderingargenomtänktadeli studien, ochingårarbetsplatser entretton som
från företagensseddaarbetstidsförkortningareffektermöjligakring per-av

spektiv.
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4.2 Resultatbeskrivning
Enkät- och intervjusvaren varierar mycket i detaljeringsgrad mellan arbetsplat-

Svar alla enkät- och intervjufrågor har dock erhållits från samtligaserna. ar-
betsplatser. Svaren har sammanställts och nedan i komprimeradpresenteras
form.

Den offentliga sektorn

Förvaltning
Förvaltningen har 437 anställda och omslutning på 130 Mkr. %Bara 3en ca av
de anställda SKAF-anslutna. flestaär De %är 57 och hälftenmän över deav
anställda 30%över 45 år. Ca har akademiskär och 25 % harexamen ca examen
från tekniskt gymnasium. Personalomsättningen relativt låg 5%är under-
1987, hälften pensionsavgångar. Lägre personalkategorier är något över-varav
representerade i omsättningen. Rekrytering tillpersonal tjänster kräverav som
högre utbildning problematisk.är Däremot lättär det rekrytera lägre ka-att
meral personal.

Alla på kontoret arbetar enbart dagtid. 20% deltidsanställda,är varav ca
80% kvinnor.är Flextid tillämpas. Normaltiden 8.00-16.30, fastär tid
9.00-15.00 och flextid 7.00-9.00 16.30-18.00. För några arbetarresp som

Övertidsarbetemed tillämpasADB förskjuten arbetstid. mycketär begränsat
mindre 1%. sjukfrånvaronän inkl långtidssjuka %5,5 ellerär 10,5 sjuk-ca-

dagar anställd. Kvinnornas frånvaro 7,5% l3,5är dagar, männensper ca ca
4,5 % 8,5 dagar. Frånvaro vård %barn 2 huvuddelenär varavpga av ca avser
kvinnor.

Generella arbetstidsförkortningar skulle förmodligen inte påverka efterfrå-
kontorets tjänster. reformernaDe skulle inte ha någon effektstörretregan

på personalomsättning frånvaro.och
En arbetstidsminskning skulle säkert medföra ökad produktivitet, detmen

växlar mellan olika kategorier anställda. Uppskattningsvis 25%kan ca av ar-
betstidsbortfallet kompenseras med ökad produktivitet måste nyrek-resten-
rytering för. En arbetstidsförkortning leder också till viss omfördelningsvara

arbetsuppgifter. De alternativ studien arbetar med skulle inte påverkaav som
den formella arbetsorganisationen. Så skulle antalet chefer oföränd-t ex vara

vilket i sin medför omfördelning arbetsuppgifter. För personalrat, tur av som
har mycket kontakt med kunderna fasta besöks- och telefontider, skulle pro-
duktivitetsökningen bli ochmindre därmed nyanställningsbehovet större.

Vid 35-timmarsvecka fastabör den arbetstiden inte minskas fortfarandeutan
9.00—15.00. Något fler anställda, expeditionspersonal, får låsttvara ex mer ar-

betstid servicegraden skall bibehâllas. För den mindre delen verksamhe-om av
kapitalintensiv skulle förskjutnaär ADB den arbetstiden öka och flerten som

skulle bli berörda. Det sammanlagda behovet nyanställning bedöms bliav ca
%9,5

.
Vid 30-timmarsvecka det svårare bedöma arbetstidens förläggning.är Omatt

flexibel arbetstid skall bibehållas måste den fasta arbetstiden minska. Men
i så fall ökar andel anställdaden de måste arbeta utanför den fasta tidenav som

inte servicenivån skall minska kraftigt. Behovet interna kontakter är stortom av
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inom verksamheten. för fastaDetta talar också den arbetstiden bör minskaatt
så lite möjligt. arbetstid medför därförKortare mindre valfrihet idagänsom

arbetstidens förläggningdet gäller produktiviteten skall ochnär ökaom ser-
vicenivån bibehållas. Det sammanlagda behovet nyanställning bedöms bliav ca
19%.

9 % anställda berörs förändradde föräldraförsäkring. Förlängningenav av en
till 18månader medför rekryteringsbehov på 3-4 årsarbeten för hela konto-ett

Arbetstidsförkortningen 2-3 årsarbeten eftersom flestade be-ret. motsvarar
rörda redan arbetar deltid. Sammanlagt skulle rekryteringsbehovet bli ca
1,5%. 2%.Personalkostnadsökningama blir drygt

Personalchcfen förvaltningenpå rekryteringsproblemen i sambandtror att
med 35- och 30-timmarsalternativen bliskulle oöverstigliga. Rekryteringssitu-
ationen svår redan idag.är

Kollektivtrafik, Trafikdriftavdelning
836 anställdaMed l och budgetomslutning på 270 Mkr avdel-produceraren ca

ningen 32 miljoner vagnkilometer 94%under 1988. Ca anställdade ärca av
%SKAF-anslutna. 36 kvinnor. Personalomsättningen 1987blandär SKAF- an-

slutna 18%. Arbetstiderna den dominerande orsaken tillutgör attvar ca man
slutar förare i kollektivtrafiken. skiftandeDe arbetstiderna efterhandsom ger
svårigheter upprätthålla önskvärda relationer familjmed och varförvänner,att

allmänhet efteri 2-3 år yrket till förmån föröverger arbeten underman - -
dagtid.normal Se kapitel 5. Rekryteringen helt inriktadär nästan att an-

skaffa förare. Sedan 1985 har det årliga behovet varit 300 förare. Rekryte-ca
ringsmålet har inte kunnat nås sedan 1986, vilket innebär verksamhetenatt
tvingas fungera med konstant personalunderskott. Kraven övertids-ett stora
insatser stiger, vilket leder till frånvaro,ökad och behov övertids-ännu större av
insatser, i cirkel.ondosv en

A11 trafikpersonal arbetsledare arbetar i skift. tidigaste förarskiftetDetsamt
påbörjas omkring kl 04.00, det avslutas omkring 02.00. Arbetsledaresenaste
arbetar i skift dygnet 2%Endast personalen arbetar enbart dagtid,tre om. av

tjänstamannasidan.och dessa Bland SKAF-anslutna % deltid,är arbetar
bland tjänstemännen siffra 3 %. Mellanmotsvarande maj 1987och maj 1988är

4%svarade övertid för den totala arbetstiden. Frånvaro på grund sjuk-ca av av
dom uppgick under period till % Verksamheten präglas påtagligasamma av.säsongvariationer och indelad i tidtabellsperioder: 218--96;är A B 106tre

306 och 317-20 och C 17-307. variationerDessa påverkar personal--
behovet vilket i sin förgrunden uppläggning personalensutgörtur av se-
mestrar.

Generella arbetstidsförkortningar kommer antagligen innebära ökningatt en
efterfrågan totalt med viss utjämning tidsmässigt. Arbetstidsförkort-sett,av en

ningar kan mycket väl tänkas påverka personalomsättning och frånvaro i positiv
riktning.

Grundprincipen fordon inget för betydande ratio-ett utrymmeen man ger——
naliseringar. Så hela arbetstidsbortfallet i samband med arbetstidsför-gott som
kortningar måste täckas nyanställning.genom
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Vid såväl 35- 30-timmarsvecka skulle arbetstidens förläggning förmodli-som
bli så tiderna for arbetspassen förbliratt de idag,är och arbetstids-gen attsom

förkortningen i form fler fridagar. Eventuellt skulletas ut speciella tjänsterav
skapas for tjänstgöring under lördagar och söndagar. Rekryteringsbehovet vid
35-timmarsalternativet stiger med 200 förare. För närvarande klarar inteman

det årliga behovet 300 förare. Alternativet med utbyggd föräldraförsäk-av av
ring innebär ökning med 50 förare. Rekrytering sker inomen ca mest gruppen
20-25 år, och denna kommer minska under 90-talet. Dettaatt görgrupp att ar-
betstidsforkortningar kommer innebära väldigt rekryteringsproblem.att stora

Intensivvårdsavdelning
Avdelningen har relativt hög personaltäthet på grund behovet hög be-en av av
redskap dygnet Hela 116 de 122anställda kvinnor.runt. är 30 %Ca tjänste-ärav

med högskoleutbildningmän medan 70% SKAF-anslutnaär med tvåårig ut-
bildning på vårdskolan. Personalomsättningen hög.är Sjuksköterskor söker
ofta arbete i Norge, FN, Saudi-Arabien eller privat sjukvård. SKAF-persona-
len oftaär och läser vidare. flestaDe i båda kategorier kvinnor i fertilaärung
åldrar. Föräldraledighet mycketär vanlig. Intensivvårdsutbildade sjuksköter-
skor det bristär på i hela Sverige och rekryteringssituationen är ytterligt
besvärlig. Situationen vad gäller undersköterskor inte fulltär så besvärlig.

De flesta, 57%, arbetar deltid. Endast 3 anställda arbetar enbart dagtid.ca
Driftstiden är dygnet Skiftstiderna 6.45-15.30,sagt är 13.00-21.30runt.som
och 21.00-7.00. Nattpersonalen arbetar enbart medan dagpersonalennatt, ro-

Över-mellan tidiga och skift och ledigaterar dagar i sexveckors scheman.sena
tid förekommer ofta, dels på grund vakanser och dels på grund verksam-av av
hetens oförutsägbarhet.

Varken efterfrågan på avdelningens tjänster eller dess kontinuerliga drift
skulle påverkas arbetstidsrefonner. Däremot skulle såväl personalomsätt-av
ning frånvaro påverkas i positiv riktning. Rörligheten till Norge, FN,som m m
skulle minska liksom frånvaron till följd trötthet och överbelastning.av

Avdelningens karaktär ställer krav på hög beredskap och därmed hög perso-
naltäthet: rationalisering kan inte för någon delstörre arbetstidsbort-svara av
fallet. Beträffande nattskiftet måste bortfallet täckas helt med nyanställningar.
Visst finns dock till minskad överlappningutrymme mellan dagskiften. Och,
eftersom flestade arbetar deltid kommer behovet nyanställning inte stå iattav
proportion till arbetstidsforkortningen.

Vid 35-timmarsvecka får personalen på nattskift bibehållen arbetstidsfor-
Dagpersonalenläggning fler fridagar förkortningen. kom-motsvararmen som

förmodligen förkortad arbetsdag minskadatt överlappning:mer genom
6.45-14.30 och 14.00-21.30. Behovet nyanställning blir mindre på så sättav
än med bibehållna skiftstider och fler fridagar.

Vid 30-timmarsvecka går det inte ytterligare minska på överlappning mel-att
lan skiften. införaAtt fyra skift skulle innebära ökad överlappningstid och där-
med rationaliseringsförlust. Istället blir lösningen förmodligen kombina-en en
tion minskad överlappning och fler fridagar. Nattpersonalen fär flerännuav
fridagar, bibehållen skiftstid, 21.00-7.00. Dagpersonalen får skiftstidermen
6.45-14.30 och l4.00-21.30 kombinerad fler fridagar.med



Bilaga100 10 1939:53sou

för-förmodligen inte innebära någraföräldraförsäkring skulle störreUtbyggd
avdel-ökning tjänstledighet.avdelningen. marginelländringar för En av men

tjänstledighe-grund långvarigaväldigt vikarier påningen har redan många av
eftersom allra122 tjänster. Och detotalt till 200. påPersonalen uppgårter. ca

reformentjänstgöring så skulleredan har nedsattflesta kvinnor med småbarn
nyanställning.behovinte innebära något större av

för arbetskraf-förbättra villkorenmåsteövrigt något görasI attattmananser
arbetssökande hjälp kommu-rekryteringsproblem får inteTrotsten. avenorma

öppettider illadagis. Daghemmensförtur till bostad eller stämmermednen
arbetstider skulle hjälpa mycketMinskadesjukvårdsanställdas behov.med de

arbetstidsförkortningar inomSelektivarekrytering kan säkras.förutsatt att
får inte påverkarekryteringen detunderlätta avsevärt.sjukvården skulle men

arbetskraft. Sjuk-rekryteringi första hand avgörlönen det är pengar som av-
för metallarbetare.ob-tillägget lägrefår redan för lite: änvårdsanställda är t ex

Daghem
avdelningar.fyra barnskötare på tvåfyra förskollärare ochDaghemmet har

kokerska.ckonomibiträde ochfinns föreståndare.detDärutöver ett enen
Personalomsättningen inom30 barnom-nio under år.Samtliga kvinnor; ärär

80-talet har blivit svårt7—8%. delen detkring Underligger senare avsorgen
Intensiva rekryteringskam-personal till barnomsorgen.utbildadrekryteraatt

verksamheten ihålla gång.gjort kunnatpanjer har dock att man
har tjänst-förskollärare och kokerskanhalvtid, tvåEkonomibiträdet arbetar

övriga arbetar heltid. Fyra personal0.79, och degöringsgrader 0.75 ar-resp.
tidig mellantreskiftsschema tidig mellanenligtbetar sensen— - - —-

treskiftsmodell vecka tidig,enligtpersonal arbetarFyraetc.. sen,annan
varjetidig. vecka mellantidig,tidig, tidig; vecka tre:sen;sen, sen,sen,

Övertid liten omfattning. Frånvaro ingetförekommer i utgör störredag. ytterst
mindre arbetsgrupper medförmodligen på grundproblem daghem, ge-av

Är får detjobbigt,borta detär vännermensamt mansomensansvar. man
säsongvariationer har många barni Beträffandeinte hemma onödan.stannar

personal underledigt och semester sommaren.
all säkerhet påverkasEfterfrågan barnomsorgen kommer med att av ar-
öppethållande och efterfrågansReformernas effekter påbetstidsforkortningar.
förutsäga. Effekterna kommermyckettidsmässiga Fördelning dock svåraår att

familjernas Önskemålfrån daghem till daghem beroende påvariera mycketatt
föräldrarnas arbetstider blirarbetstidsreform påverkararbetstider.och Hur en

tjänster påverkas. Vidare kom-efterfrågan daghemmetsavgörande for hur
följdminska tillpersonalomsåttning och frånvaro sannolikt någotatt av enmer

arbetstidsforkortning.
arbetar deltid kom-anställda inom barnomsorgen redandel deDå storen av

arbetstidsforkortningar di-rekrytering i samband medinte behovet attmer av
reformernaarbetstidsbortfall ändåförkortningen. detrekt Menmotsvara som

inte rationaliserar. prin-rekrytering, såvida Itäckasinnebär måste mangenom
rationalisera minskadmöjligheter barnomsorgencip finns det att perso-genom

kommunalpolitisk fråga, inte personal-praktiken docknaltäthet. detI år enen
fråga.teknisk
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Utfallet arbetstidsforkortningar för daghemmets verksamhet i högär gradav
beroende föräldrarnas arbetstider. Generellt kan dock föräldrarsägas att om

arbetar i sjukvård, affär, omsorgsverksamhet dyl har sina barn på dag-som
hemmet måste dagens öppethållandetider bibehållas. 35-timmarsveckaFör
medför detta behov personalökning med 0.5 barnskötare och 0.25 för-ett av
skollärare. Föreståndartjänsten svår delaär på. Här kan arbetstidsförkort-att
ningen klaras omdisponering arbetsuppgifter. Kokerskan ochav genom en av
ekonomibiträdet får bibehållna arbetstider, med ökning i tjänstgö-men en
ringsgrad till 90 57%. Med kan sägaresp attsamma resonemang man
30-timmarsalternativet medför rekryteringsbehov 1.0på barnskötare ochett
0.5 förskollärare. Ekonomibiträdet får tjänstgöringsgrad 67%,på medanen
kokerskan till 100%.går upp

Eftersom barnomsorgens arbetskraft till delen bestårstörsta kvinnor i fer-av
til ålder skulle utbyggd föräldraförsäkring ha effektnästan på dag-en samma
hemmens arbetstider 30-timmarsalternativet.som

finnsDet detaljerade förslag till scheman vid 35 och 30 timmars arbetsvecka
for daghemmets tvâ avdelningar.en av

Hemvårdsenhet
Enheten har 15 anställda, hemtjänstassistent och 14 SKAF-anslutna vård-en
biträden. Samtliga kvinnor; drygt hälftenär under 30 år. Vårdbiträdesyrketär
hade under 1987 personalomsättning 14,3 % I det aktuella arbetslaget haren .dock ingen slutat mellan januari och augusti 1988. Det mycketär svårt rekry-att

vårdbiträden till hemtjänsten, speciellt med adekvat utbildning.tera
Inom den aktuella arbetsgruppen tillämpas individuella arbetstider, vilket

innebär personalen fastställer sina scheman utifrån verksamhetens behovatt
och önskningar veckovis. Det enda kravet varjeär anställd skall fullgö-attegna

sin avtalade sysselsättningsgrad inom ö-veckors period. Idag arbetarra en
hemtjänstassistenten och vårdbiträde heltid, vårdbiträden arbetar 35 tim-ett

i veckan varav 8 har tjänstgöringsgrad 3538,25, arbetar 30 timmarettmar
Övertidoch arbetar 25 timmar i veckan. förekommer endast i undantagsfall,ett

någon enstaka helg. Sjukfrånvaron är besvärande hög.
Efterfrågan på hemvård skulle inte påverkas arbetstidsförkortningar. Där-av

skulle personalomsättning antagligen minska, liksom frånvaro.emot
Liksom fallet med daghem fråganär rationaliseringsmöjligheter tillom sy-

vende och sist politisk fråga. Arbetstidsbortfallet till följd arbetstidsför-en av
kortningar måste, vårdstandard skall bibehållas, täckasom samma genom ny-
anställningar. Rekryteringssituationen kommer bli mycket besvärlig i ochatt
med generella arbetstidsförkortningar, tack så deltidsanställdamångamen vare
kommer problemen inte bli oöverstigliga. Situationen skulle bli betydligtatt

arbetstidsreformer genomfördes selektivt inom vårdsek-gynnsammare om
torn.

minskningEn arbetsveckan till 35 timmar skulle for enhetdenna innebäraav
arbetstidsbortfall och därmed rekryteringsbehov på 22 timmar i veckan,ett ca

eller 0,63 årsarbete 35-timmarsveckamed måttstock. Motsvarande siff-som
för 30-timmarsvecka skulle hamna kring 75 timmar i veckan, eller 2,5 års-ror

arbeten. Arbetstidens förläggning kommer kanske, idag, bestämmas iattsom
hög grad vårdbiträdena själva.av
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Utbyggd föräldraförsäkring skulle inte betyda så mycket denna enhet kort
sikt. Endast vårdbiträde har barn i den ålder 6-timmars arbetsdag kanett att en
bli aktuell. dessa timmar blir inget problem eftersom deltids-Att ersätta annan
anställd personal ökar sin sysselsättningsgrad.gärna

övrigtI bör här pågår försöksverksamhet Individuellanoteras att en ar-——
betstider i hemtjänsten eventuellt kommer ochatt permanentassom-
spridning till distriktandra i Göteborg och i övriga landet. Bland syftena med
projektet öka minska personalomsättning förbättraoch rek-nämns närvaro,att
ryteringsmöjligheter.

Sjukhem
Sjukhemmet, med vårdavdelningar, har 229 anställda. Tjänstemän utgörsex
19% samtliga har formell utbildning. Bland 81%staben; de SKAF-ärav som

% formell %anslutna saknar 63 kompetens mentalskötarexamen. 93 perso-av
nalen kvinnor. Personalomsättningen hög. Vid nyligenär gjord enkätun-är en
dersökning hade 70% anställningstid på mindre 2 år. mycket svårtär Det ären

sjuksköterskorkerekrytera skötare, bra arbetstidsschema medatt trots a
Äventjänstgöring helg.4:e mentalskötare svârrekryterade. Det däre-är ärvar

relativt lätt rekrytera skötare utbildning.mot att utan
56%flesta arbetar deltid. VidDe val deltidstjänstgöring spelar arbets-av

tyngden den sociala situationen roll. Avdelningsföreståndarna arbe-störstsamt
heltid, 6.45 15.45, fre. Arbetspassen för uksköterskor1:emån sköta-tar -— -
3,0 avdelning vanligen 6.45-16.00 och 12.15-21.30. Heltidstjänst-ärre per

göring omfattar under 4 veckor, 8 kvällspass och 2 lörär ärpass varav -
förVanliga tider heltidsarbetande mentalskötare 13,0 avdelningsön. ärper

7.00-16.50 och 11.10-21.10, med 17 under 4 veckor 5 kvällspass ochpass varav
4 på lör Nattpersonalen 3 0,64 sjuksköterskor och 27 0,64 mental-sön. X-
skötare för hela sjukhemmet har mellan 21.00 7.00. Samtliga sjukskö-pass -
terskor har mycket Övertid. Korttidsfrånvaro hög.är

Efterfrågan sjukhemmets tjänster kommer inte påverkas arbetstids-att av
förkortningar. såväl personalomsättning korttidsfrånva-Däremot kommer som

minska betydligt.attro
Rationaliseringsutrymme finns i möjligheten minska överlappningstideratt

mellan iarbetspassen. Här, andra vårdområden, det politisk fråga,ärsom en
eftersom vårdstandarden påverkas. hänsyn till rekryteringsproblemMed detär
dock troligt del arbetstidsbortfallet till följd arbetstidsförkort-att storen av av
ningar täcks minskad överlappningstid. Vid timmar35 i veckan detärgenom

ochtroligt förkortas vidarbetspassen skarven mellan dag- kvällspassen.att
Antalet förblir oförändrat,på så och inga nyanställningar behöversättpass
goras.

lösning klarar arbetstidsbortfalletDenna dock inte vid 30-timmarsav en ar-
betsvecka. Förmodligen blir lösningen kombination förkortade fär-en av pass,

och nyanställningar 3 avdelning.care pass, per
Alternativet med utbyggd föräldraförsäkring skulle förmodligen inte innebä-
behov nyanställningar, sextimmars fördå arbetsdag begränsad delra av en av

personalen kan inom den nuvarande arbetsorganisationen.rymmas
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Inom för särskilt projekt håller justett på införaramen arbetsti-attman nu nya
der: kortare fler arbetspass. Det mycket svårt förankra idén hosmen attvar per-
sonalen grund ovilja ändra nuvarande tider, åratalatt klagomålav trots av om
hur arbetet ochär hur jobbigttungt det är med långa pass.

Den privata sektorn

F0 U-företag
Företaget för forskning och utveckling inom koncern. De produktersvarar en

utvecklas företaget säljs huvudsakligen på 90%.som ca Personalenav export
består till 98% tjänstemän, flestade med hög utbildning. 60% kvinnor.ärav
Ca sjättedel har disputerat. Omsättningen förra året %6.6en Arbetsmark-var .naden hyfsad,är forskarespecialisteräven kan svåra lik-om att tagvara

akademiker i övrigt med erfarenhet inom branschen.som
Alla 596 anställda arbetar enbart dagtid. 18% arbetar deltid, och dessa är

nästan uteslutande kvinnor. Normal arbetstid 39 tv:är 8.00-16.50. Flextid
tillämpas med två timmar på 7.00-9.00, tvâ timmar vid lunch, ochmorgonen

timmar eftermiddagenpå 15.00-18.00.tre En avdelning arbetar enligt för-ett
skjutet tidsschema Övertidstimmarvilket innebär tjänstgöring vissa helger. i
relation till under året arbetad tid uppgår till 1.5% kompledighet frândra-ca
gen. Frånvaron %i arbetad tid 1987 sjukdom 3.5%, 9.6%,av var: semester
vård barn 3.9% tjänstledighet 2.4%.av ,Arbetstidsförkortningar skulle förmodligen inte påverka efterfrågan på före-

produkter. Personalomsättningtagets och frånvaro skulle inte heller påverkas.
Det finns visst för rationaliseringett utrymme ökad insats under ordi-genom

narie arbetstid. Utrymmet dockär mycket litet på grund kunskapsproduktio-av
karaktär. Nyrekrytering ingenär bra lösning eftersom det intenens går delaatt

kunskapsjobb på sätt enklare uppgifter.samma som
En arbetstidsförkortning till 35 timmar vecka skulle inte medföra någraper

dramatiska konsekvenser. Arbetsbördan skulle densamma och förmodli-
lösas med ökad insats under ordinarie arbetstid ökad övertid.gen Förlägg-samt

ningen arbetstidsförkortningen skulle bestämmas individen det finnsav av -
tendens till fridagar i stället för kortare dagar bland de arbetaren deltid.som nu

Alternativet 30-timmarsvecka skulle däremot bli mycket kännbart för företa-
Företaget skulle behöva 15% förstärkningget. personal. Rekryteringen av av

forskare och specialister besvärligär redan idag. Företaget har mycken dyrbar
utrustning utnyttjandegrad skulle sjunka %med 25 likaså utnyttjandetvars av,lokaler. Uppförandet hus med laboratorium skulleett nytt bli nödvän-av m m
digt. Arbetstidsförkortningen skulle alltså innebära rejäl ökning såvälen av
löne- kapitalkostnader. En förläggning arbetstiden knappastsom ärannan av
aktuell här. forskaAtt i skift inte fruktbart.är Verksamheten drivs i projektform
där individerna beroendeär varandra. Flextidens omfattning skulle därförav
minska något, även den finns kvar i någon fonn.om

Föräldraforsäkringsalternativet delvisär lättare planera för. Ledighetenatt
på 18månader lättareär hantera än arbetstidsbortfallet till följdatt 6 timmarav

dag. Däremot är det inte alltid lätt i tillräckligt kvalificeradeper att tag perso-
för vikariat. Vi har dessutom lag företrädesrätt efter 12ner månader,en som ger
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säker vikarienvilket försvåra ställningstaganden där inte på ärkan är attman
tillvikariat inom år för söka någonsikt. avbrytaAtträtt ett attett nyperson

omöjlighet därför upplär-i blresterande 6-7 månader detär närmaste atten a
ningstiden för lång.är

övertidensamtliga alternativ skulle öka.I

vsmedelsproducentLi
för mindreomsättning 234 milj kr änFöretaget har export svararca varaven

80% 6% arbe-1%. 20% tjänstemän och arbetare.192 anställdaAv de är avca
okvalificerat Personal-handlar arbete.yrkesarbetare; i övrigt detärtarna om

15,7%, varierat mellan 101987 och har under 80-taletomsättning uppgick till
okvalificerade arbetena finns20%. rekrytering till deoch Några problem med

rekryterings-företagets placering i regionen braför närvarande inte då ettger
efterfrå-dock svårare rekrytera grundunderlag. Yrkesarbetare är storatt av

i regionen.gan
Arbetsti-heltid 3,6% deltidsarbetande.alla anställda arbetarSå gott som

fasta treskift enligt Följande:inom produktionenderna är

06.24-15.00 mån-fre;förmiddag,
14.54-19.48 fre;eftermiddag, 14.54-00.18 mån-tors,

mån-fre, 23.54-06.30 sön-mån.21.54-06.30natt,

ochnattskift. på grund kampanjernärvarande utnyttjas inte Men, sä-För av
tillgripas.anpassning ske varvid nattarbete måstesongsvariationer måste viss

40 skolungdomar ferieanställasföretaget för måsteDå inte stänger semester ca
8-9semesterfrånvaro underför den ordinarie personalenstäckaatt caupp

Övertid omfat-omfattning. Frånvaro ocksåveckor. förekommer i betydande är
Under % %uppgick sjukfrånvaron till 20 5 5 dagar,jan-maj 1988tande. ca max

%15 6 dagar eller mer.
och kom-företagets har varit konstant i många årEfterfrågan produkter

arbetstidsförkortningar. led-antagligen inte påverkas Dessutom trorattmer av
mins-frånvaro inte kommer påverkasningen personalomsättning och attatt av

viktigare tiden.kad arbetstid. Arbetets innehåll är än
rationaliseringsmöjligheter inom packning och pallning,Det finns vissa men

nyrekrytering.fâr huvudsakligen Pro-arbetstidsbortfallet kompenseras genom
i mekaniserad.duktionen redan hög gradär

förmodligenarbetstidsforkortning 35- eller 30-timmarsvecka skulleEn till
arbetstidsbortfallet. Hurinnebära behov personal motsvararett ar-av ny som

Eventuelltbetstiderna däremot mycket svårt bedöma.kommer äratt attutse
inför scheman med fridagarbehåller tider rullandenuvarande somman men

nattskiftet i högreförkortningen. Andra alternativ utnyttjaär ut-attmotsvarar
och söndagsskift. Rek-sträckning, eller anställa personal till långa lördags-ny
problem.kommer sannolikt inte någotrytering utgöra störreatt

föräldraförsäkring svårare bedöma påEffekterna utbyggd är ännu attav
fåtalkunskap antalet anställda med barn. Detgrund bristande som nu ar-omav

finns be-tjänstgöring barn under åtta år. Detbetar deltid har nedsatt nogp g a
Reformennedsatt tjänstgöring.tydligt fler barn i den åldern inte begärmed som

medföra problematiskt någon slutarkommer problem, eftersom det näräratt
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efter timmar i produktionsprocess ställer krav alla platser be-attsex en som
hela tiden. Hur problemen blir däremotår svårt Till bil-säga.storamannas att

den hör %60-65 arbetskraften invandrare från länderär där detatt ärav van-
ligt med många barn i familjen.

Processindustri
Företaget har 850 anställda. Den årliga omsättningen 640 Mkr, ochär ca ex-
portandelen 50%. 82%är personalen arbetare, 18%är tjänstemän. 16%ca av

arbetarna %och 27 tjänstemännen kvinnor.är Personalomsättningen ärav av ca
ll% 2%totalt, bland tjänstemän. Arbetet kvalificerat ochär kräver 2-3 års
specialutbildning. Konkurrensen utbildade pappersarbetare och -teknikerom
är mycket hård. Ett konkurrensmedlen erbjudaär bättre arbetstider änattav
konkurrenterna. Drygt hälften 54 % arbetar enbart dagtid. %42 arbetar konti-
nuerligt treskift 4%och arbetar kontinuerligt tvâskift. %Hela 98 arbetar hel-

Övertidtid. för 4% årsarbetstiden. Korttidsfrånvaron 12%.ärsvarar ca av ca
Nuvarande arbetstider följande:är

dagtid, fabriken: 7.00-15.30;
dagtid, kontor: 7.45-16.30;
treskift: 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00;

under dagar har tidiga, ochtre treman sena
nattskift, och lediga dagar;tre sex

tvåskift: treskift, arbetar inte natt.som men

Efterfrågan företagetspå produkter kan stiga i samband med arbetstidsför-ev
kortningar, det beror på hur hushållen använder sin fritid. Personal-men nya
omsättning kommer inte påverkas, frånvaron borde rimligen minska iatt men
omfattning.

Rationalisering har redan gått så långt vidare utveckling endast kanatt vara
marginell. finnsDet geografiska hinder plocka bort befattningar maski-att -

jättestora.är Hastigheten kan eventuellt ökas. Men produktionsteknikennerna
kräver kontinuerlig drift och det betyder alla befattningar måste bemannasatt
dygnet ändå: arbetstidsbortfallet i samband med arbetstidsförkortningarrunt
måste täckas med nyanställning.

Personalen i den kontinuerliga driften arbetar idagredan 36 timmar per
vecka. Om ytterligare arbetstidsförkortningar genomförs kommer de dagliga
arbetstiderna förmodligen bibehållas och förkortningen i formatt att tas ut av
fler lediga dagar. Vid förkortning på tio timmar kommer antalet treskiftslagen

utökas från fem till sju befintlig personal fördelas mellanatt sju lag och nyan-
ställda i varje lag, och antalet tvåskiftslag utökas fråntas till fyra.attupp tre
De arbetar enbart dagtid i fabriken går till tvâskift.över Totalt skullesom nu

behöva nyanställa 300 vilket blir oerhört svårt.man ca personer,
Utbyggd föräldraförsäkring blir mycket problematisk. Produktionen bygger
lagarbete, och det blir svårt deersätta slutar sitt skift efter tim-att som sex

De får byta till andra uppgifter.mar.
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Plastvarutillverkningsindustri
Företaget har 297 anställda och omsättning på 550 Mkr. Exportandelenen ca

%. % %45 45 personalen tjänstemän, 55 yrkes- och fabriksarbetare.är ärca av
%,Personalomsättningen bland de förra 3 bland 20%de år.är ca senare ca per

Rekryteringssituationen oproblematisk gäller tjänstemän.vad Man bedö-är
i framtiden kommer rekrytering tjänstemän inte någotäven utgöraatt attmer av

problem. situationen beträffande yrkes- och fabriksarbetareDäremot är betyd-
ligt Det mycket svårt klara rekryteringsbehovet idag, och situatio-sämre. är att

kommer sannolikt förvärras på 90-talet.attnen
Arbetstiderna varierar mycket mellan avdelningar och personalgrupper. Pro-

duktionen bedrivs till fredag i skift, 6.00-14.00 och 13.30-21.30måndag två
l8.30 fredagar. Vissa delar produktionspersonalen dagtider,på har dockav
7.00 15.30. arbetar dagtid och har flextid mellan 30-8. 30Tjänstemännens-

Övertidsbehovoch 16.00—17.00. 13% deltid. föreligger förarbetar ständigt att
Övertidkorttidsfrånvaron. för % arbetsti-kompensera den totalacasvarar av

%den. Korttidsfrånvaron bland tjänstemän 2 inom arbetarkårenär ärca men,
20%.den ca

viss risk efterfrågan på företagets produkter kan minska iMan i attser en
generella arbetstidsförkortningar. Huruvida arbetstidsförkort-samband med

ningar personalomsättning och frånvaro vill intekommer påverkaatt man spe-
situation problematisk påkulera konstaterar bara dagens dessaärattutan

punkter.
visst för rationaliseringar inom produktionen,finnsDet ett utrymme men

arbetstidsreformer bemötas minskad förädling. Vis-sannolikt kommer medatt
försvinner och förädladeförädlingsmoment köper råvaror arbeteman mersa -

förflyttas utomlands. möjlighet ligger i öka driftsäker-på så Ensätt attannan
lika mycket på kortare tid.heten och därmed producera

inom produktionen kommer sannolikt bibehållas iArbetstiderna att sam-
30 timmars arbetsvecka. Förkortningenband med införandet 35 eller tasav

alltså i form färre arbetspass.ut av
tjänstemannasi-föräldraförsäkring vållar inga problem påUtbyggd större

hur skall fungera deldan, inom produktionen det svårt detär närattmen se en
efterlämnar arbetslaget timmar.sex

övrigt företagsledningen arbetstider viktiga, eventuelltI även ärattanser om
viktigast.viktigare löner, det arbetsinnehållet Det gällerändå ärän är attsom

försöka meningsfullt. måste märkas bra jobb.arbetet Det görgöra att ettman
förläggning lika viktig dess längd.Vidare arbetstidens äratt somanser man

rikligare utbud arbetstider: arbetstidsbu-Därför gäller det utvecklaatt ett av
näringslivet olika lösningar.ketter. Kreativiteten inom kommer klaraatt av

30-timmarsaltemativet dubbelarbete bliproblem med kommerEtt är att att ett
vanligt fenomen.

Verkstadsindustri I
100 anställda och omsättning 27 miljarder kronor.har 14Företaget en caca

31%80% till anställda tjänstemän,produktionsvärdet går de ärexport. avav
22% 5% civilingenjörsutbildning. arbetarna harkvinnor. Drygt har Avär ca

%tal 59 tjäns-48 % gymnasieutbildning. tjänstemän motsvarande AvFör är ca .
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har 24%temännen akademisk utbildning. Personalomsättningen 3%ärca ca
bland tjänstemän. 14% bland arbetare. Svårast rekrytera erfarnaär verk-att
stadsarbetare.

hälftenDrygt 54 % arbetar enbart dagtid. Resten 46 % har skiftgång. 92 %
heltid, 8%arbetar deltid. På enhet där det arbetar 5711 harten ex personer

några l,4% följande arbetstider: 7.00-15.54, mån fre. Resten arbetar-
tvåskift: 5.48-14.36 eller 14.36-23.42, mån och 5.48-16.12tors; varannan-
fredag. l genomsnitt arbetar 30 timmar övertid år. Arbetarnas sjuk-man ca per
frånvaro 15%. derasår totalfrånvaro %.25 Tjänstemännens sjukfrånvaroca ca

3%är deras totalfrånvaro 8%.ca ca.
Efterfrågan företagets produkter skulle pâverkas negativt arbetstidsför-av

kortningar, Produktionskostnadsökningar tvingar priset, och 80%upp av pro-
duktionen går till där det inte går kombinera relativt kraftigaexport, prisök-att
ningar med bibehållna marknadsandelar. Också inom landet kan förväntaman

minskning i efterfrågan. Personalomsättningen skulle inte påverkas efter-en
inbördes konkurrensförhållanden inte förskjuts. Tidigare erfarenhetersom ta-

lar för frånvaron skulle minska något.att
En viss rationaliseringsvinst på tjänstemannaarbete skulle troligen inträffa

prestationsminskningen förmodligen bliratt mindregenom än arbetstids-
minskningen. Om nattarbetsforbudet upphävdes skulle rationalise-störreen
ringsvinst kunnaäven i produktionen.göras

Hur arbetstidens förläggning skulle påverkas 35 eller 30 timmars arbets-av
vecka kan inte preciseras med säkerhet. Sannolikt kommer driftstiden utö-att
kas och treskift och nattarbete införas på del enheter för försökaatt kom-atten

förlusterna på produktionskostnadssidan sompensera arbetstidsförkortning
innebär med ökning produktionsvolymen. Exempel på arbetstider viden av
35-timmarsvecka 5.30-13.00,är 13.00-20.30, 22.00-5.30; och vid 30-
timmarsvecka, 5.00-11.30, 11.30-18.00, 18.00-00.30.

Utbyggd föräldraförsäkring skulle inte innebära lika omställningspro-stora
blem för företaget.

Verkstadsindustri II
Industrin har 097l anställda och årligt produktionsvärde 600ett Mkr.ca
Tjänstemän 16%utgör personalen, arbetare 84%. 15% kvinnor.är Hälftenav

under 30 år. 2% harär akademisk 30% har högre gymnasialexamen, ca ut-
bildning, och 30% har lägre gymnasial utbildning. Personalomsättningen ärca

3% blandbara tjänstemän, 28% bland verkstadspersonalen. Rekryte-men
ringssituationen är besvärlig då det råder brist på verkstadspersonal medstor
erfarenhet och yrkesutbildning.

Arbetstiderna varierar frånmycket avdelning till avdelning. Totalt arbe-sett
hälften enbart dagtid. %Endast 2 deltidsanställda.tar är På avdelningca t ex en

arbetar tredjedel 700-1542, mån fre; tredjedel arbetar 6.00ca en en- -
14.42, mån 6.00-l2.42 på fredag; ochtors, tredjedel arbetar 14.36-en-

Övertid23.24, mån 12.36-18.54 fredag.på uppgicktors, 1987 till 3,7%.ca-
Sjukfrånvaron uppgick till 13,3% för verkstadsanställda och 4,8% forca
tjänstemän.

Efterfrågan på företagets produkter skulle troligtvis minska till följd av ar-
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reallönesänkningar. Personalomsätt-innebärdessabetstidsförkortningar om
för-konkurrensförhållandenarelativaeftersom deinte påverkasningen skulle

lagstiftningrådandeheller påverkasskulle inteFrånvaronblir oförändrade. -
bestämningsfaktor arbets-viktigarebetydligt änbeträffande karenstid är en

tider.
produktivitetsutvecklingen årarbetstidsförkortningarEffekter ytterstav

heltverksamheten inte ärde delarKlart docksvårbedömbara. är att somav
framförallt delgällerbort. Detellerkommer skärasnödvändiga att enner

arbetstidsbortfallet täckas medmåsteservicefunktioner. Huvuddelen nyan-av
ställningar.

uppskatt-enligt ledningenskommerarbetsvecka35 timmarsInförandet av
användsden avdelning15% personalökninginnebäraningar somatt en ca

och arbetstids-fredagspassdraFörkortningenexempel. ut atttas genomsom
fredag lördag.nyanställa deltidarebortfallet ersätts attgenom -

23% personalökning.krävasannolikt30-timmarsvecka kommer att en ca
rek-problemet bliromfattning.utökad Detinföras iTreskift kommer storaatt

arbetskraft.rytering av
4% personalökning ochbetydaföräldraförsäkring skulleUtbyggd etten ca

för deltidare.treskift utformadinslagstörre av
intei Sverige, detför lågtredanarbetstidsuttaget ärövrigt attI attanser man

arbetaegentligen behöveroch viarbetstid,för sänktfinns att mer.utrymme

Verkstadsindustri III
% går20 Mkr,omsättningoch46 anställdaharFöretaget varav cacaen

och 36 arbetare2 kvinnor9 tjänstemän varavPersonalen bestårtill export. av
medoch bland deblandPersonalomsättningen äralla tempo-män. stor yngre

erfaren arbetskraft.rekryteraliten. svårtövrigt den Det ärarbeten. I är att
%dagtid. 25 arbetar% enbartheltidsanställd. 75 arbetarpersonalSamtlig är

Övertid fore-14.00-23.00 månfre, och6.00-14.00tvåskift: måni tors.--
mindreinte specielltomfattning. Frånvaron ärlitenikommer stor, menytterst

80% frånvaron.för10% personalen överän avsvararav
inte skulleprodukterföretagetsefterfråganuppfattningLedningens är att

hellerPersonalomsättningen skulle intearbetstidstörkortningar.påverkas av
förmodligen minska något.frånvaronskullepåverkas. Däremot
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Tabell 4.1: Arbetsplatsegenskaper. Urvalet i den offentliga sektorn.

Antal Andel Andel Andel Arbetstider Personai-Siuk- overtid
anstallda kvinnor deltidtiansteman lránvaroutmattning

Forvalining 437 971 121 zoi dagtid. Si bl H
lextid

Kollektivtrafik 1.816 b| 36 SKAFlJ| kontinuerlig iB| l8 l
3| skilt,lj.rn, lurlnsta

intensivvård 122 30 S1 sn kontinuerlig hog t mycket
3-skin

Dagheu 11 4st iO0| 3st dagtid, 7k låglre- lite
skiltsschema

Hundra 15 7 l00 BH individuella NI hog lite
arbetstider

Smiths 22 i9| 93| 55| kontinuerlig 35| img mycket
3-skilt

Tabell 4.2: Arbetsplatsegenskaper. Urvalet i den privata sektorn.

Antal Andel Andel Andel Arbetstider Personal-Sjuk Övertidanställdatjlnstemlnkvinnor deltid frånvaroavmattning
FaUibretag 596 98| b0| IBI dagtid. 7| H 2|

iiextid
Livszzdels- I92 ZOI 72 4| tváskiit l6| ZOI mycketproducent

ProcessindustriB50 lB| HI 2| kontinuerlig HI iZ| H
xreskitt

Piastvaru Z97 ISI ZSI 1 tvåskilt 3| 1|t.m. 15|l].m.tillverkare 20|arb. 2D|arb.
Verkstads- H.100 JH ZZ| 3| SHdagtid ti.m.3| 3|t.m. 2|industriI 4b|lvaskill HIarb. arb.15|
V:rksuds- 1.097 lb| l5| Zl 50Idagtid.ca 3|ti.m. 5|ti.m. |industriII sottvaskin zuarb. arb.13|
Verkstads- 46 ZD| ll 0| 7§|dagtid,ca hagbland Hg liteindustriIH Z5|lvåskilt tertpoarbetare
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finns inget för vidare rationaliseringar i produktionen. Arbets-Det utrymme
tidsbortfallet arbetstidsreformerna måste helt och häl-i samband med ersättas
let rekrytering.genom

skulle förmodligen lösas bibehållna dagliga35-timmarsalternativet genom
Övergångarbetstidsminskningen ledigaarbetstider, och dagar.uttag genomav

treskift bli vid 30 timmars arbetsvecka.till kan aktuell en
utbyggd föräldraförsäkring. Då vårdnads-Företagsledningen inte på ärtror

folk arbets-bidrag betydligt bättre det det vill ha. I övrigtär attmananser—
tidsforkortningar möjliga, innebär nödvändigtvis standardsänkningarär men

därför orealistiska. Vidare borde kunnaoch störreär att semestraranser man
produktionen hållas i juli månadtidsmässig spridning så kunde gång underatt

arbetsplatser avslutnings-underlätta jämförelser mellanFör att presenteras
i och 4.2.vis del arbetsplatsegenskaper tabellerna 4.1en

arbetstidsförkortningar4.3 Effekter av

arbetstidsförkortningars förväntade effekter arbetsplats-Beskrivningarna av
bedömningar personaladministratö-i föregående avsnitt bygger helterna av

kan naturligtvis inte betrak-vid arbetsplatserna. Enkät- och intervjusvarenrer
finns anledning fråga sig hur mycket be-förutsägelser. Det atttas som sanna

arbetsgivarperspektiv, viss tendens tilldömningarna grundar sig medett en
problematiska effekter vid arbetstidsförkortningar. Samtidigtöverskattning av

och intervjufrågorna detaljkunskaperbesitter de enkät-svarat om ar-som
till olika bedömnings-betsplatsen och har också i varierande grad tagit hänsyn

bedömningarna överlaggrunder och in dessa i sina Detta gör ärvägt attsvar.
från eventuella intressebindningartämligen nyanserade. bortsettMen även

förutsägaseffekter införda ändringar kanfinns det samhällsområden där av
alltså inte ensidigtmed speciellt säkerhet. Vi att represente-stor menar svaren

vill också understryka behovet de inhämta-arbetsgivarintressen, attavrar men
effektbilderna problematiseras jämförelser med forskningsresultatde genom

avsnitt försök till så-effekter arbetstidsforkortningar. Följande utgör enom av
gäller tolka kandan problematisering, samtidigt det de mönsterattsom som

skönjas i materialet.
till tiotal arbetsplatser måsteempiriskt material begränsatMed är ettett som

träder fram. Någon statistiskförsiktig i tolkning de mönster somman vara av
bearbetning inte fråga i studie. Men,det denna sättär som manom samma

exemplar kan fin-kan lära sig mycket studera endaväxter att ett manom genom
generaliseringar beträffande samban-samband fåtal fallstudier,i ävenettna om

for effekterna generella arbets-dens styrka inte låter sig Vi redogörgöras. av
i fem avsnitten.tidsförkortningar 35 och 30 timmars arbetsvecka de närmaste

föräldraförsäkring be-Den selektiva förkortningen i samband med utbyggd
handlas i särskilt avsnitt.ett
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Sjukfrånvaro
De intervjusvaren beträffandetretton arbetstidsförkortningars eventuella effek-

på sjukfrånvaro fördelar sig enligt följande.ter På fyra arbetsplatser tror man
inte någon effekt skulle märkas,att på åtta arbetsplatser förväntar sigman en
minskning, arbetsplats betydande minskning. På arbetsplats villeen en en

inte spekulera i frågan.man
Ett mönster börjar skönjas då betraktar vilka arbetsplatserman ettsom ser

samband mellan veckoarbetstiden och sjukfrånvaro, och vilka arbetsplatser där
ingen effekt sjukfrånvaro väntas arbetstidsförkortning. Det på för-ärav en
valtningen, FoU-företaget, livsmedelsföretaget och Verkstadsindustri som
ingen minskning sjukfrånvaro förväntas ske till följd arbetstidsförkort-av av
ning. På sjukhemmet betydande minskning.tror Jämför dessaman en man
observationer med uppgifter i tabellerna 4.1 och 4.2 träder visst mönsterett
fram alldeles entydigt,utan anledningatt ställasom, följandevara attger upp
hypoteser:
l Generellt innebär arbetstidsförkortningsett minskning sjukfrån-en en av

varon.
2 Ju lägre nuvarande sjukfrånvaro, desto mindre effekt har arbetstidsför-en

kortning sjukfrånvaron.
3 Ju flexibilitet i nuvarande arbetstider, desto mindre effektmer har arbets-en

tidsförkortning på sjukfrånvaron.
4 Ju fysiskt ocheller psykiskt,tyngre, arbete, desto effektstörre harett en ar-

betstidsförkortning på sjukfrånvaron.

Hypoteserna inteär oberoende varandra eftersom nuvarande sjukfrånvaro,av
flexibilitet i nuvarande arbetstider och arbetets fysiska och psykiska krav kan
tänkas samvariera på bestämda sätt.

Beträffande den första hypotesen finns det hel del studier påvisaren ettsom
sådant samband. Ohlin 1924 refererar till antal studier utomlandsett vi-som

på nedgång i sjukfrånvaro vid arbetstidsförkortningarsar och uppgång i sjuk-
frånvaro vid arbetstidsförlängningar. Också Lindahl 1924 bygger sin argu-
mentation för sambandets giltighet på tidigare studier. På sextiotalet kom rap-

Åbergfrån Danmark, Norgeporter och Sverige 1964. Den danska studien
fann inget samband mellan arbetstidsförkortning och frånvaro, medan de nor-
ska och svenska studierna stödjer hypotesen. En följdhypotes iantyds litte-som

är kortare arbetstid iraturen utgångsläget,att desto mindre effekt har en ar-
betstidsförkortning sjukfrånvaron. Med utgångspunkt i elvatimmarsen ar-
betsdag kan minskning arbetsdagen med timme innebäraen avsevärdav en en
minskning sjukfrånvaron, betydligt än minskningav arbetsda-mer samma av

med utgångspunkt i åttatimmars arbetsdag.gen en
En störning i det till enkla sambandet i hypotes l ärsynes sambandett annat

resultat. Det kan nämligen finnasmotsattsom ger samband mellan arbetsti-ett
dens förläggning och sjukfrånvaro. En del studier tyder skiftarbetandeatt
har korttidssjukfrånvarostörre dagtidsarbetande.än Andra studier tyder att
det inte finns något sådant samband. Se Magnusson och Nilsson 1979. Men,

sambandet finns, och arbetstidsförkortningom leder till införandeom en av
skift på del arbetsplatser, då minskar arbetstidsförkortningensen nettoeffekt på
den aggregerade sjukfrånvaron. På enskilda arbetsplatser kan arbetstidsför-
kortningen innebära ökad sjukfrånvaro.
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effekternagiltighet,dei den mån äger2-4 betyder, attHypoteserna ar-av en
arbetsplatser,mellanvarierasjukfrånvaro kommerbetstidsförkortning på att

olika inomalltsåEffekterna kommeregenskaper. attberoende deras vara
hypote-i sambandstyrkan deberoendeyrkeskategorier,ochskilda sektorer

gällande.görserna ovan

Produktivitet
arbets-produktiondvsproduktivitetpåinverkanarbetstidensFrågan perom

arbetstidsförkortningsför bedömningbetydelsetimme är sam-stor av enav
arbets-effekterbedömasvårteffekter. Det ärhällsekonomiska attytterst enav

påverkaseffektstyrkaneftersomutvecklingproduktivitetenstidsförkortning
konjunk-utvecklingen,teknologiskadenfaktorer,mellanliggandeflera aav

utgångsläget. Inter-normalarbetstiden iochskattesystemetturutvecklingen,
försik-meddärför tolkasmåsteförväntningarinitierade storvjupersonernas

tighet.
såg förvän-ochproduktivitetsökningarförarbetsplatsertioPå utrymmeman

arbetsplatserPå tvåarbetstidsförkortning.följdökning tillsig visstade aven
förframöveringetVerkstadsindustri sågIIIoch utrymmetrañkföretaget man

frånVerkstadsindustri avstodIIpåintervjupersonproduktivitetsökningar. En
bedöma.svårfrågan sådärför är attattatt svara

arbetstids-bedömningar hypotesenintervjupersonernasstödjer attI settstort
indu-Beträffandeproduktivitetsutveckling.positivtinverkarförkortning

ochOhlin 1924andrablandbekräftatsbekantsambandetstrin har avsom
Åberg ifrågasatts Dusikt har däremotlångbetydelse på1976.1964, Dess av

Calmforsandrablandsituationi dagensutgångspunktmed1980 ochRietz av
betonartill del påMotsättningarna beror1988. attstor1988 och Anxo man

Åbergs komple-börCalmfors analyserocholika fenomen. t mer somex ses
Åberg produktionproduktivitetfokuseraroförenliga. per ar-mentära än

arbets-förkortadsambandet mellanikomponentenviktigastebetstimme. Den
kapitalets, dvsvisade sig1966-73årenproduktivitetsökning undertid och vara

arbetsbespa-ochteknologisktinförande avanceratanpassningar meravgenom
fokuserar produk-månproduktionsnivå. denIpåCalmforskapital.rande mer

Åbergs be-enligtkomponentkomponent enarbetetsdettivitet berörs är som
arbetstids-mellansambandettonvikt påmedbegränsad,mycketräkningar är

Teknologins bety-arbetstid.improduktivandelenökning iochförkortning
Rentproduktionsminskningar betonas.ochintesammanhanget berörsidelse

produktionproduktivitetmotsägelse i ökadingendet dockföreliggerlogiskt
termer.i absolutaproduktionminskadocharbetstidtilli förhållande

förutsätt-uppenbartdetarbetsplatserna ärindividuella atttill deSer man
områdetgenomslagskraft vitt skilda. Inomärsambandssådantförningarna ett

mycketidaguppleverkommunikationochinformationsbehandling enman
tillarbetstidsförkortningar utgörtryckutveclding. Detteknologisksnabb som

genomslagskraftfåråtgärder störreproduktivitetshöjandeförförmån ar-
införas ikanrelativt lättinformationsteknologindär denbetsplatser pro-nya

varierandeoch iförvaltningenhörundersökningensyfte.duktivitetshöjande I
till dennaindustriernagrad de större grupp.

fordonförareBehovettrafikföretaget ärSituationen för perav enannan.en
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möjligheternagör till produktivitetsökningar begränsade tillär den admi-att
nistrativa delen verksamheten eller alternativt får ske bekostnadpåav av ser-
vicenivå, utglesning turtätheten och indragning lågproduktiva lin-genom av av
jer. Företaget producerar personkilometer, och produktivitet kan definieras

personkilometer arbetstimme. Detta betyder produktiviteten ocksåsom attper
beroendeär användarnas Då arbetstidsförkortningar påverkaav antasresvanor.

efterfrågan positivt, med viss utjämning tidsmässigt, detär mycket möjligten
produktiviteten ökar marginellt, också inom driftssektionen.att

Effekterna inom vârdsektorn kanske de svåraste förutse,är eftersom detatt
handlar mindre tekniskt genomförbara rationaliseringar ochrentom mera om
politiskt bestämda kvalitetsnivåer. Hur de utvecklas beror på mycketsenare an-

arbetstider. Vidareän självaär produktivitetsbegreppet vida komplice-nat mer
inom vârdsektorn. Produceras barnavård med åtta barn barn-rat t ex mera per

skötare och timme med fyra barnän barnskötare och timme Vad mäterper
övervakning, passning eller vård Mätning produktivitet förutsätterman, ettav

antagande det produktär endast mängdenmäter: arbets-attom samma man per
timme varierar. Men själva produkten inte den vid olikaär nivåerom samma

arbetsinsatser detär svårt produktivitet. Kvalitetensmäta betydel-ytterst attav
frågani produktivitet sig naturligtvis gällandegör också inomse om varupro-

duktionen, inte lika tydligt. finnsDet mängd rationaliseringarmen en som
skulle kunna genomföras inom vârdsektorn redan idag, minskad överlapp-t ex
ningstid. I samband med arbetstidsförkortning kommer sådana åtgärder för-en
modligen allvar Spristörre se 220.att tas rapport

Gemensamt för alla arbetsplatser idag normalarbetstidenär kortareär änatt
den då tidigare studier visade samband mellan arbetstidsförkortning ochvar
produktivitetsutveckling. i falletSom sjukfrånvaromed kan därför förvänta

betydligt lägre effekter överlag. Teknologins och konjunkturens rolloss som
formedlingslänk mellan arbetstidsförkortning och produktivitetsutveckling

också anledning till ifrågasätta tidigare studiers giltighet för dagensattger
situation. faktorerDessa dock inte skäl ifrågasätta sambandets riktningattger
kortare arbetstid högre produktivitet, endast dess styrka.utan-

Personalomsättning och rekrytering
Personalomsättning ständigt problem delutgör arbetsplatser. Rekryte-ett en
ring till tjänster med hög omsättning blir följaktligen också ett permanent pro-
blem. Frågan förkortad arbetstid inverkarär sådana problem.om

Intervjupersonerna har i frågan.två På de fyrasätt arbetsplat-resonerat
inom offentligaden vârdsektorn och trafikforetaget förväntar sigserna man

mindre personalomsättning sambandi arbetstidsförkortningmed grund av
arbetet blir mindre slitsamt. Med kortare arbetstid står längre iatt ut ettman

fysiskt eller psykiskt arbete. Att arbetstid förkortas också andratungt ar-
betsplatser spelar roll.underordnad Resonemanget bygger på antagandet atten
det nuvarande problemet med personalomsättning till del orsakas arbe-stor av

egenskaper, inte lönen. Svagheten i ligger i huruvida dettets resonemangetav
lönen liggerär bakom personalomsättningens nivå. Undantaget inom densom

offentliga förvaltningen,sektorn därär personalomsättningen redan mycketär
låg.
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sju arbetsplatserna inom den privata sektorn förväntadePå de mansex av
i personalomsättning till följd arbetstidsförkortning. Påingen förändring av en

inte spekulera i frågan. Eftersom arbetstidsförkortningenarbetsplats ville man
arbetsplatser förblir arbetsplatsernas relativa konkurrensför-gäller samtliga så

hållanden oförändrade, resonerade svaghet iEn ärresonemanget anta-man.
arbetstidsförkortning betyder lika mycket arbetets karak-gandet oavsettatt en

likaeller andra ord, veckans sista arbetstimme innebärmedtär, att stor upp-en
offring lika slitsam arbetets Om inte håller, då kanantagandetär oavsett art.

förskjutningar i relativa konkurrensförhållanden vid generelladet ske även ar-
i absoluta innebär förkortning påbetstidsförkortningar termersom samma

samtliga arbetsplatser.
tillMaterialet anledning ställa hypoteser parallella hypotesernaattger upp

sjukfrånvaro, sjukfrånvaro personalom-i avsnittet där medl-4 ersättsmenom
arbetstidsförkortning och personalomsättning börsättning. Sambandet mellan

faktorer inverkar personalomsättningdock bakgrund andramot somses av
löneskillnader organiserade kar-och kan mycket viktigare, ochtsom vara ex

riärhierarkier.
arbetstidsförkortningeventuella samband mellan och personalom-Synen på

rekryteringsproblem vid arbetstids-sättning tycks ha påverkat hur påman ser
har rekryteringsproblem. ef-förkortning. På sjukhemmet svåra Ment ex man

följdsig avsevärd minskning i personalomsättning tillväntartersom avman en
arbetstidsförkortning optimistiskt rekryteringsbilden. Rekryte-ser man

produktivitetsutveckling-ringsproblemens omfattning påverkas dessutom av
oförändrad ef-nyanställningar vid arbetstidsförkortning givetBehoveten. av

terfrågan och produktionsnivâ kan så delvis täckas ökadsägaatt pro-genom
duktivitet.

rekryteringsbehovetaspekt berörts några intervjupersonerEn är attsom av
arbetstidsförkortning tillgodoses omfördelningi samband med kan genom av

arbetsuppgifter. sådan omorganisering, form dold intern-En utgörsom en av
nedfiltrering arbetsuppgifter, möjliggör externrekryte-rekrytering genom av

ring underifrån i stället för organisationsstrukturen. Pâ förvalt-tvärs genom
chefsposterningen förväntar sig ingen ändring i antalet till följdt ar-ex man av

betstidsförkortning. ligger också möjligheter till produktivitetsökningarHär
ineffektiva filtreras iden tiden inte nedåt organisationenatt utan sugsgenom

arbetstidsförkortningen. för rationalise-Klart sådanaär att utrymmetupp av
ringar varierar mycket mellan olika arbetsplatser, och torde finnas godadetatt
förutsättningar delar tjänstesektorn.inom stora av

väsentlig rekryteringsproblemet gäller andelen del-En aspektannan av
tidsanställda främstarbetsplatser. undersökningen det kvinnodominera-I är

inom offentliga har andelarde arbetsplatser den vården deltidsan-storasom
kan faktiska arbetstiden bliställda tabell 4.1. För många anställda dense

oförändrad efter arbetstidsförkortning, tjänstgöringsgraden höjs.atten genom
därför tillRekryteringsproblemens fördelning kommer bli mycket skev,att

nackdel för arbetsplatser låg andel deltidsanställda.med en
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Efterfrågan och tjänstervaror
Arbetstidsförkortningars inverkan på efterfrågan och tjänster berorvaror

hushållensdels vardagliga tidsmönster kommer ändras, föränd-att medatt
ringar konsumtionsmönsteri följd, och dels på ökade lönekostnaderattsom
kommer priser. Förenklat kan förraatt säga det förhållandetpressa attupp man
kommer inverka på arbetsplatser producerar och tjänsteratt mest som varor

konsumtion påverkas förhållandet fritidarbetstid, medan detvars av senare
förhållandet kommer inverka på arbetsplatser med betydandeatt andelmest en
export.

Om efterfrågan på de eller tjänster produceras vid arbetsplatsvaror som en
ökar i samband med arbetstidsförkortning, kommer anpassningen markantatt
skilja sig från anpassning vid minskad efterfrågan. I det förra fallet kom-t ex

det sannolikt finnas behovstörre rekrytering, ekonomisktatt störremer ut-av
för produktivitetshöjande investeringar, starkare tryck vidga drifts-rymme att

tiden och utöka antalet skift ocheller förstörre prishöjningar förutrymme att
kompensera de ökade lönekostnaderna. I det fallet gällersenare motsatsen,

företagsnedläggelsermed och friställd arbetskraft följd någotsom som un--
derlättar for företagandra klara rekryteringsproblem i samband medatt av ar-
betstidsförkortning.

Det bör dock förutsägelser beträffande efterfrågan enskilda fö-noteras att
produkter oerhörtär vanskliga. Iden strukturomvandlingretags följer isom ar-

betstidsforkortningens kölvatten kommer nämligen del företag inte klaraatten
alla krävande omställningar. Därför kommer det finnas, inom bran-ävenav att

scher totalt upplever sviktande efterfrågan, företagdel fårsett ökadsom en som
efterfrågan, på bekostnad företagsandra nedläggningar.av

Intervju- och enkätsvaren kan beträffande frågadenna delas i fyra kate-upp
gorier: 1 ökad efterfrågan, 2 minskad efterfrågan, 3 ingen ändring, och 4

lokala variationer. Till den förstastora hör processindustrin, till-gruppen som
verkar emballage, och trafikforetaget. På båda arbetsplatserna motivera-a
des med hur ökad fritid kan upphov till ökad efterfrå-svaren resonemang om ge

på företagets produkter. Sannolikt kommer ökad fritid innebäragan att att man
gör det själv i högre utsträckning, oftare lagar hemma. Ef-t att matex man

detaljhandeln brukar ställa högre krav portionsförpackningartersom än
grossisthandeln med kundunderlag det rimligtärt restaurangerex attsom
förvänta sig ökad efterfrågan emballage i samband med arbetstidsfor-en en

fritidkortning. Mera kommer sannolikt också innebära allt fler underatt resor
fritiden än uppväger eventuella minskningar i arbetsresor.resor som mer-
Eventuellt stiger även antalet arbetsresor, den ökade efterfråganom ar-
betskraft innebär ökad förvärvsintensitet.

Till andraden hör plastvarutillverkaren och verkstadsindustriernagruppen
allaI och med högII, exportandel. Helt bortsett från hur reallöner utvecklas in-

Sverige kommer företag med höga exportandelar drabbas försämradeattom av
konkurrensvillkor relativt andra företag i utlandet i samband med arbetstidsfor-
kortning på grund ökade lönekostnader. Man tvingas höja priser, och högreav
priser innebär minskad efterfrågan. Styrkan i denna effekt avhängigär i vilken
mån stigande lönekostnader kan motverkas produktivitetshöjande in-genom
vesteringar.

Pâ sju de arbetsplatserna trodde arbetstidsförkortningtretton attav man en
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för-antagandenefterfrågan, giveteffekt påmärkbarinte skulle ha någon attom
lågahar överlagreallöneminskningar. Dessainte innebärkortningen exportan-

medföga sambandefterfrågan haroch tjänsterdelar och producerar varsvaror
fritidarbetstid.förhållandet

särskil-denmotiverari undersökningenundantagDaghemmet utgör ett som
mins-ökad ellerarbetstidsförkortning innebäraLokalt kankategorin fyra.da

efter förkort-arbetstider sigföräldrarnasberoende hurefterfrågan,kad ter
påefterfråganefterfrågebilden: limellan aspekterbör skiljaningen. Man tre

och 3har daghemsplats,vårdtid deefterfrågan2daghemsplatser, av som
Även skul-vilketförsta minskar,denförläggning.vårdtidensefterfrågan om

minskar,andradaghemsplatser, och dentillkortare köermanifesteras genom
beträf-arbetsplatserlokalapå förändringaröka beroendetredjeså kan den

Övergång nårtvåskift den störretillförläggning.fande arbetstidens t ex, om
utökadaghemmen avsevärt öppet-kan innebäraomfattning lokalt, attpress

kan påver-i vårdtimmarefterfråganaggregerade mättHur denhállandetiderna.
för-tydlig bildoerhört svårtarbetstidsförkortningar ärkas att menav,enav

rekryteringsbe-huruvidasammanhangetfaktorn iviktigastemodligen denär
för-Ökninginnebärakommerförkortningensamband medhovet i att en av

bland kvinnor.värvsintensiteten

Arbetstider
arbetsti-förändringar ihittills berörts ärförändringarfrån deTill skillnad som

arbets-enskildanågonting denarbetstidsförkortningsamband medder i som
ef-arbetstidsförkortningsbesluta Enför ochkan planerai hög gradplatsen om.

förhållande-och tjänsterefterfrågan på ärsjukfrånvaro ellerfekter t varorex
förläggning.arbetstidens Deeffekter påjämförelse med dessivis ’kausala’ se-

rationellaochförhandlingarmedvetnaresultatframstår avmer somnare
anställdasdeändraolika tillvägagångssättfinns mängdbeslut. Det att ar-en
skulle kunnaarbetstidsförkortning. Mangivenenlighet medibetsscheman en

förändringar, då detsådanaförutsägasvårareförledas det är ännu att sertro att
materia-samband. Menstatistiskaspecifika beslut änhandlaattut ommer om

rationella tyckskandärför beslutenjusthärlet tyder antasattatt manvara
kompliceradegällerförutsägelser detsäkerhet i än närkunna uppnå större

beroende variabler.varandraflerasamband med av
arbetstiderpåverkaarbetstidsförkortning kommerhurFrågan att sy-enom

historisk situationi givenförutsättningarexempel hurbraett ennes vara
tid-vidsituationenutfall och därmedförändringarsstrukturerar en senare

såfinns lösningar,mängddetnämligen så ävenpunkt. Det styrsär att enom
arbets-i samband medarbetstiden skall förläggasbeslut hurrationella enom

kapitalintensiv verk-ärvid utgångsläget. Hursituationentidsförkortning av
deltidsanställning Harnu vanligtarbetstiden Hur ärsamheten förläggsHur

Intervjusvarenarbetspassöverlappningstid mellanFinns detflextidman
fråga.någonpåtydligare änfråga visar mönsterdenna ett annan
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lösningarSex till förändring i arbetstidens förläggning vid arbetstidsförkort-
förekommerning i undersökningsmaterialet:

minskad flextidsram,l bibehållen fast tid;
2 ökad tjänstgöringsgrad, oförändrad veckoarbetstid och oförändrad daglig

arbetstid;
3 färre arbetspass, fler lediga dagar, oförändrad daglig arbetstid;
4 alternativ med lediga fredagar och speciellt inrättade tjänster för vecko-

slutsanställda;
minskad5 överlappning mellan arbetspass, förändrad daglig arbetstid; och

6 övergång till treskift för öka driftstiden, förändrad daglig arbetstid.att

Alternativ l nämndes intervjupersonerna förvaltningen och FoU-av
företaget. harDessa flextid i utgångsläget. Genom den fasta tiden förbliratt
oförändrad minskar andelen valfri tid inom för flextid.ramen

På arbetsplatser med andel deltidsanställda kommer arbetstiden förstor
många anställda förbli oförändrad. Istället skrivs deras tjänstgöringsgradatt

till 100%. Detta alternativ, förbehålletär arbetsplatser med in-upp som stort
slag deltidsarbete, utgör i hemvärdsenhetens och daghemmetsstommenav
strategi för bemöta arbetstidsförkortning.att

Alternativ 3 innebär arbetstidsförkortningen i form ledigaatt dagar.tas ut av
Arbetspassens förläggning i tiden ändras inte, varje anställd arbetar färreutan

Alternativet det sannolika utfallet arbetstidsförkortningpass. ses som av en
följande arbetsplatser: processindustrin, plastvarutillverkaren, verkstadsin-
dustri III vid 35-timmars arbetsvecka och sjukhemmet och intensivvårds-
avdelningen endast nattpersonal. Minskning driftstiden på dessa arbets-av
platser uteslutet, och övergång till flera skift innebär effektivitetsför-ses som
luster. Situationen strukturerar lösningen.

En speciell variant alternativpå 3 de ledigaär dagarna förläggs till be-att
stämda veckodagar, då arbetet särskiltgörs lag arbetar endast påettav som
dessa dagar fredag-lördagt eller lördag-söndag. Livsmedelsproducenten,ex
Verkstadsindustri vid 35-timmars arbetsvecka, och trafikföretaget anger
detta alternativ 4 företagets sannolika strategi. För företag måste be-som som
hålla omfattning driftstidenpå i samband med arbetstidsförkortningsamma
ligger alternativet till hands.nära

sjukhemmet ochPâ intensivvårdsavdelningen har ordentlig överlapp-man en
arbetstidning mellan dagpass och kvällspass. Den utnyttjas till del ända-av en

krävermål högre personaltäthet, inte nödvändig förär verksamhetenssom men
löpande uppgifter. Vid 35-timmars arbetsvecka det därförär troligt deatt an-

fårställda arbeta lika många med förkortningdaglig vidpass som nu, men en
slutet dagpasset och början kvällspasset alternativ 5. Vid 30 timmarsav av ar-
betsvecka räcker inte överlappningen till, den sannolika lösningen blirutan en
kombination alternativ 5 ochav

alternativ tillEtt lösning för4 kapitalintensiva företag med tvåskift och behov
utökad driftstid vid arbetstidsförkortning övergång till treskiftär alternativav

6. Denna möjlighet trolig utveckling vid alla Verkstadsindu-treses som en
strierna endast i samband 30med timmars arbetsvecka vid och III.

Undersökningens begränsade omfattning gör del lösningar kom-att en som
Över-sig gällandegöra på andra arbetsplatser inte haratt berörts.typermer av
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intervjusvaren, tordeförekommit itvåskift hart integång till enmen varaex
efter-upplever ökadkapitalintensiva företagför relativtsannolik strategi som

arbetstidsförkortning.frågan i samband med

arbetstidsförkortningSelektiv
tillseparatleftersom detbehandlas härföräldraförsäkringAlternativet utbyggd

veckoarbetstidennormala utgörförkortningar denskillnad från allmänna enav
föräldraförsäk-innebär månadersarbetstidsförkortning. Förslagetselektiv

år förför vardera föräldernunder år sextimmars arbetsdagring plus 6 tre en-
föräldrar.samstående

hararbetstidsförkortningar inom vissa yrkenselektivafinns i dagDet som
gällande underjordsarbeten. Inomavtalsförhandlingar,framdrivits t exgenom

arbetstidsförkort-för selektivoch intressefinns det kraftervårdsektorn ett stort
viaarbetstidsförkortningar börtill allmännaning. Vpk vägenattmenart ex

uppfattning inom fackligainom vården. Enselektiv förkortning motsatten
undvikas;yrkestillhörighet börbasisselektiva åtgärder påkretsar är att en-av

demografiska kategorier börneutrala övervägas.gällerdast sådana mersom
kategorier selektiv åt-vilkaolika beroendeEffekterna blir förstås mycket en
undersökning deniAlternativet studeras denna ärriktar sig till.gärd avsom

yrkesneutrala typen.
arbetstidsför-intryck dennaintervjupersonernasGenerellt attsett svar avger

35-timmarsallmännaanpassningsproblem deninnebär mindre änkortning ar-
personalomsättning ochproduktivitet,sjukfrånvaro,Effekternabetsveckan.

tendensertorde haefterfrågan och tjänsterrekrytering, och sammavaror
totaleffektenden skillnadeni tidigare avsnitten, medidentifierades de attsom

slåreformens effekterselektiv kommereftersom denmindre. ärblir Men, att
sammansättningen skilda arbetsplatser,demografiskaolika beroende på den

arbetsplatserna.oganiseratoch beroende hur arbetet är
utnyttjar sinsmåbarnsföräldrarmycket vanligtarbetsplatser där detPå är att

innebärareform intetjänstgöringsgrad kommer dennatill nedsatträtt att mer
rimliga antagandetutgångspunkt i detanpassningsproblem. Medmarginellaän

slutsat-utnyttjar rättighet kan drai dennakvinnor dagdet äratt mest mansom
får ringa verkningararbetsplatserfrämst kvinnodomineradedet äratt somsen

härvidlag daghemmet. Andelenundersökningenundantag i ärreformen. Ettav
kvinnodomineradetjänstgöringsgrad lägre de andraänmed nedsatt är ar-

förklaradeIntervjupersonenoffentliga sektorn.inom denbetsplatserna att
förtjänstgöring, helt enkeltmöjlighet till nedsattjobbar heltidmånga atttrots
kvin-daghemallra flesta arbetar på ärekonomiskt. Eftersom deklara sig som

sigarbetstidsförkortning skiljaeffekterna dennafertili ålder kommer attavnor
till 30 timmarsarbetsvecka.från generella förkortningenmarginellt denendast

delarbetsplatser, ochmansdomineradeannorlunda påUtgångsläget är en
sinprivata sektorn där utnyttjararbetsplatser inom denkvinnodominerade

Arbetstidsbortfallet tilllivsmedelsproducenten.till arbetstidnedsatt trätt ex
arbets-omfattande sådanareformen kommer mycketföljd att mervaraav

småbarnsföräldrar ochtjänstgöring blandfrekvensen nedsattplatser, eftersom
i utgångsläget.Överhuvudtaget mycket lägredeltidsarbete är

anpassaarbetsorganisa-problemarbetsplatser innebär detvissaPå attstora
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tionen till del arbetskraften arbetar timmaratt dagen medanen av restensex om
åttaarbetar timmar. Tidsgeograñskt kräver produktionsprocessen samtidig
vid samtliganärvaro för materialflödena inte skall till.moment att täppas Lös-

ningar diskuterades intervjupersonerna dessa arbetsplatser blärsom av atta
de berörda får gå tillöver andra flexibla arbetsuppgifter;personerna attmer om
principen sextimmars arbetsdag kan frångås skulle anpassningen kunna ske
smidigare lediga dagar för särskilda arbetslag med nedsatt arbetstid;genom
och särskilda lag går treskift är möjlighet.att som en annan
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Hushållsperspektivet:5

vardagsliveteffekter på

arbetstidsforskningförläggning och då ocksåArbetstidens omfattning och en
organisation. Sett i tidsgeo-vardagslivetsmycket påtagligtberor sätt ettett

vikti-bostaden, tvåarbetspassen ochgrafiskt perspektiv cirklar vardagen runt
di-utifrån tvåaktivitetsfalt. betraktas derumsligt Om vardagenpoler i ettga

ochalla aktiviteter, handlingartid och och vardagensmensionerna sam-rum
i vardagen fångas.förhållande till väsentliga dragi dem, kanhandlingar sätts

effekternalättare utläsafår struktur, detVardagen då gör tatt av ex enen som
arbetstidsförkortning.

invecklad. bygger mångaorganisation omfattande och DenVardagens är
hushållindivid ochutformad och varjehänsynstaganden. individuelltDen är

ochindividervilket inte mångahar och sina motsägersitt mönster attvanor,
hållpunkter. Arbetstidenstyrd vissahushåll har likartade Vardagen ärvanor. av

ochi gradhar genomslag och hög närde hållpunkterär styrstort varsomen av
tidrumförst sin del detaktiviteter förekomma. Arbetstidenkanandra tar av

vardagen bestårsom av.
hushållets pågårgång för alla given. InominteVardagens ärmonster ramen

grunden förhushållsmedlemmarna läggerständiga förhandlingar mellan som
konflikter och olösta problem mås-ideligenvardagsrutinerna. Det uppstår nya

Vardagen förhandlingssys-Motsättningar överbryggas.hanteras. måste är ettte
Bäck-Wiklund 1987.ständig problemlösning. Björnbergmedtem

ochför varför vardagen dendjupare förståelse gör,För nå utatt somseren
och hur dekritiska situationer uppstår i den,bakgrunden till vissa eventu-som

arbetstidsför-varför vissa individer föredrar vissellt lösaskan typsamt aven
enstaka typfallefter modell, därkortning den här studien uppbyggd ärär ut-en

hushåll olika karaktäris-typfall består medgångspunkt för analys. Dessa aven
fokuseras barnfamiljerna.tika. Intresset

föregående kapitel, har in-företag, redovisats iEnskilda individer de som
Urvalskriteriet har främst varittillsammans med sina familjer.tervjuats att

lyfta fram skillnader mel-också tydligtexemplifiera olika arbetstider, attmen
arbetstidsförkortning hareftersom fråganlan kvinnors och villkor,mäns enom

familjoch hennes eller hans harkvinnopolitisk laddning. Intervjupersonen
intervjuform, kan benäm-tidsdagböcker dels intervjuats idels fått föra somen

i långa samtal harintervjuer. Det innebär detematiskt strukturerade att re-nas -
vilkaorganiserar sin vardag,för inställningen till sitt arbete, hur dedogjort

och vilken arbetstids-försöker lösa demproblem finns iden, hur de typ avsom
förkortning föredra.de skulle

, flex-följande arbetstider: kontorstid medtyphushåll redovisas harDe som
Skiftarbete.turlistetid, fast dagtidkontorstid personlig flextid,tid, med samt
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Hushållen har rubricerats efter intervjupersonernas arbetstider. För det förs-
hushållet utförliggörs beskrivning hur vardagen gestaltar sig. föl-ta Deen av

jande hushållen behandlas summariskt betoningmed vardagens organi-mer
vardagensation och hur löser kritiska situationer iman

5.1 Hushåll Heltidsarbetande tjänsteman kontorstid
och hans familj
Mannen: Ekonom
Kvinnan: Postmästare
Barn: 10år. år

Familjen Svenssons hushåll består fyra Mannen familjeni Per,av personer. ar-
betar utredare på kommunens förvaltningskontor i Göteborg.ett Hansom av
arbetar heltid och har relativt flexibilitet i sina arbetstider. Den fasta ti-storen
den för kontorets personal 900-1100är och 1300-1500. Flexramen ligger
mellan 700-900 och 1500-1800 på eftermiddagen. Kvin-morgonen

i familjen, Gunilla, är förestårpostmästare och postkontor. Hon har fas-nan ett
arbetstider mellan 730 och 1600. Hon har ingenta stämpelklocka kan in-men

formellt vissa förskjutningargöra i arbetstiden. Gunilla arbetar också heltid.
De har två barn Jenny och Johan är tio år. De går alltså i skolantrettonsom resp
och brukar sig hemifrån 730 på och kommer hemge av ca morgonen ca
1530 eftermiddagen.

Både Per och Gunilla har gedigen utbildning bakom sig. harHan tekniskten
gymnasium och universitetsutbildning. Hon har flickskola och internutbild-
ning inom Postverket till postkassörska och därutöver administrativa påbygg-
nadskurser. blevDe båda två aktivt uppmuntrade sina föräldrar skaffa sigattav

utbildning och yrke. Båda mycketär engagerade i sina arbeten ochetten menar
de befattningar de innehar skulle inteatt de ha fått de arbetat deltid, ochnu om

de skulle heller inte klara sina arbetsuppgifter med deltidsinsats såav en som
arbetet organiserat.ärnu

Familjen bor i villasamhälle och halv mil utanförett Kungsbacka.ca en en
Där de husäger och har bott där i tio år. Han arbetar inne iett eget Göteborg.
Hon arbetar tio minuters cykelväg från bostaden där också barnens skolorca
finns.

Tidsanvändningen några vanliga dagar.
Så här såg dagar i september för familjen Svensson.ett Redovisningenutpar
bygger på tidsdagbok familjen fort. Förutom den verbala beskrivningenen
finns den första dagen illustrerad i tid-rumsdiagram figur 5.1ett .

Förutom dessaintervjuerstödjersigdiskussioni slutet avsnittet intervjueri projektet.Toraav
Friberg Den tudeladearbetsmarknadenoch fysiskaden omgivningenRamarfor kvinnorsvar-
dag. [dettapågåendeprojektharintervjuergenomförtsmedkvinnor inställningentill för-om a
värvsarbeteochhemarbete vardagensorganisation.samt
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måndagFigur 5.1: Pers och Gunillas tidsanvändning i septemberen
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måndagsmorgonenPå stiger Gunilla 630 och kvart lagar honupp en senare
frukostoch sig och 700.sätter äter De 30 minuternanärmaste tillbringar hon
vid frukostbordet, varefter hon cyklar iväg till sitt arbete, cykeltur på tio mi-en

och börjar sitt arbete 730.nuter.
Per stiger något 650 och 715och halv timme fram-upp senare 0 m en

han frukost,över äter läser tidningen och hand katten varit undertar uteom som
och vill ha och kel Under tiden lyssnar hannatten radion.mat morgonen.

Så väcker han Jenny. Hon börjar inte skolan förrän 1000. Kl 745 han bilentar
och kör Johan till skolan och fortsätter sedan till Kungsbacka. körHan in till en
verkstad och betalar räkning och fortsätter sedan till SJsparkering vid statioen

Där parkerar han bilen dagen.över Tågresan till Göteborg blirjobbig, ef-nen.
det inte finns någon ledig sittplats.tersom

Kl 900 Per sinär arbetsplats. Under förmiddagen han sigägnar åt utred-
ningsarbete. Han bryter med kaffepaus tio minuter. Kl 1130 hanäterav en
lunch arbetslunch tillsammans med kollegor. Efterute timmestan; ären en
han tillbaka förberederoch sammanträde, telefonsamtal och gårett tar emot ett
till sammanträdet, iäger hus. Sammanträdet för stabsper-ärsom rum samma
sonalen och håller på till 1415.På därifrån träffarväg han arbetskamrater och
hamnar i kort samtal kontorsfest och i följdett kvarts kaffepaus.tarom en en en
Den följande kvarten hanägnar åt telefonsamtal. Kl 1500 och timmeett en
framöver diskuterar han bostadsbyggnadsprogrammet med kollega fort-ochen

direktsätter med l5-minuters samtal med arbetskamratett etten annan om an-
projekt. Därefter för han diskussion med arbetskamraternat hur kon-en om

torsmeddelandet bör utformas. Följande halvtimme diskuterar han upphand-
ling med kollega. Kl 1700 till kl 1800 kan han i lugn och sigägnaen ro
utredningsarbete på sitt arbetsrum.

Per beger sig så till järnvägsstationen. Tåget kvart försenat.är På tågeten
träffar han bekant från badmintonklubben och blir påmind han skallen attom
delta i styrelsemöte i just badmintonklubben kväll.ett Vid ankomstensamma
till Kungsbacka köper han därför yoghurt i affären han i klubbloka-äteren som
len. Han ringer hem och meddelar han kommer hem och deltar isåatt senare
styrelsemötet. Kl 2230 avslutas detta och hanmöte bilen och kör hem. Hantar

hemmaär 2245. Han samtalar med sin frun och liteäter under tim-runt enca
tid och avslutar så dagen med kvarts kassörsarbete innan han går ochmes en

lägger sig kl 2400.
Sedan de skiljdes har Gunilla varit sitt arbete postkon-morgonen

toreLHon börjar dagen med bland personalen och tala med dem, föratt runt
kolla så allt OK.är Kl 745-840 honägnar sig skrivbordsarbeteatt och talar

i telefon två gånger. Därefter hon aktuell information till brevbärarna. In-ger
formationsträffen i 20 minuter. Den halvtimmennärmaste har hon kund-varar
besök och därefter halvtimmes skrivbordsarbete. Under tiden har hon tvåen te-
lefonsamtal. Så byter hon i kassan mellan 1000-1115 och i minu-av tar rast

Tiden mellan kl 1130-1315 sitter hon vid sitt skrivbordter. och under tiden har
hon åtta telefonsamtal. Hon så i minuter och fortsätter med skriv-tar rast
bordsarbetet fram till 1600 och samtalar i telefon fyra gånger. Egentligen slu-

hon 1600 förberedelser infortar valet jobbar hon ytterligare 25men p g a
minuter.



Bilaga 10124 sou 1989:53

tillGunilla och hemma 1645. Tiden framPå hem från arbetet handlar ärväg
och Så hjälper honhon till diska, bädda, småplockakl 1730använder tvätta.att

och sig stund soffanläxorna under halvtimme lägger sedan påJenny med enen
nyheterna i radion. Efter sin 25-för vila. Under tiden lyssnar honatt

1900 Gunilla tillsammanshon i ordning ochminuters vilopaus ätergör mat
varefter hon placerarhjälper hon med läxorna stund,med barnen. Så Jenny en

stryker samtidigt hon lyssnar och tittarframför TVn ochstrykbrädan som en
mi-strykningen och övergår till under 25valdebatt. Kl 2035 hon klar medär att

Därefter förbereder hon under 20 minuterhjälpa Johan med hans läxor.nuter
hem från skolan dagen därpå.skall ha han kommerJohan närätamat attsom

därefter jämtemed och lägger sig dotternhon bad tillsammansSå etttar sonen
tidningen och lyssnarskriver hon brev, läseroch under 25 minuter. Så ettpratar

hem och han och Gunillai radion. Kl 2245 kommer Persamtidigt valdebatt
går till.framgått Hon sängslite och samtalar, vilket redanäter texten ovan.av

2345.
frånindirekt. bundna skolanhar framgått Dedagsprogram ärBarnens av

tillbringar dagen hemma,1000 till 1530. Deföre 800 restenstrax avresp
tillsammansordning efter sig, läser läxor,mellanmål, plockar i ätersjälvtar

ordning för kvällen.Gunilla och sig imed gör
först, kl 610. frukost,tisdag, stiger Handet Per äterNästa dag, är uppsom

radion. Kl 700 hanoch lyssnartidningen, medläser tarpratar ensonen
och resti-inte långt ifrån bostaden användertill Göteborg, avgårdirektbuss som

han sitt arbe-i radion. dag börjartill lyssna nyheterna Dennaden i bussen att
budgetmöte, sammanträdeförflyter utredningsarbete,800. medDagente

läsning innan han lämnar arbets-avslutandeprojekt och timmesettom en
Kungsbacka, inköp i butiken ochhan till görplatsen kl 1800. Så tågettar sam-

1850 i sporthallen. Medan barnenfamiljen kl tränarmanstrålar med resten av
tillsam-och springer motionsrundahan och Gunillabadminton klär enom

mans.
Gunillas dag förflutittill sporthallen harGunilla och barnen kommerInnan

sitt och skjutsarfrukost och kör bil till arbetestiger kl 640,så hon äteratt uppI
kl 755 ochkommer till arbetsplatsen ägnarsamtidigt till skolan. HonJenny

lunchtid till Kungs-administrativt arbete och åker vidbörjan arbetsdagenav
till-och åker sedanmed två arbetskamrater dehon lunchbacka. Där äter ute

budgetberedning.för delta i sammanträdebil till Mölndal att ett omsammans
hon delsoch Gunilla kör till Kungsbacka, därsammanträdetKl 1600 avslutas

hon kortPå hemdels inköp Systembolaget. väg görhandlar och gör ettmat
skall arbetadel honarbetsplats för med sigbesök sin att ta en papper, som

med hemma.
torkarhon, diskar ochtimme bäddar1740 hon hemma och underKl är ca en

ochhon ihop motionsklädernaSå packarförbereder kvällsmaten. tarsamtav
träffar 1850.till sporthallen där de Perbilen och kör tillsammans med barnen

2015 och sedanomklädning dusch avklaradinklusive med ärMotionsrundan
i diskus-halvtimme inbegripnaoch ytterligaredröjer sig Gunilla Per kvar enen

kvällensfamiljen så klara medbadmintonklubben. Helasion med folk från är
2100,innan kloch till bostadenoch de åker hem kommersportaktiviteter strax

Familjenhon förberett tidigare på dagen. äterordning dendå Gunilla igör mat
ochsig framför TVnkl 2140 dåavslutar måltiden Per sättertillsammans och
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lyssnartittar ekonomisk debatt. Barnen Förbereder sig för gå tillen att
sängs. Per TV fram till kl 2230, därefter läser han skönlitteratur fram tillser

2300 då han går och lägger sig. Gunilla förstägnar halvtimme dukaatten
i köket och åt lägga itvätt tvättmaskinen. Därefteratt hon ocksåav denser

ekonomiska debatten på TV. Mellan 2230 och 2320 arbetar hon med de
budgetpapper hon har tagit sigmed hem från jobbet, därefter hänger hon upp

ochtvätt kan så till sängs 2340.

Vardagens organisation
Den här redogörelsen familjen Svenssons vardagarnoggranna ett in-av par av
bjuder till många analytiska infallsvinklar. Låt börja med några kommenta-oss

hur de konkret löser del organisatoriska uppgifter,rer om också berören som
arbetsdelningen mellan familjemedlemmarna.

Både Gunilla och Per arbetar heltid. De bådaär mycket engagerade i sina ar-
beten och den ordinarie arbetstiden interäcker alltid till. Periodvis, framför allt
i budgettider, Gunilla med sig arbetet hem där hontar ostörd ringande telefo-av

Övertidenkan klart sinagöra arbetsuppgifter. hon iner kompensationsle-tar ut
dighet i samband med barnens skollov. Per har under de två åren haftsenaste
mycket övertidsarbete och han ocksåär den har långa arbetsresor,som sam-
manlagt två timmar varje dag, vilket har till följd han ofta kommer hematt sent
på kvällarna. Han åker buss eller biltåg till sitt arbete. På lyssnarmorgonen
han på radiongärna på tillväg arbetet upplever ändå den ärattmen stres-resan
sig i förhållande till hemresan, tid för omställning och avslappning.som ger
Gunilla kan komma till sitt arbete på tio minuter och detta är anledning tillen
varför de tycker det hittills har fungerat mycket braatt med bo i den villa deatt

innehar. Gunilla och barnen har hem.nära Barnennu kan dessutom söka upp
Gunilla hennes arbetsplats de vill. När barnen tillbringade deom var yngre
dagarna daghemett de bor.gatasamma som

Gunilla och Per ofta gå tidigt respektiveturas att på Deom sent morgonen.
vill helst någon dem skall kunnaatt hemma tills det dags förär barnenav vara

gå till skolan. Pers flextid och Gunillasatt lite informella möjligheter tillmer
förskjutning arbetstiden dettagör möjligt. Gunilla sällan någon längreav tar
lunchrast nöjer sig med kortare förutan kunna gå hem 1600.rast Honatten
vill försöka komma hem så tidigt möjligt för barnen inte skall behövaattsom

så länge hemma. Barnen får själva mellanmål.vara ensamma Ibland har Gu-ta
nilla förberett till dem. Eftersom Gunilla regelmässigtmat kommer hem betyd-
ligt tidigare Perän det honär utför det dagliga hushållsarbetet med matlag-som
ning, städning och De försökertvätt. alltid samla familjen till en gemensam
måltid vid l9-tiden på kvällen. Arbetsdelningen dem emellan har viss tradi-en
tionell karaktär de. Hon för städning, tvätt och Hanmenar bakaransvarar mat.
dock bröd och kan laga problemet hanär kommermat, hem såatt påmen sent
kvällarna. diskarHan också den disk inte kan placeras i diskmaskinen dåsom
Gunilla har ömtålig hud på händerna. Hon har kanske något högre ambitionsni-
vå vad gäller städning. Framför allt tycker hon nyputsade fönster ochom putsar
dem också ofta. Inköp kläder till barnen detär regel Gunilla görav som ut-som

just skor blivit Pers avdelning. Inköp dagligvarukaraktärom som degörav mer
fredagarna i stormarknad.gemensamt Då Gunillamöter Per vid tåget ien



1989:5310Bilaga sou126

be-i hushållet. Debehövsdetveckoinköpoch så deKungsbacka gör ett somav
deekonomi harforbutiken.i Ansvaretmedan dehandla ärde skavadstämmer

varje månad.denkassabok ochfor stämmerDegemensamt. av
eventuelltelleralltid hanoch deti huset ärreparationsarbetetforPer svarar

klippauppgiften gräset.ärviktigastedenträdgården därsköter attsonen som
kanfor deoch tacksambilen ärtid attvill inte ägnaPer gärna nuatt reparera

konflikttidsmässighan dettycker ärFramför alltbil.medsig attklara enen
Gunillabilen.medi huset ellersjälvhinna görahan kanmycketalltså hur

sysslor.sig dennaläraslipperhonskönt typdettycker är att av
Skolarbetetunder terminerna.mycketsärskilttillinte hjälpabehöverBarnen

direktbadmintonspelare. Detaktivaocksåbetungande. Barnen ärså somär
månaden.gång inystädatsittvisaskalldedemkrävs är rum enatt upp varav
kvällarna,påmycket tid demrelativtkräverbarnenuppleverFöräldrarna att av

Of-läxläsning.sina medhjälpa barnvill de gärnadem. Tbehöverbarnenatt ex
Gunillata ställersåhemmahan intedet, ärdet Per gör upp.är mensom

nödvändigaoch detarbetsresornaarbetet,avlönadefritid både detsin närPå
Gunillaochtycker Pertagit sin tid attoch barnenmed hemmet varaarbetet om

såbarnen ärutflykter. Nu näroch storapromenader görai attattute naturen,
har köptsig själva. Deföralldelestimmarnågraunder helgen mo-kan de en

sportintresse-Hela familjen ärsammanhangen.i deanvändertorcykel desom
har ingetbadmintonspel. Dei sitt storthar um-och barnenrade uppmuntrats

litealltförsig hatyckerdå deskurit det,medvetetdeoch de sägergänge att ner
forkänner intefamiljen ochmedenbarttillsammansuppskattartid. De att vara

sinauppfattarordning.viss Deibjudadär ärpliktumgänge atttvungen enman
arbets-utanförspeciellt oftaumgåsintedeävenarbetskamrater vänner omsom

Gunillaarbetskamrater.med sinasöndagarnatennisdockspelartiden. Per
gång.ochträffarhonarbetskamrater,fväninnor, dhar annanensomgruppen

bru-teaterbesök. Dåregelbundnade görbiogär sällanGunillaochPer men
dit la-Gunilla åkerochslutarbetsdagensefteri Göteborgkvarkar Per stanna

ledighetersammanhängandeoch längrehelgerVissabörjar.till teaterngom
ochhusharföräldrarPersBohuslän, där ettioftade ötillbringar norraen

dehus,köpte desedanårsina För ett egethar rötter.hans släkt somdär ett par
reparationsar-praktiskaforstår detdåPerDet ärhåller att rusta somupp.nu

arbetsfördelning-traditionellainne-arbetet. DenförstårGunillaochbetet som
förstärks.mellan demen

vardagenisituationerkritiskaLösningar på
hel-familj med tvåi dennaproblemöverordnattillräcka ärtidenAtt ettatt

ochmycketde arbetarsjälva atttvå barn. Deoch atttidsarbetande anser -vuxna
tillsammansintressenstår derasdeltill viss attarbetsinsatserderas emot vara

olikatillfredsställandefungeravardagliga livetdetFörmed barnen. att uratt
villvad deprioriteratharlösningar. Deolikavalt ochde prövatsynvinklar har

och för kunnasina arbetenengagerade imycket atttid till. Båda ärsinanvända
vill däre-Deheltidsengagemang.har krävsdepositioneri defungera bra ettnu

karriärin-alltså inteharDedet gör.tidskall änarbetetinte entaatt numot mer
friti-sysselsättningardelochfore allt Umgängegårriktning annat. ensom

deltid.arbetatperioderkortaiGunilla harifrån.fått avståhar de ettden par
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Hennes arbetstidsförkortning blev förlagd så hon arbetade veckoratt ochtre
fri den fjärde veckan. Det ingen bra lösning i förhållandevar till barnensvar

daghemsvistelse. Under den lediga veckan hamnade barnen alltför mycket
utanför barngruppen och dess rutiner.

Så långt det möjligtär för dem vill de hemma hos sina barn. För dem ärvara
Pers flextid utomordentligt bra möjlighet arbetstidenen efteratt bar-anpassa

skolgång. Barnens lovdagar har varit problem,nens sedan barnenett bör-men
jat skolan växlar Per och Gunilla sina semesterdagaratt ochta ut eventuellom
kompensationsledighet så barnen alltid har någon förälderatt hemma under lo-

De har dockven. semestervecka vintern ochen gemensam eller tvåen se-
mesterveckor på sommaren.

När barnen i förskoleâldern upplevde Per och Gunillavar bundenheten med
hämta och lämna barnenatt på daghemmet mycket starkt. De löste det så att en
dem lämnade och den andre hämtade barnen.av Till småbarnsproblematiken

hör också sjukdomar hos barnen. De har emellertid aldrig behövt hemmavara
särskilt ofta hos barnen och detta beror på de har haft farmoratt på kortsom
varsel har kunnat komma och hos barnen. Hon har gjort dem ovärderligavara
tjänster. Nu barnenär mycket sällan sjuka och de utnyttjar de sextioytterst av
dagar de har till förfogande för vård sjukt barn. Men de upplever den möjlig-av
heten mycket trygghet det skulle behövas.som storen om

Per har långa arbetsresor, i gengäld har Gunilla mycket korta, vilketmen to-
talt är bra lösning försett familjen. Hennes arbetsplatsen och barnens skola lig-

i närheten varandra och ocksåger hemmet.nära När barnenav små vistadesvar
de daghemmet låg på bostaden.som gata Det bidragandesamma som var en
orsak till varför de bestämde sig för köpa sitt hus. Nuatt sigrör barnen inom

större revir ochett de har fått kamrater och fritidsaktiviteter i Kungsbacka. Det
innebär föräldrarna fär skjutsaatt sina barn. Det går bussar, framför alltmen
på kvällen behöver de bli hämtade. Därför har Gunilla och Per funderat på omde skulle köpa hus inne i Kungsbacka.ett annat I längre perspektiv,ett bar-när

flyttat hemifrån, skulle de kunnanen tänka sig ha lägenhet i Göteborgatt ochen
tillbringa sin lediga tid imerparten det fritidshuset.av egna

Tiden knappär och det gäller för Per och Gunilla utnyttja den effektivt.att
Förvärvsarbetet och barnen sin tid och arbetet i hemmettar måste tillanpassas
detta. Den hemmaär får hushållsarbetetgöra ochsom det blir i relativt stor om-
fattning Gunilla. Städningen får efter vad hinner med ochanpassas man syss-
lorna prioriteras. T sätter Gunilla värde hastortex nyputsade fönsteratt och
det får komma fore Hon har också förannat. fleragöra sakeratt samtidigtvana

stryka honnärt TV och lyssnar ofta på intressantaex ser radionsprogram
kanal l samtidigt hon lagar och plockar undan.matsom

Inställning till förkortad arbetstid
På direkt fråga de skulle vilja ha förkortaden arbetsdagom och hur de i såen
fall skulle vilja den förkortningen förläggsatt tidsmässigt Per han villattsvarar
ha hela lediga dagar. För honom fungerar det inte komma till arbetetatt och
därifrån vid tre-tident andra kvar.är Detex såär mångaom och såpersoner
mycket uppgifter drar i honom. Det enda inteär finnassom där alls.att Den le-
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skönlittera-läsaoch Kanskelugnihemmaviljaskulle Perdagendiga ro.vara
till sig självkläderhandlatidKanskeiKanske komma att somnaturen.uttur.

kunnasköntskulleockså dettyckertill Han atttiddet svårt varaär varaatt nu.
från skolan.hemde kommerbarnen, närochhemma emotta

placeradarbetstidsforkortningeventuellviljaskulle ocksåGunilla en
dagendenbästtycker detHonPer.dagGärnahela dagar. vore omsomsamma

Även arbets-Gunillaseller måndag.fredagalltsåtill helganslutningiblev en
arbetsdagar.kortaförena medsvårtdet ärkaraktärdenuppgifter attär attav

tyckerstäda. Honledig tid tilldelanvända attskulleGunilla nyvunnenenaven
situation ärderasstädninggrundligaremed litehinna nu.svårtdet är somatt

bar-och kunnaläsningtid till emottauppskatta attocksåskulleHon att mer
till dem.förberettmellanmåloch hafrån skolankommerdenärnen

sektionschef kontors-HeltidsarbetandeHushåll 2.5.2

familjoch hennestid
SektionschefKvinnan :

SystemerareMannen:
3 årBarn:

Siv,i familjen, ärKvinnanbestårhushållMånssonsFamiljen tre personer.av
läkemedelsföretag.sektionschef påarbetarzoofysiologi och ettidocent som

flextid.i tillämpararbetarhonheltid. FöretagetnärvarandeförarbetarHon
ochtill 1115900tidenfasta är1800 och dentill00från 7Flexramen är

30 minminstoch måste50 minpåLunchen ut1500. är tatill1300från man
häm-hinnafor kunnaarbetstidersinapâpersonlig lösning attSiv harlunch. en

brukarhonEftersom1700 då det stänger.kldaghemmetsin dotter senastta
minustidfår hon1630och måstevarje dag815klarbetetill sittkomma ca
i veckandagarbetadels med överhon kompenserar attvarje månad, ensom

interäknasSivs arbeteveckan. Idag ihemarbetemed sigdels med ta enatt
skall kompenserasemesterveckagenerelltharhonövertid, extra somutan en

extraarbete.allt
medkontorstidvanligoch har mot-Erik,familjen, äriMannen systemerare

Varjetidsbank.mycket generöshar dessutomflexmöjligheter ochsvarande en
fråntimmar80minuseller80 timmarplusantingenförahan övermånad kan

kompensationsle-veckafår lovanställdamånad. Deföregående att ta ut somen
arbe-830 till sittkltidigastregelmässigt kommerErikEftersomår.varjedighet
dag,-timmarmindre åttaarbetar ändäravföljdoch perpåte ensommorgnarna

och bör-morgonjourvecka hartiondehandelsdenna tid närhan inarbetar var
helgen.underberedskapstjänstharhanveckasjunde närdels530jar kl var

övertid.myckethan arbetatPeriodvis har

organisationVardagens
dagarnatillbringargammalt, ettårbarn, drygtoch Erik harSiv tre somett
1700varje dag.800 ochmellanhardaghem öppetföräldrakooperativt som

det handärföroch ärarbetsplats,Erikstillpå vägen somliggerDaghemmet
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lämnar dottern varje Sedan år tillbaka bor de i villa i rela-ettmorgon. par etten
tivt centralt beläget villaområde. Deras respektive arbetsplatser iär Mölndal
och Lundbyområdet. Det innebär de båda två har 7-8 km tillväg sinaatt ar-
betsplaster. De kollektiva tvärforbindelsema dåliga iär Göteborg i synnerhet

de är sina till daghemmetstvungna lokaliseringatt på Lån-som anpassa resor
gedrag. För klara lämna och hämta proceduren haratt de sin bil ochav var- -
kör alltid bil till och från arbetet.

Siv och Erik välutbildade.är Siv har karriär inom universitet bakom sig,en
innan hon docent övergick till det privata näringslivet och först blevsom grupp-
chef och sedan sektionschef inom forskningsavdelning. Siv trivs bra med sitten
arbete. Hon känner hon bemöts med respekt. Mycket hennesatt arbetstidav

planera och leda forskningsprojekt, handleda,upptas att instruktio-av att att ge
till laboratorieassistenter och delta i projektgrupper hon själv intener att som

leder. Genom chefen for hela avdelningen är renodladatt administratör och har
kan hon koncentrera sin insats på den vetenskapligaresursansvaret ledningen.

Dock kvarstår hon får använda mycket tid till samordningsmöten.att Hon har
därför svårt hinna med läsa så mycket facklitteratur hon skulleatt Ef-att önska.

det hela tiden tillkommertersom tvingas hon kontinuerligtnya engagemang
prioritera mellan olika uppgifter. Hon delgör i tjänsten, sammanlagten resor
motsvarande veckor år, därav fyra veckor utomlands. Hon uppleversex per ca

hennes arbete stimulerandeär och henneatt goda utvecklingsmöjligheter.ger
Erik är och har arbetat i flera år med stordatasystem inomsystemerare pri-ett

storföretag. För produktionsavdelningenvat måste han ingåatt i det jour-serva
Ävenpâ och helgernasystem omnämnts Eriks jobb ärmorgnarna som ovan.

karriärbetonat i den meningen det hänger på den enskilde hållaatt attpersonen
sig framme och skapa sig arbetaAtt deltid minskar den möjlighe-ett utrymme.

även Erik det skulleten, kunna arbeta deltid for jobbetsattom attmenar
skull. Utveckligen går snabbt inom detta ochområde blir specialiserad in-man

delområde. Det svårt hinnaär hänga med. Helst börett läsa facklit-om att man
på fritiden.teratur

Siv och Erik hjälps åt med hemarbetet. innebärDet inte de exakt lika.göratt
Sedan de flyttat i sin villa för och halvt år sedan har arbetsdelningenett ett

emellan forstärkts.dem Villan behöver underhållas och Erik händig ochär gör
dendet arbetsuppgifter. De inte bilarna självamesta typenav av utanreparerar

lämnar dem till verkstad. Erik har dessutom tjänstebil. Sortera tvätt, tvät-en
och mangla Siv.gör Strykningen delar de på. städningen Sivta gör det mesta

lördagsformiddagarna och under tiden Erik veckoinköpen.gör De harav en
relativt trädgård och trädgårdsarbetet tillhör Sivs favoritsysselsättningarstor på
fritiden. De har både grönsaksland och fruktträd. De har också ett par sommar-

de vistas i på delar och helgerna.på De tyckertorp mycketsemesternsom av
i skog och mark och plocka Siv säger honatt ute t ärom vara attex svamp. upp-

på landet och harväxt med sig hemifrån baka bröd, sylta, safta och frysa inatt
bär. Hon tycker ibland det onödigt arbeteär samtidigt det roligtatt ärattmen
och alltsäger går i hushållet.att
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situationer i vardagen.kritiskaLösningar på
ihop sig medfrån jobbenkravenhaft problem medSiv och Erik har attatt

föddes, försöktefter dotternhar,småbarnsperioden alstrar. Dede krav attsom
fungera, då derashaft dethar svårtdeltidsarbeteflera varianter att attmenav

heltid.skall arbetadeförväntas demsådan karaktär detarbete har attatt aven
eftersomfredag,% ledigaErik 90 ochbåde Siv ochFörst arbetade var varannan
fortsattefick daghemsplatsdefri fredagarna. Närville pådagmamman vara

honi veckan,dagar90% förkortade arbetsdagenarbeta ochSiv med treatt men
arbetade heltid.arbetsinsats honnärhon då fickupplevde göraatt somsamma

Erik harsmå barnårs vuxenlivSiv och Erik levt mångaEftersom storautan
del deställa sig hel näräktenskap, debarn i tidigare atttvungnaett om envar

har tvingatsarbeta övertid. Desvårt hinnamycketfick barn. De hart attex nu
daghemstiderna.arbetstidernaförtillsöka sig fram motattett system anpassa

Erik klara dennaemellertidtjänsteresor måsteSiv sinaNär gör pro-avensam
med heller någonhjälpa dem detta,inte kancedur. har någonDe somsom

detdela hemmabrukar på närblir sjuk, så dekan rycka in dotternnär att vara
kvällarna. Eriksbarnvakt iblandmöjlighethar debehövs. Däremot sto-att

Siv.väninna tillf d ochSivsställa likasåbarn kan syster, enen granneuppra
oftafick barn gick defritiden. desina på Innanhar också ändratDe vanor
får ståfacklitteratur. Sådantskönlitteratur ochvisaftnar lästebio,teater, samt

in-helgerna och de kännerträffar deframöver. Sinatillbaka några år vänner
människor sittträffar mångasin vänkrets. Debehov utökaatt ar-get genomav

lätt uppstårsömnbristigen dende också påbete. På helgerna att ta sompassar
Familjenviljaframför allt skulle göra ärVad Sivunder veckorna. att resa.mer

gick utmärktdå detoch de tycktei Skottland ivecka attatt resasomrasvar en
litet barn.med ett

framförskulle deuppstår i vardagenmotstridiga kravförena deFör att som
sinhon räddsöker efter. Siv ärstädhjälp, vilket deallt vilja ha att ommenarnu
Pâför städa.flera timmar på lördagenegentligen intefritid och vill avsätta att

undan,plockaabsolut nödvändigaste tvättade bara detvardagarna gör etc.som
och detkom och städade demgymnasistperiod lyckades deEn varen som

honför tjänstebilligger tillSiv själv sägerovärderlig hjälp. nära att attsomen
sinockså framfört påtjänstebil, honstädhjälp framför någotskulle föredra som

arbetsplats.

arbetstidtill förkortadInställning
för och sinBåde dotternstid honSiv skulle vilja arbeta kortare än gör egennu.

och kl 1500. Menmellan 830idealiskt arbetaskull tycker hon det attatt vore
och realiteten ha kvararbetstid och lägre lön iihon inte bereddär att ner

pla-arbetstiden skulle hon helst viljaförkortningsin gamla arbetsbörda. En av
behöver kortarebarn egentligenhennesvarje dag. Hon attut ar-enmenarcera

kl 1700,och dethon hämtas på daghemmetoftabetsdag. Nu dottern trött närär
arbetstidsförkort-Oavsettbilen hemvägen.händer hon iatt om ensomnar

hon deneller 35-timmarsveckainnebära 30-timmarsveckaning skulle attanser
skillnadmärksvarje detdag. Hongör storattmest nytta om man ar-enmenar

föräldraledighet hon mindre in-förlängdmindre dag. En ärbetar timme peren
därefter dethon bra, ärhemma år ärtresserad kunnaAtt ett menar menvaraav.
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kortare arbetsdagar behövs. För hennes del detär problematisktsom egen att
borta från arbetet under längre perioder, eftersomvara utvecklingen går snabbt

inom hennes forskningsområde och hon blir efter mycket bara attgenom vara
borta några månader.

Siv det borde kunna fungera bratror att förkorta arbetsdagenatt generellt i
hennes arbete,typ säger samtidigt det förutsätter majoritetenav attmen att av
de anställda företaget inställdaär på dessa förkortade arbetsdagar. Inga sam-
mankomster får bokas efter 1500.t Trots detta hon,ex det ändåattmenar
finns anledning prioritera småbarnsföräldrarnaatt detnär gäller arbetstids-en
förkortning och båda föräldrarna bör förkortaatt sin arbetsdag. Får bara en av
föräldrarna hemma honär rädd för kvinnorna drabbas negativtvara att i sina
möjligheter arbetsmarknaden, eftersom det är troligt det just bliratt mam-

kommer utnyttja denna rättighet, ochatt då blirmorna de inte likasom efterfrå-
gad arbetskraft. Hon befarar ingenting kommer händaatt inväntaratt om man

arbetstidsforkortning skall omfatta alla.en som
Erik har motiv till varför han föredrar förkortningsamma arbetsdagenen av

varje dag. Han kan tänka sig det skulle möjligt för föräldrarnaatt sick-vara att
sacka sina tider de fick kortare arbetsdagar för bättreännu kunnaom att anpas-

arbetet till barnens behov kortare bortavaro. Mensa han det ärav att yt-menar
vanskligt med specialreglerterst för småbarnsföräldrar. Han också dettror att

är orimligt det gär genomföra sex-timmarsdagenatt tro att att på gång. Deten
får ske stegvis. Jämfört med införa sjätteatt semestervecka föredrar hanen en
förkortning varje dag.

5.3 Hushåll Deltidsarbetande sjuksköterska turliste-
tid och hennes familj
Kvinnan Sjuksköterska:
Mannen Forskningsassistent:
Barn: 5 år och 3 år

Familjen Johanssons hushåll består fyra Kvinnan i familjen, Ka-av personer.
rin, sjuksköterskaär intensivvårdsavdelning. Hon arbetar deltid, %,75en
efter turlistesystem. Hon har 50 %-ig tjänstett i botten, vilket innebär honen att
varje vecka arbetar två dagar och kväll. Förmiddagspassen slutar hon klen
1545 hon går redan kl 1445. På det viset slipper hon hamna i långa bilköer.men
Istället arbetar hon dag sjätte vecka. Detta harextra avdelningssköters-en var
kan ordnat. Karin arbetar tredje helg. Var sjätte vecka omfattar denna helg-var
tjänstgöring fyra dagar med början fredag kl 1300-2130, fortsätter lördag kl
645-1515, söndag kl 1300-2130 slutar på måndag kl 645-1445. Detsamt är

drygt Var sjätte helg helgtjänstgöringenett är kortare och omfattar lördagpass.
kl 1300-2130 och söndag kl 645-1515. Därutöver arbetar Karin något mer var-

vecka antingen kväll, förmiddag eller för komma ien natten atten upp
75%-tjänstgöring. Detta tillägg bestäms månad för månad. harHon själv valt
denna lösning för så mycket möjligt sin tjänstgöringatt placerad påsom av
dagtid. familjensSett synvinkel skulle hon helst arbeta enbart dagtid påur
vardagar.
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forskningsas-innehar tjänstforskarstuderande ochKarins Peter är somenman
arbetsti-alltså bestämdaarbetstid flexibel,universitetet.sistent Hans är utan

dag-lämna barnenregelbundna. Han brukardockarbetsdagarder. Peters är
1700. arbetaroch sluta Han800och komma till sitt arbetehemmet kl 745

familj.hänsyn till sinmöjlighet till medhan hari princip så mycket tagen

organisationVardagens
pati-vill arbeta direkt medintensivvård och honSpecialistutbildad förKarin är

ad-intressant medtycker inte detbakom skrivbord. Hon ärinte sitta attettenter
dagtid, vil-möjlighet arbetahon, detministrativt arbete attger enmen, menar

Karin föravdelningvill. På sinsmåbarnsmammorket framför allt caansvarar
alltid till-övervakade. arbetarständigt Hongången och depatienter åt ärtvå

läka-kontinuerligt medrådgör deundersköterska. Dessutommedsammans en
liksom det all-fördel,team-arbete mycketdetta ärHon tycker attstoratt enre.

medavdelningen diskuterasjuksköterskorytterligaretid finns attett un-par
påfrestande arbetaemellertid kännas psykisktkanvarje arbetspass. Detder att

anhöriga kanockså tala medliggerså sjuka patienter. I dettamed att varasom
transplantationer,frågorfinns etiskachockade och detupprörda och att som

harsig till. Karin tycker honmåste förhållasjuksköterskanenskildaden attsom
fler vill utbildaförstå inteegentligen inteyrke och kanmycket intressant attett

ochständig personalbrist, närsjukhus rådersjuksköterska. hennessig till På
förfrågningar honsjukhuset medofta telefonsamtal frånledig får honhon är om

medattraktivtskulle blisig arbeta Arbetettänkainte skulle kunna att extra. mer
Karin.ob-tillägget,rejäl höjningframför allthögre lön troren av

gifteabsorberande. hanbli helt Innanslag det kanarbete detPeters är attav
har hanklockan elva kvällarna,jobba fram tillsig kunde han en mermen nu

han emel-kontorstid. Periodvis måstemed arbetsdagarregelbunden rytm
mycketexperiment arbetadyrbartbli klar med något,lertid för hinna etttatt ex

kan kolliderakvällar och helger. Detarbeta bådeoch då måste hanintensivt
utifrån för hand bar-behöver hjälparbetstider och då demed Karins att ta om

Å mittför ärendensig ledigtkan också uträttaandra sidan Peter atttanen.
dagen.

vissarbetsuppgifterna hemma. EndelardeKarin och Peter säger att ar-
ordnar medbadrummet, dammar,emellertid. Karin städarbetsdelning har de

ledig vardagarna. Honsmåsaker honstryker och fixar när ärkläder,barnens
biblioteket.till Peteroch gårbarnavårdscentralen, köpertillgârt presenterex

bilarna sköter ekono-ochoftast handlar, dammsugerdenär samtreparerarsom
och lagaområden. Tvättabehövs in varandraskan detmin. Men de om

Karin bakarbakar bröd ochdock det Peterbåda två,de ärgör sommat som
kakor.

situationer i vardagenkritiskaLösningar på
ihopKarins arbetstider. De går inteför familjenproblemenEtt de ärstörstaav
tidi-arbetahon mycket bra med nätter,familjens krav. Själv trivssig med att

folk ochinte så mycketdå det lugnt,eller kvällar. Hon tycker ärattmorgnarga
njuter förestiga tidigt,rutinuppgifterna överstökade. Honflestade är att uppav
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de andra i familjen, tidgod sig och köra iväg till arbetetta söndags-t ex en
det mycketnär är lite trafik. Hon har arbetat på period liksommorgon natten en

många andra småbarnsmammor inom sjukvården. Hennes arbete omfattade
tolv inätter månaden, och då hon på dagen, honnär kom hem och barnensov

på daghemmet. Hennes tyckte det arbetssamt hemma självvar attman var vara
med barnen dessa kvällar och nätter. Karin fick familjen.änrytmen annan
Därför hon sig föranstränger så mycket arbete möjligt på dagtidattnu som

skall hon börja undervisa dagtid några gångert termin. Hon villex per
emellertid inte tillövergå sjuksköterskejobb på vårdcentral eller admi-ett etten
nistrativt arbete inom vården. finnerDem hon tråkiga. Hon skulle kunna tänka
sig arbeta 50%, det inte hade varit så det krävs honatt arbetar 75%att attom
för hon skall få behålla barnens daghemsplatser och föratt deras ekonomiatt
kanske inte skulle tåla hon arbetar kortare tid. harDe köpt radhus föratt ett
drygt år sedan.ett

Ett svårhanterligt problem lokaliseringenär bostad arbetsplats dag-av - —
hem parkeringsplats. Karin och Peter bor alltså i radhus och deras tidsbe-ett—
sparing för de kör bil jämförtnär med kollektivtrafik timmeären resa ca en
vardera. De har också två bilar. Karin måste parkera bilen på minutersca
gångavstånd från sjukhuset, eftersom hon inte får parkeringstillstånd på sjuk-
husområdet. Varken hon eller många andra kvinnor vill parkera sina bilar i par-
keringshuset rädslan för överfall. Den här otryggheten känner hon ocksåp g a

hon skall i kulvertennär kvällen. Detsamma gäller honnär skall sigta
från arbetet till parkeringsplatsen på kvällen, vilket hon löst med åka bussatt

det längre tid gå.äntrots att tar att
Karin och Peter tycker de har för lite tid tillsammans hela familjen.att Ett

problem är dottern mycketär bunden vid Karin, vilkett att Karinyngstaex
själv hänger ihop med hon blev sjuk dottern föddestror när och inte kundeatt

hand henne då. Nu måste hon kompenserata detta och dotternägna särskiltom
mycket uppmärksamhet de tillsammans.när är Barnen och Peter behöver och
vill alltså hon skall hemma hos dem fler kvällar hon faktisktatt än Somär.vara
det arbetar Karin kväll i veckan, går gymnastik kväll ochutser nu en en en
kväll, hon arbetatnär hon såär lillatrött den tid blir bara fly-översent, att som

iväg för henne. Därför planerar hon flytta gymnastiken tillter sön-t attex
dagarna.

Arbetslivets villkor och smâbamsperiodens krav på familjen har tvingat Ka-
rin och Peter till olika anpassning. Bl har de ändrat umgängesvanortyper av a
så de går ihop sig med deras liv i övrigt. Helst vill de inte bortatt tautan att
barnen sig. harmed De god grannkontakt och umgås del med någraen grannar
och med andra hemmavänner hos varandra. Däremot går de inte påut restau-

bio eller tillsammans. Karin går med sina väninnor några gångerteater utrang,
umgängeår. Peter träffar sina vid andra tillfällen.vänner En ocksåärtypper av

hans arbetsluncher med kollegor.
Karins föräldrarAtt bor i underlättar för dem. Karins ställer all-stan mamma

tid och hand barnen de sjuka. När Karin börjarnär är arbetet ef-påtarupp om
termiddagen, lämnar hon barnen på daghemmet förmiddagen och åker se-
dan till sin och dricker kaffe färskamed rundstycken och lägger sigmamma se-
dan vila innan hon tillkör jobbet. harHon sedan år tillbakaatt ett par
hjärtbesvär, vilket innebär hon inte får därförHon har lagt sinatt stressa. om
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försöka haochinnebär vila mycketDetlivsstil till lugnare attatttempo.ett a
härblir mycket viktig i detlediga vardagkondition. Hennesgod samman-

hanget.

arbetstidtill förkortadInställning
aldrig tänkt sig honarbetstid frivilligt och harförkortat sinKarin har redan att

arbetssche-hennes idealasynvinkel skulleheltid. hennesskulle arbeta Ur egen
kväl-och vecka påförmiddagarnaarbetade vecka påså, honut att enenma se

kväll i veckan för kunnavilja frihon skullelarna, atttgaranterat exvara enmen
schemana intealdrig kunnat ärhar honfölja kurser. Dessutom attacceptera

pånattvila åtta timmar. Hon pekarpersonalenupplagda så garanterasatt en
kl 645, vilket det2130 och börjar dag gördär hon slutar nästasitt helgschema

tillräckligt långhinna nattsömn.omöjligt att en
förkortningKarinsmåbarnsmammasin situationSett att avanser ensomur

arbetstiden förkortas till tim-dagligaså denarbetstiden bör konstrueras att sex
föredra framföruppfattning.principiella Det ärPeter är tatt exsammamar. av

skulle för-förkortad arbetsdagfredagseftermiddag.förkortad Han att enmenar
skul-arbetstider, vilketfamiljen kunde halivskvalitén, särskilthöja sammaom

skulle kunnafritid. Demöjlighet tillfamiljemedlemmarna gemensamenge
till och från arbe-kanske också samåkamiddag tillsammans ja,frukost ochäta

bilar.och slippa ha tvåtet

laboratorieassistentHeltidsarbetandeHushåll5.4 4.

familjoch hennesdagtid
laboratorieassistentKvinnan:

Barn:l3 år

och hennes Johan. AnitaAnita ärFamiljen Ekström består tvâ sonav personer,
laboratorieassistent och arbetar påtillbaka skild. Honsedan några år är cen-

schemalagt och själv harArbetet på sjukhusettrallaboratoriet på sjukhus. ärett
efter-sjukhuset kl 645,vilket innebär hon måste påAnita fast dagtid, att vara

alltid avsluta arbetsdagenpatienterna kl 700. Hon kanförsta kommerdesom
och i arbetslaget växlar dehar 45 minuters lunchpunktligt kl 1600. Hon attom

de patienter kommeralltid finns någon kanlunch, så det ta emotattta somsom
för provtagning.

organisationVardagens
hemifrån 630 väcker honhon gårAnita stiger kl 530 på Innanmorgonen.upp

fråntill honom. brukar ringa honomJohan och i ordning Hongör grötsonen
Anita cyklar förefter allt det skalljobbet kl 730 för höra ärattatt som vara.ca
vintern honvilket minuter. Ibland på gårtill sin arbetsplats,det tarmesta ca

åkahalvtimme. Hon har aldrigoch hon med det prövatdå räknar attatt tar ca en
åka buss in till och sedan byta därbuss, eftersom hon då först måste centrumen

Är hon bil tillmycket dåligt köroch buss till sjukhuset. vädretta annanen
jobbet.
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Avdelningen, där Anita arbetar, indeladär i olika sektioner. För varje sektion
finns sektionsledare och Anita är dem. För närvarande beståren Anitasen av
arbetsuppgifter ventagning. Hon kan inte planera arbetet själv. Det heltav styrs

patienttillströmningen. Erfarenhetsmässigt personalen ungefärav hur mån-vet
kommer. Måndagar och tisdagar kommer det flest patienter.ga som Onsdagar

och torsdagar kommer det färre och lägst antal på fredagar. Personalantalet är
också efter denna patienttillströmning. Detavpassat måste alltid finns personal
till hands för patienter, vilket innebäratt ta personalenemot får avlösaatt va-
randra vid kafferaster och middagsraster. Det innebär också personalen ald-att
rig kan samlas och diskutera angelägenheter på arbetstid, vilketgemensamma
är problem för dem. Personalen uppleverett sig mycket beroende varandraav
inom sektion och känner sig också styrda utifrån de inte själva kanen attgenom
reglera arbetsmängden. Varje år personalen mellan de olika sek-grupperas om
tionerna, vilket motverkar arbetsuppgifterna kan kännas enahanda.att

Anita har arbetat många år laboratorieassistent. Hon började 1a-nu som som
boratoriebiträde gick sedan speciell utbildning till laboratorieassistent.men en

harHon också utbildat sig till vårdlärare och fick under dessa terminertre ut-
Ännubildningsbidrag. har hon inte fått någon lärartjänst inom detta område.

Hon blev erbjuden sektionsledartjänsten fyranär år, och tjänsten in-sonen var
nebar hon arbeta heltid.att Innan desstvungen arbetadeatt hon halvtid.var
Hennes halvtidstjänst upplagd så hon arbetade heltid vecka.attvar varannan
Det fungerade inte bra varken för henne eller för hennes På jobbet tyckteson.
Anita hon inte upprätthöll sin rutin tillräckligtatt bra. Hon tyckte det svårtvar

hänga med och det fungera riktigtatt flytande. Hon tyckteatt också detatt
blev enformigt hemma fri hel vecka. På daghemmet,att vis-vara en som sonen
tades fungerade det heller inte bra. hamnadeHan lite utanför och fick oms-
tällningsproblem mellan veckorna. Det blev bättre hannär där kontinu-var
erligt.

När hon började arbeta heltid fick hon lägga rutinerna hemma. Städ-om
ningen fick skötas på lördagarna. Då hon fortfarandet gift och hon ochex var

Ändockhennes hjälptes med sysslorna. det så de hade tydligman attvar en
arbetsdelning sinsemellan. Detta berodde de köpt äldre hus och hen-att ett

snickare, rustade huset och hon skötte under tidennes man, som var upp
marktjänsten. Anita är emellertid medveten det hon bestämdeattom var som
hur det skulle och han genomförde idéerna.ut, När de skilde sig fickse som
hon behålla huset och hon vill bo kvar där fortsättningsvis.även

Huset ligger relativt centralt beläget och hon har till affären.nära Därför går
hon också och handlar det behövsnär och har inget med veckoinköp el-system
ler stormarknader. I princip Anita alltgör hemma Sonen är sinupptagennu. av
skola och sitt intresse simning. Dock får han själv laga sitt mellanmål, närav
han kommer hem på eftermiddagen. Han brukar också hjälpa till med klippaatt
gräsmattan under sommarsäsongen. Hon har god kontakt med hongrannarna,
har föräldrarna i närheten och hon har flera vänninor och sin fäven d man som
kan hjälpa henne detnär kör ihop sig.
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i vardagensituationerkritiskaLösningar på
kritiskaför i dehjälp hennegodnätverksociala ärvälutveckladehennesJust en

hennes fixa sakersvårttycker det ärvardag. Honuppstår i attsituationer som
honf democh hennes d ärHennesåtgärdas i huset.behöver manpappasom

hjälper hen-ochföräldrarsituationer. Hennessig till i sådanavänder grannarna
brevlå-ochblommorna tömmahon åker borttitta till huset när vattnatatt exne

kommerbarnhon endamedveten attocksåemellertiddan. Hon attär somom
ochfår krämpordegamlablir säföräldrar deför sina när attställa upp

problem.
parvisa umgängetI dethennesändrades umgängesvanor.skilde sighonNär

träffarhon ärgamlasina vännerendaplats. De ettnågoninte längrehar hon av
träffarframför alltskaffat sig vänner,emellertidHon harkräftskivegäng. nya

sjukhuset. De görarbetarocksåkvinnorensamståendeandrahon tre som
hos varandra,ochhemgår äteroch dansar,gårtillsammans,cykelturer utt ex
gardiner. Delöv ochkrattasysslorpraktiskamedvarandrahjälper att sysom

si-i telefon medmyckethon talarAnita berättari helgerna,träffas attmest men
väninnor.na

ochhantävlingssimmarNusimma.sigi flera århar ägnatJohanSonen att
Anita och hennesfickhani veckan. Närträning dagarinnebärdet yngrevarsex

själv.han detklarartävlingar,allt vidframförtidenmed under men numan vara
vidhonomoch hämtaför lämnakörandemycketfortfarandedet attDäremot är

och föräldrarnaocksåsimmari närhetenborpojkesimhallen. En somannan
bekymrad,alltidhongällerNär det ärskjutsandet.medhjälpasbrukar sonen

barn,for sjukthemmaskallför honförHanblir sjuk. ärhan attnär stor vara
ibland beHon kanalltid kan lämnashanintetyckerhon sonensatt ensam.men

hos honom.ochpensionerad, kommafarmor, är varasom
skallalltpressadsighon kännautifrån kangod hjälpharhonTrots somavatt
honDärför tyckersigHon kännerhemma. ansvaret.organiseras omensam

behöver uträttafrån jobbet,ledigt närlättarebordeockså det att manatt vara
privatliv.sittordnaärenden för att upp

arbetstidförkortadtillInställning
vilja hahelst skulle honoch75arbetavälja skulle honfickOm Anita procent

villledig och denvardaghavill alltsåHonfyra dagar.fördeladden tiden en
ochvilja kunnaskullesaker. Honfixa mängdför kunnahon använda att en

till må-sig braskulle lämpalediga vardagenoch Deni lugn atthandla kläder ro.
hon skullei källaren. Honi ordningfönstren eller göra atttror varagaraget,

skulle bli lite lätta-forkortades. Detarbetstidhennesoch motioneraute mer om
skötas denstädning skulle kunnaalleftersomhelg,åka borthon ville enomre

ochumgås med vännertillbli tidskulle över attDethär lediga dagen. attmer
hondetta vadärcykla. Hon betonarintresseradsådant hon är attgöra t attexav
hontjänstgjordemånads tidtill. Undertidenskulle användahon enatttrornu

utmärkthon tycktevilketmåndagar,hon ledigoch då ettlärare varvarsom
arbetsfri vardagmediarbetaalltsåhar prövatHon systemettatt ensystem.

goda.erfarenheter det äroch hennes av
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5.5 Hushåll Heltidsarbetande industriarbetare för-
middagsskift och hans familj
Mannen: Industriarbetare
Kvinnan: lndustriarbetare

Familjen hushållPérez består två Carlos och hans hustru Maria.av personer,
Båda industriarbetare och arbetarär företag. Företaget tillämparsamma tre-
skift och just arbetar både Carlos och Maria förmiddagsskift dvs det förstanu
skiftet dagen börjar 630 och slutar 1500. Eftermiddagsskiftet bör-som
jar 1456 och slutar 2415. vilket innefattar timmes inarbetning varje dag,en
så arbetsdagen kan sluta 2000 på fredagarna. Nattskiftet påbörjasatt 2200
och avslutas 600. Carlos arbetar på råvarulagret och där arbetar alla enbart
förmiddagsskift. Maria arbetar förpackningsavdelningen och där förekom-

alla skiften. hennesI anställningskontrakt står hon skall arbeta ef-tremer att
termiddagen, hon föredrar arbeta förmiddagenpå och har sedan tidattmen en
tillbaka fått möjlighet det. Arbetstidengöra är mycket strikt och börjar ochatt
slutar exakt de angivna tiderna, vilka registreras stämpelklockan. Raster-av

lika exakt inrutadeär i dagsprogrammet. Från 815till 830 det frukost-ärna
och mellan 1045 och 1115 detär lunchrast. Ytterligarerast inlagdärrasten

mellan kl 1315och kl 1330.
Familjen bosatt i flerbostadshusär i de bostadsområdena iett ett storaav

nordöstra Göteborg. Arbetsplatsen lokaliseradär två kilometer därifrån ochca
Carlos brukar dit drygt tio minuter. Då går han emellertid fort.promenera
Maria föredrar åka spårvagn hållplats för komma till arbetsplatsen.att atten

Vardagens organisation
Carlos arbetsuppgifter råvarulagret innebär han alla råvaroratt tar emot som

beställdaär till företaget. Han lossar med disel- eller eltruck från devarorna
lastbilar utfört Han placerar i lagret.transporterna. l dennasom varorna upp-
gift ingår också kontrollera leveransen ochatt stämmer dettaatt att notera or-
derpapper. de fallI inte godkänns han dem ochreturnerarvarorna rapporterar
felaktigheterna. Han måste därför ha kontakter med både inköpschefen och an-
dra på kontoret. Carlos har också för spilloljan bort ochatt transporterasansvar
ringer och avtalar med oljeleverantören detta skallnär ske. Detsamma gäller
borttransportering och Han också paket ochreturpapper tarav emotsopor.

postförsändelserstörre och och distribuerar dem mellan företagets oli-sorterar
ka avdelningar. Carlos arbetsuppgifter mycket självständigaär och han hand-
har dem Om det uppstår situationer intensivmed arbetsbelastning ärensam.
det möjligt för honom hjälp, dock det avhängigtär finnsdet någraatt om per-

tillgå, vilket kan svårt särskilt i slutet veckan.attsoner vara av
Carlos har arbetat i företaget i många år och trivs bra framför allt beroende

på den självständighet han uppnått. Han har inga planer byta jobb, då hanatt
han skulle förlora penningmässigt det.tror Trots hanatt arbetaratt ensam

har han alltid mycket folk omkring sig, och det upplever han något positivtsom
och sig ha många bra arbetskamrater.anser

Maria har sitt arbete förlagt till förpackningsavdelningen, där hon tillsam-
med andra kvinnor förpackar den tillverkade produkten. Det såärmans gott
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förpackningsarbete.enbart invandrarkvinnor sysslar med De senastesom som
kommit kvinnor från Asien. Arbetet i sig enformigt,åren har det många är men

sitter mitt varandra och kan medan de arbetar. Dekvinnorna mänprataemot
finns avdelningen och reparationer maskinerna.på sköter transporter avsom

förhållandevis de avdelningar bullrigaDenna avdelning ärär tyst men som
radioanställda hörselskydd i form hörlurar, så de kan lyssna påhar de attav

Även uppfattar enahanda och fögaMaria sitt arbetemedan de arbetar. om som
inga byta jobb. trivs, vilket till delutvecklande har hon planer Hon storatt

träffar dem också delkontakter med arbetskamraterna. Honberor på goda en
fritiden.på

1500för Pérez och hemvägen brukar Car-Arbetsdagen slutar makarna
försändelser kommit till in-och hämta de brev och denlos förbi posten som

Sekreteraruppgiftenvandrarförening han sekreterare innebär mycketär ar-
fritid. idrottsintresse-till 90 Carlos Carlos ocksåbete och ärprocenttar avupp
flera gånger. regelbundetoch har sprungit Maratonlopp Hanrad tränartex

varitföretagets sporthall. Maria intei och utnyttjar ocksålöpning skogen som
svenskundervisning kväll i veckan och däremellani Sverige harså lång tid en

fast uppdelning sysslorna iingen principiellhar hon läxor läsa. De haratt av
Eftersom Carlos varit be-hem först lagarhemmet. kommerDen maten.som

och affärerna bättre MariaSverige och känner till Göteborgtydligt längre i än
får egentligenhandlar. de i framtiden barn skulle dedet oftast han Närär som

troligtvis Maria, skulle kunna hemma medföräldrarna,önska att varaen av
eftersomrealistiskt alternativ, debedömer de inte dettabarnen. Dock ettvara

inkomst.försörja familjdet inte gåratt att en enmenar

kritiska situationer i vardagenLösningar på
övergångsfas i sina liv. Carlos har bott i Sve-befinner sig iCarlos och Maria en

gifte sig förflyttade till Sverige i samband med derige i år. Mariamånga att
tillomställning kommahenne detdrygt år sedan. För är nyttstor att ettett en

omställningspråk. honom detkultur och Förland med ärett annat enen annan
för familj, vilket ställer andra kravetablera sig i roll medatt ansvar enen ny

föreningslivetHittills har hans ihonom ungkarlsperioden.än engagemang
alltförfritid, börjar han upplevauppfyllt hans detdet mesta som enmen nuav

tid tillsammans Maria.Carlos han måste meduppgift. känner atttung mer
i förening innebär ocksåflera inneha förtroendeuppdragunder årAtt attett en

och blir uppskat-maktposition både Manbygga viss är gott ont.somupp en
slitsamma.ifrågasatt blir indragen i motsättningarockså och ärtad sommen
insatser.för honom sinaDärför Carlos det dagstycker är att trappaatt ner

för Maria och derasmycket betydelsefull Carlos,verksamhetFöreningens är
till förfogande kanlokalen kommunen ställtlandsmän. Iden somgemensamma

spelar bord-tillsammans, umgås,träffas helgerna. Då lagar de äter,de på mat
Samhörigheten viktig och före-sitt språk.tennis och inte minst talar äreget

någon skul-social funktion. trygghet. Omningen fyller ovärderlig Den är enen
ochförklara sin belägenhetringa till ordföranden ochbehöva hjälp kan man

till undsättning.föreningen och dess medlemmar kommertill sådenne attser
därförflytta ställakan tio till tjugoOm behöver hjälp attt personer uppman ex

skyldigheter föreningsmedlemmar.ingår i derasdetatt som
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Carlos har också syskon bor så kande träffas på helgerna. Tvåtre attsom av
syskonen bor i andra i Sverige och bor i Norge. Grannarna familjenharorter en
också haft fin kontakt med de har nyligen flyttat till lägenhet. De har oftaen ny

med varandra de inär mötts Tillsammans bildarpratat syskon, lands-trappan.
arbetskamratermän. och socialt nätverk riktär ändåettgrannar som men som

inte fyller Maria och Carlos behov med andra människor. Deav samvaro upp-
lever instängdhet i leva isättet Sverige de har svårt Deatten att acceptera.som
saknar spontaniteten i umgängesvanorna. Folk låser dörrarna sig och blirom
sittande i sina lägenheter. Det integår för sig hälsa på varandra helt apropåatt

först avtala tid. Vill träffa någon utanför hemmet kostarutan att det alltidman
Överhuvudtagetpå puben eller någontex depengar restaurang. attmenar

det svenska samhället penningñxerat.är Folk kämpar för bil, båt,att som-
och blir slitna det. Själva vill de leva enkelt ochmarstuga de haretc hellerav

ingen bil. skulleDe kunna tänka sig köpa hus sättatt ett ett attsom spara pengar,
villapriserna i Göteborg alltför höga.är Sparandet led iär den återvänd-men ett

ningsstrategi har.de Förr eller skall de åka tillbaka till sitt födelseland.senare
SverigeI de aldrig de kommer bli helt accepterade. De kommertror ald-att att

rig känna sig riktigt hemma. Vänder konjunkturenatt och det uppstår stor ar-
betslöshet deär övertygade det invandrarnaär inte blir önskvärda.attom som
De kan heller föreställainte sig bli gamla i Sverige. Hur skall de kunna kännaatt
sig säkra på bli Omhändertagnaatt

Inställning till förkortad arbetstid
De upplever reform förkortning arbetstiden något mycket efter-en om av som
längtat. Att arbeta i åtta timmar dagen, två i familj deom personer en anser vara

mycket lång arbetstid. Särskilt pressande blir det och hustru arbetaren om man
olika skift. blir förDet lite tid tillöver och livet blir stressigt. Två timmarannat
fritid ytterligare dag skulle förhöja livskvalitén. Då de folk skulleper attmenar
orka med det samhällsarbete det önskvärtär de också sigattsom engagerar
Carlos betraktar sitt sekreterarskap i invandrarföreningen samhällsarbete.som
Bäst förkortadeden arbetstiden förlades på eftermiddagen varje dag,vore om
vilket i deras fall skulle innebära arbetsdagen skulle sluta l300. Det skulleatt

bra med tanke affärernas öppethållande och familjens behovpassa av samva-
De hoppas de ansvariga i samhället vill genomföraatt denna reform ochro.

skulle vilja rikta uppmaning till dem inte bara tänka produktionenatten
också det folket måste orka.utan att egna

5.6 Summering
härDe redovisade intervjuerna inbjuder till del reflektioner be-deten som p g a

gränsade materialet inte får uppfattas några sanningar. Det på-som mest
tagliga dessa familjerär genomgående upplever tidenatt inte räcker till.att
Framför allt är det två faktorer har betydelse i detta sammanhang. För detsom
första det individernasär förhållningssätt till sitt förvärvsarbete. För det andra

det föräldraskapär till småbarn.
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förvärvsarbetetförvärvsarbete har justi sittmycket engageradDen är somsom
fåreller honarbetsplatsen hanmålen i livet. Detviktigaste ärdeett genomav

tillfredsställelsepersonligsin duglighet. Detbekräftelse på manomger en
uppgiftervidare ioch det driveruppgifter väl,lösa sinalyckas nyaen person

tydlig börjanarbetsuppgifter har inte någonansvarstaganden. Denoch typen av
fordarutmaningar. Detidenhelautvecklas och bjuderslut etteller utan nya

utanför för-Privatlivetså.kanske änheltidsengagemang merperson,av en
krävande arbetsupp-backa degrad föri mycket höginrättasvärvsarbetet att upp

för hemmakarna heltperfekt bör denfungeragifterna. För taatt ansvarena av
karriärinrikta-andresdet dendet på sådant sättoch barn och göra attett gynnar
kvinnlig. Helauppbackande rollendenTraditionellt brukarde arbete. sett vara

förhållningssättmakarna har dettaeller bådapräglasfamiljens vardag enav om
känne-1ivsform. DennakarriärbundentypiskDettatill förvärvsarbetet. är en

Höjrupfritiden medlet.i livet ochmåletförvärvsarbetet utgörtecknas attav
1987Bäck-WiklundBjörnbergChristensen 1987,Rahbek1983,

ochkunskapkan krävakaraktär. -Dearbetsuppgifter harAndra annanen
och krä-och delassamtidigtkan avgränsasdeskicklighet utövaren, uppmenav

arbetetdärgår gränsDet sättaarbetandes totalainte den att enengagemang.ver
efter dagensinte med sig hemArbetsuppgifterna i sigoch slutar.börjar tar man

indi-enskildpersonal, inte påbrist påpåövertid uppstår berorslut. Den ensom
ifrån sig.hela tiden bättreutvecklas och göraeller krav påvids attengagemang

privatlivetsinte krav påarbetsuppgifter ställerhärDen upp-typen sammaav
nämligen förvärvsar-förhållandetomvändadetuppstårbackning. Snarare att

beri-på defritiden bjudermålet.blir Det ärmedlet och fritidenblirbetet som
förverkliga sig i denförföri livet. Detinslagen ärkande attatt sompengar

och präglar vardagen. Detta ärsina spår iförvärvsarbetar. Detta sätter enman
1987,Björn-Rahbek ChristensenHöjrup 1983,lönearbetarlivsform.typisk

Wiklund 1987Bäckberg -
från livs-bådamindre renodlade dragellerhushållen kanredovisadedeI mer

Framför alltkvinnorna.ochför bådegäller männenformerna iakttas. De upp-
bä-och kvinnan ärfamiljer, där bådei detidskaraktärproblemstår mannenav

tid tillvill ha mycketbehöver ochlivsformen. Bådakarriärbundnadenrare av
har sitttill de kravmotsatsställningioch detta stårförvärvsarbetesitt upp-som

sinsmåbarnsperioden ställs dettaUnderfamilj och hem. spets.i barn,hov
detden, liggerlönearbetarlivsform eller dragkvinnan harfamiljer, därI aven

antalmycketocksådeltid. Det görhon arbetartill hands stortettnärmast att
lösningfungerar dennayrkehar krävandeFör demsmåbarnsmammor. ettsom

deltidsarbetekanske påDetillfredsställande. prövarinte riktigtemellertid pe-
lösningarförsöker finna andraDetill heltidsarbete.så tillbakariodvis gårmen
fritiden.privatlivettidsbesparingar inödvändigtvis innebäraoch måstedessa
skiljaprioritera ochlösningarexempel sådanafinns utintervjuernaI t attex

inskränkaförändra ochellerviktiga,uppgifter i hemmetde attvaraman anser
frisigEventuellt köpakanfritidsaktiviteter.och sinaumgängesliv tsitt exman

matserveringhuvudmåltiden någonpåalltidstädhjälp,anlita ätaattattgenom
fun-bil förytterligareskaffaeller atteller transporternaattattrestaurang en
deteller ställer närfarmorharLyckligt lottadesmidigt. uppmormor somgera

behöverföräldrarna intesåsjuka barn,förihop sigkör att varaattt passaex
Överhuvudtaget fungeraoch farföräldrarkanarbete.borta från sitt sommor-
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ovärderliga stöttepelare i arbetstyngda barnfamiljer.
Den här karriärinriktade ochmän kvinnor vill intesätt ha kor-gruppen ett

arbetstid överhuvudtaget framförtare allt inte för del. Utifrån framföralltegen
de små barnens behov finner de den däremot befogad för kortare dagaratt
daghemmet eller hos dagmamman. Därför förkortningär arbetstidenen av var-

dag lösning under smâbarnsperioden. De kan hysa betänkligheteren inför att
arbetstidsförkortningen bara skulle för småbarnsföräldrar, eftersom detvara
kan missgynna denna kategori på arbetsmarknaden. Kvinnorna ocksåär mer
observanta på det i fallså borde ske kvoteringatt mellan föräldrarna, fören att
inte kvinnor skall komma till korta. När barnen blir äldre blir alternativet hela,
lediga dagar attraktivt. Deras val detta alternativ grundar sig på demer av att
finner det mycket besvärligt och otillfredsställande ifrångå sin arbetsplatsatt
för tidigt varje dag. Alltid rycker någon i dem. Alltid finns det något ofullbor-
dat. Däremot förefaller det lättare överhuvudtaget inte infinna sigattvara ar-
betsplatsen. Det alltsåär utifrån förvärvsarbetets synvinkel de diskuterar ar-
betstidsförkortningen. Arbetstidsförkortningen är sätt hanteratemporärtett att
det motsättningsfyllda i både vilja ha spännande och krävandeatt arbeteett och

vilja ha barn och familjatt kunna överlasta förutan barnenatt ochansvaret
hemmets skötsel på någon annan.

Detta kan kontrasteras dem diskuterar arbetstidsförkortningenmot uti-som
från privatlivets synvinkel. Det familjerär och individer har lönearbe-som en
tarlivsform och alltså har fritiden det livet sin mening. Då detärsom som ger
också självklart fri tid någotär positivt. Fråganatt är har rådmer medom man
det, eftersom det hittills inneburit lägre lön. Förvärvsarbetet tecken påsom
delaktighet i samhället är emellertid betydelsefullt föräven den personliga till-
fredsställelsen, för försörja sig själv och föratt gemenskap medatt ar-
betskamrater. Men framför förallt kvinnorna får förvärvsarbetet inte alltta ut-

tidsmässigt eller mentalt och spoliera den självbekräftelserymme som omsor-
familj och hem kan l-lur den fria tidengen används växlar.om Det finns fa-ge.

miljer lägger mycket tid och energi egenarbete olika slag.som Han kanskeav
huset och bilen själv, vilket kan mycket tid ireparerar anspråk. Hon kansketa

lägger vikt vid göra billiga inköpstor och kläderatt och på sigmat mark-tarav
tjänsten, hannär är reparationsarbeten.upptagen l andra familjer är detav

eller föreningsintressen dominerar.sport som
Många kvinnor i denna kategori har oregelbunden arbetstid i någon variant

och detta upplever de sällan för del något negativt. Däremot kan derasegen som
arbetstider skapa problem i relation till de övriga familjemedlemmarna. Den
lediga tiden infaller ofta vardagarna och den tiden använder de till fixaatt en
mängd saker hör till hemarbetet. Dessa lediga vardagar någotär desom sätter

värde på och bäst kan destort användas familjen inte hemma.ärrestenom av
Det bakgrundenär till varför många kvinnor gärna arbetstidsförkortningser en
förlagd till hela vardagar vilket alltså inte behöver fredag, något ivara en som
andra sammanhang kan skymta fram det önskvärda.mestsom

Småbarnsföräldrarna upplever sin situation speciellt och det har oftautsatt
samband med barnomsorgen. För det första kan det problem med attvara en
plats i kommunal eller privat barnomsorg. Det kan finnas sådana inskränk-
ningar i barnomsorgen den inte går ihop med föräldrarnasatt arbetstider. En
dagmamma kan vilja ha fria fredagar. Vissa daghem stänger 1600 eller
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föräldrarna för klarablandsinnrikaupphov till1700, vilket attsystem avger
arbetstider kan upple-med oregelbundnaFöräldrarlämna-hämta-proceduren.

Överhuvudtaget upplevskommunala barnomsorgen.utanför denställsdeattva
inslag ibarnenhämtningvid lämning ochtidsbundenheten tungtett var-av som

flextidtilluppfattas möjligheternasammanhangetorganisation. detIdagens
föräldrarnas arbets-anpassningen mellanpositivt kanmycketnågot somsom

små-smidigare. Blandfungeraöppethållandetider och barnomsorgens att
Samtidigt det såändamål.just för detta ärutnyttjas flextidenbarnsföräldrarna

verkarperspektivutifrån barnensfungerar bästden barnomsorg varaatt som
Deltid förlagd såvardagligairegelbundenhet sinafårdär barnenden vanor.en

inte detandra veckanoch fri denheltid veckaarbetar är synes varaatt enman
förmågaregelbundenhet ochbehovför barnen. Barnensalternativet attbästa av

småbarnsföräldrarna ärgöri barnomsorgssystemhel dagorka med attetten
sig fria-dearbetstid. Däremot kännerdagligvilja ha förkortadbenägna attmer

dådagen blirfria helablir Denbarnen större.förkortningi valet närre av
skäl.nämndaattraktiv av ovan

henne detposition. För ärsärskiltföräldern harensamståendeDen utsatten
ting honoch alla praktiskaupplevelsenbådehon detoftast är ansvaretaven

utvecklararbetslivet störreBehovetkännasutföra kanskall atttunga. enavsom
markerat för dennaanställda blirde ännuflexibilitet grupp.gentemot mer

förledigtönskemålet lättintervjuer ärfrån ovanståendeExempel dettapå att
hemmaeller lovangelägenheterdel privataordna att att omvaraatt upp en
för kun-telefon arbetsplatsenTillgång tilluk.trettonåring mycketär attens

kanoch så barnen göraeftermiddagenellerpåringa barnen attmorgonenna
blir detBland de ensamståendesjälvklarhet.intefortfarandesammaledes är en

socialamed goda nät-avgörande det kanhuruppenbartockså ännu varamer
föräldrar.tillminst närhetenverk inte egna

visat sigoch hushåll har detindividermed enskildai samtalen attTill sist, en
ellerförlängdintresse änarbetsdagen röner störreförkortning semesterenav

storheteremellertid inte dettauppfattarföräldraledighet. Deförlängd somen
välja mellanobenägenhetenocksågälleremellan. Detsammavälja attkanman

förkorta arbets-principenuttalar sig förtimmars vecka. Man30 eller 35 attom
förläggas något sätt.förkortningprincipielltiden varje dag annatattmot en

allaföreställa sigsvårtenskilde harsamtalen densig också ivisade attDet attatt
utformade uti-oftastarbetstid. Svaren ärförkortadkommerandra också att

slut-arbetsdag. Denförkortadkommerde självafrån det bara är attatt som
famil-typfallenutifrån de här ärprövningfram för vidareföraskan attsats som

fördeladförkortninginteförkortad arbetsveckagenerelltönskarjerna enen
ochindividerna har sedanenskildaoch deperiod. Hushållenlängre envaren

varjeförkortningföredrardelskall ske. Enlösningar hur detsina ar-aven
eller efter-lediga för-haAndra villaeller timmar.tvåbetsdag med ett paren

bästdel detledig vardag. EnhelönskarYtterligare andramiddagar. passaren
tidspussel finnsbakgrund vardagenstill helgen. Moti anslutningdenatt av

tillrationella skälsynvinkelindividernasochenskilda hushållensfrån dedet
olika val.dessa
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Förord

A Vilka konsekvenser får arbetstidsförkortningar för glesbygdskommun Denen
frågan ställde arbetstidskommittén till några sociologer vid Umeå Universitet.

Förutom genomgång vilka effekter olika arbetstidsreformer skulle haen av
for Robertsfors kommun innehåller också genomgång sociolo-rapporten en av

teoretiska med relevans för arbetstider.ansatsergers
Rapporten har legat till förgrund arbetstidskommitténs slutsatser för in-men

nehållet författarna Nils Eriksson och Roger Mörtvik. Som handleda-ansvarar
har Bengt Furâker fungerat.re
Arbetsmiljöfonden har medverkat till finansieringen projektet.av

Mona Sahlin

ordf arbetstidskømmitténi
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1 Inledning
.

1.1 Studiens bakgrund och syfte
Denna studie utgör ortstudier genomförs för den statligatreen av som .arbetstidskommitten. Av kommitténs direktiv framgår skall studeraatt man
tänkbara konsekvenser olika varianter arbetstidstörkortningar. Förelig-av av
gande studie inbegriper kartläggning den aktuella situationen vad gälleren av
arbetstider i kommun. Med detta grund vigör scenario över vadetten som som
kan tänkas inträffa vid olika former arbetstidsförkortningar. De alternativav

studeras för förstaär det generell förkortning arbetstiden till 30 tim-som en av
normalarbetsvecka, för det andra förkortninggenerell till 35 timmarsmars en

normalarbetsvecka för det tredje selektiv förkortning i formsamt en ut-av en
byggd föräldraförsäkring i form 18 månaders ledighet i samband med barnsav
födelse och timmars arbetsdag under förår varje barn och föräl-varderatresex
dern i tvåförsörjarfamilj, eller under förår ensamiörsörjare.en sex

Människans arbete är de viktigaste konstruktionerna i det sociala ochen av
samhälleliga livet, individernas situation i arbetslivet grundläg-att ärgenom
gande för deras övriga levnadsförhållanden. Arbetets karaktär och dess organi-
sation skapar social skiktning, vilket medför både olikheter och ojämlikhe-en

i hela det samhälleliga livet.ter
Arbete har utförts i olika former under historiens gång, i och med detmen

framväxande industrisamhället uppstår det i form, det organiserade löne-en ny
lönearbetarezarbetet. Av de i dag förvärvsarbetar de allra flestaär Karls-som

1983. Man kan alltså med fog beteckna vårt samhälle lönearbets-son ettsom
samhälle.

Denna bild lönearbetets och den sociala skiktningens iroll vårt samhälleav
inte odiskutabel.är Offe 1985 tillhör dem driver arbetets bety-tesen attsom

delse för människa och samhälle har minskat. Mycket kortfattat skulle man
kunna beskriva hans allt fler arbeten och allt fleratt män-utarmats attsyn som
niskor upplever arbetslöshet, vilket resulterar i allt fler frånavstånd ar-att tar
betssamhället för i stället söka mening i tillvaron utanför lönearbetet.att

Naturligtvis finns också ståndpunkten, arbetets betydelse harmotsatta att
ökat. Christensen 1983 lönearbetets roll i samhället har förstärktsattmenar

vad hänt med arbetets innehåll och våra attityder. Lönearbetetoavsett som ut-
den dominerandegör produktionsformen, det fungerar fördelningsnyckelsom

samhällets form för social ordning ochav gemensamma resurser, som som
överordnad ideologi. Ahrne 1987 betonar arbetets institutionella betydelse.
Även arbetets betydelse för materiell överlevnad har minskat, så har dessom

ökat.betydelse för sociala relationer Det viktiga med arbete haärett att ett
arbete till,gå anställd någonstans för därigenom någon i rela-att att attvara vara
tion till andra. Därtill kan arbete möjligheter till utveckling och självför-ett ge
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individen. Oavsettstimulerandeupplevsförutsatt detverkligande, att avsom
zirbete.frågorkonstateraställning för. kanvilken tatt extar ommansyn man

individ och samhälle.för bådecentral betydelsearbetstid, är av
givetvis påverkarkraftigt vilketvarierasitt arbete kaniVad gör synenman

betydel-troligtvisuppfattar detarbetehar intressantDenpå arbete. ett somsom
vidstårarbetsdagar. Deningenting långakanskesefullt oeh har ettemot som

sysselsättning.sinnågon mening isvårtkanske däremotlöpande band har att se
sinbegränsainstrumentell attityd önskanleda tillvilket kan attsamt omenen

möjligt.långt dettaarbetstid så är
in-förstnämnda kanarbeten. Detrespektive ondatala godakanMan om

arbetsuppgifterstimulerandeefterfrågad. hakänsla attattav varaenrymma
tillfredsställa mångaoch kamratskap, dvstill utvecklingoch möjligheter att av

karaktären saknarden ondabehov. Arbetengrundläggandemänniskans av
iföljaktligen ofta resulterarvilketpositiva egenskaper.dessafleradäremot av

kraft ochbördafall blir arbetetpsykisk ohälsa. I dessavantrivsel och taren som
Åbergmänskliga behovenbasalatillfredsställa demöjligheternatid från att

ifrån.helst slippamänniskan vanligtvis ävenvillarbeten1984. Onda om
plikt. Det endaarbetetmångaarbetsmoralen görlutherskaden att som enser

får vilket kanmänniskandenna ärpositiva med arbeten atttyp gepengarav
Ahrne l987.fritidentill förverkligande påmöjligheterhenne

orättvi-ofrihet. maktlöshet. ochanledning tillarbete kanFrånvaro vara enav
fortill kvinnornas kamp störreorsakernalevnadsvillkor. Detta är atten avsa

Åberg lönearbetet1984. Det är ävenarbetsmarknaden genomutrymme
medparadoxaltsocialförsäkringssystemet.sig tillkvalificerar nogmansom

inte kan för-socialförsäkringssystemet närhänvisad tilltanke äratt manman
1983.Christensenlönearbetesigsörja genom

fåtthar aldrigKvinnornavarit könsbundna.har längeArbetslivets normer
kvinnorför Förvarit givenarbetslivet har männen.förankring istarkaden som

exemplifieraskanalternativet. Dettahemmafru det endalänge attav manvar
diskutera-och i riksdagen,i fackföreningararbetslöshet,30-taletsunder stora

arbetsmarknadenkonkurrera medgifta kvinnor männenförbud förde att
för under efter-försvann dockidéeroch Sandberg 1988. DessaBjörkman att

sektor,ständigt offentligväxandelångvariga högkonjunktur medkrigstidens en
70-taletunderkvinnor arbetsmarknaden. Förstbehoversättas stortett avav

ställningi situation därmajoritet kvinnornaemellertidbefann sig egenenaven
dotter] Ther-ellerställningen maka,arbetslivet vanligarei än systersomvar

for-har intekvinnans plats i hemmetärNågra uttalade kravborn 1981. att
skulledelvis beror på dettatid. vilket åtminstonemulerats på att envarasenare

hemarbetets ställninghushåll. haromöjlighet för många Däremotekonomisk
riksorganisation HARO.Hemarbetandesförsvaras,kommit tatt ex av

i Västeuro-i Sverige i dag den högstabland kvinnorna ärFörvärvsfrekvensen
forvärvsintensite-för den ökadeframförallt mödraroch det är som svararpa,

ellerarbetsmarknaden görkvinnor lämnarmycketIdag detärten. somsom
1983.Nilsson och Paulssonfår barnlängre avbrott denär

idöljer faktum detbland kvinnorna detförvärvsfrekvensenhögaDen att ar-
finns företrädesvisKvinnornaojämlikheter mellan könen.råderbetslivet stora

kvinnorlön. Koncentrationeni arbeten med lågoffentliga sektorninom den av
under decenniet. Endetskärptstill kvinnoyrken har dessutomdessa senaste
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viktig förklaring till detta det främstär dessaär yrken erbjuder arbets-att som
tidsvillkor möjliggör dubbelarbete. Eftersom kvinnorna sköter 70-80som

det obetalda hemarbetet, detta förklaringär till så många kvin-procent av atten
och så arbetar deltid Björkmanmän och Sandberg 1988. Det vanligtärnor
kvinnor betraktar arbetets innehåll mindre viktigtatt arbetetän kanattsom

kombineras med hemarbete. Många kvinnor känner sig kluvna mellan tradi-en
tionell på könsroller och föreställningar jämlikhetstörre mellansyn om man
och kvinna vad gäller både yrkesarbete och hemarbete. Detta innebär också att

medvetenär borde visst sätt, traditionerattman ettom attman agera men
och hindrar Davies och Essevald 1988.normer en

Man måste i studier arbetslivet hänsyn till påtagligt könsmaktsystemta ettav
vilket påverkar människors villkor och möjligheter. Könsmaktsystemets styrka
varierar mellan olika arbete, beroende i vilkenpå fas i livscykelntyper samtav
individen befinner sig. Småbarnsmödrar och kvinnor med låg eller ingen yr-
kesutbildning underordnar sig könsmaktsystemets i större utsträckningnormer

kvinnorän med yrkesutbildning eller kvinnor familjeansvar Lindgrenutan
1985.

Ojämlikheten mellan könen innebär också det betydligtär svårare föratt
kvinnor karriär igöra arbetslivet. Man kan arbetsgivareatt ibland und-anta att
viker anställa eller på kvinnor, eftersom det finnsatt riskatt de kom-satsa atten

prioritera barn, familjeliv och hemarbete på bekostnadatt yrkesarbetet.mer av

1.2 Rapportens uppläggning
Med utgångspunkt i vad skisserats har vi kastat i försöksom ettovan attoss
studera tänkbara konsekvenser olika arbetstidsförkortningar. Den övergri-av

Apande frågan blir; Vad kan tänkas hända inför förändring i socialom man en en
situation, i falldetta förändring arbetstiden De föreslagna alternati-treen av

kommer förutgöra bas diskussion tänkbara konsekvenser,attven en en om sna-
renodladeän alternativ.trerare som

Arbetet har lagts följandepå i kapitelsätt; två redogör för teoretiskaupp
grunder relevans för studien. Vi diskuterar de intressemotsättningarav a

ofrånkomliga vidär förändring arbetstiderna, hur detta inver-som en samtav
kar på möjligheterna forma arbetslivet så det inte bara tillåteratt ävenatt utan
befrämjar utveckling förnyelseoch god arbetsmiljö.samt en

I kapitel redogör kortfattat för Robertsfors kommun, dess historiktre och
samhällsstruktur, för läsaren uppfattning kommunen.att ge en om

I kapitel fyra bild hur arbetstiderna för de löntagar-ger en ut storaav ser
i kommunen. Totalt privata företag kommunens och lands-grupperna samt

tingets verksamheter valdes och korn därigenom utgöra i studi-ut att stommen
Vi samlade in uppgifter samtliga anställda vad gäller kön, ålder, civil-en. om

arbetstider4.stånd, befattning uppgifter ordinarie och faktiskasamtm m om
Skälet till studien inte inbegriper företagare är dessa inteatt omfattasatt av

arbetstidslagar och -avtal i utsträckning anställda. Med tankesamma som
det antalet jordbrukare i kommunen, vilka förvisso företagare,stora är egna ge-
nomförde vi dock antal intervjuer jordbrukarfamiljermed i syfte speglaett att
deras arbetstider deras attityder till dessa. Härigenom fick ocksåsamt en
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redovi-intervjuerarbetstider. Dessadiskussionen löntagarnastillkontrast om
fyra.i kapitelocksåsas

före-intervjuer medgenomförde vifyrakapitelunderlagMed det gav,som
Syftet med det-respektive arbetsplats.anställda påarbetsgivare ochförträdare

arbetstidsförkort-olika formerkonsekvenservilkabildta att avavenvar
kring tänkbara konse-diskussionfem för vifå. kapitelskulle kunna Iningar en

kvenser.
arbetstider ochtilloch attitydertidsanvändninguppfattningFör att omen

anställ-bland deenkätundersökninggenomfördearbetstidsförkortningar, en
intervjuerkompletterandeviDärtill genomfördearbetsplatserna.tvåda på av

redo-Resultatet dettabland dessa.fanns medsmåbarnsföräldrarmed de avsom
kapitelvisas i sex.

trådrödapåsen med denknyta ihopförsökerkapitletavslutandedetI att
tänkbara kon-diskussion kringförVi härkapitel tillfrånlöper ett ensex.som

medföra.kan tänkasarbetstidsförkortningarsekvenser som

universitet,vid LinköpingsinstitutionenEkonomiskagenomförsortsstudiernaövrigatvâDe av
geografividekonomiskkulturgeografiochförInstitutionenochMotalakommunstuderarsom

kommun.studerarGöteborgsuniversitet,Lunds som
arbetsmark-ibegrepplön. Dettaarbetarden motsvaraslönearbetareMed mot2. personsomavses

anställda.FoB,bostadsräkningarna,folk- ochkällor,nadsstatistiska tex av
halvtid.minstarbetaråldern15-64 årkvinnornaiAndel somav

omfattar.anställning Denundersökningspersonernastidarbetstid denordinarieMed4. somavses
övertid.frånvaroplusformerminusallaordinariearbetstiden denfaktiska är av
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2 Om arbete, tid och tidsgeografi

2.1 Arbetets organisation, arbetstid och dess påverkan
på tiden utanför arbetet

Det finns idag i huvudsak faktorertvå pekar arbetstidsmönster.motsom nya
För det första tendens till förlängda drifts- och öppethållandetider förochen
det förändradeandra yrkesroller orsakade den tekniska utvecklingen vilketav
i sin påverkar arbetsinnehållet och arbetstiderna.tur Enligt Liljeström 1985
kan de utvidgade driftstiderna betecknas kolonisering Män-natten.som en av
niskan börjar förändras från ha varit dagvarelse tillatt verksamatt ären en som
dygnet Stora dyra investeringar inom industrinrunt. kräver effektivareett ut-
nyttjande maskinparken vilket resulterar i önskemål från arbetsgivarnaav att
utöka driftstiderna. Vissa verksamheter inom tjänstesektorn, framförallt vård-
och omsorgsarbete, kräver också kvälls-, helg- och nattjänstgöring. Arvedsson
1984 påpekar vissa arbeten kan utförasatt helstnär medan andra arbetensom
faktiskt utförasmåste under de tider då andra lediga.är Detta beror till delstor

tjänsteproduktionen fort.växer Deatt producerar tjänsterna och desom som
konsumerar dem kan ofta inte arbeta samtidigt.

iArvedsson konstaterar vidare arbetsgivarens behov arbetskraft kanatt av va-
riera alltefter verksamhetens Arbetsgivaren vill ha arbetstagarnarytm. till-
gängliga behovetnär arbetskraft är störst, något inte alls behöverav som som
stämma överens med arbetstagarnas önskemål. Vi finner alltså intressemot-en
sättning där olika önskemål arbetstidens förläggning kolliderar medom va-
randra. Denna utveckling innebär också går mångfald arbetsti-att mot en av
der. Dessa arbetstidsmönster karaktäriseras ökad oregelbundenhctnya av cn
vilket brukar sammanfattas under det positivt klingande flexibili-mer namnet
tet Magnusson 1987.

Om skall tillmötesgå både den enskilde individens krav och önskemålman
och produktionens, så måste det till handlingsberedskap och medvetenen en
policy hos berörda företag och förvaltningar. Det måste finnas framförhåll-en
ning i form arbetstidsorganisatorisk flexibilitet, utvecklad arbetsorga-av en en
nisation med inslag självbestämmandeett ochstort för arbetetsav ansvar ge-
nomförande och planering Magnusson 1987.

Meidner 1987 flexibilitetsbegreppet många gångeratt hanterasmenar
Han påpekar det inte bara finnsonyanserat. flera flexibilitet.att utan sortersen

ÄvenEn flexibilitet gäller arbetstidens förläggning.typ industrisamhäl-av om
lets stela arbetstidsregler tycks i upplösning, såbetyder inte det detvara att stora
flertalet lönearbetare frigörs från hanvad kallar lönearbetets tyranni a a, s.

Å49. Arbetstidens förläggning blir för olika intressen. sidan haren arena ena
vi arbetsgivarna och kundernakonsumenterna gärna driftstidenattsom ser

Åförlängs och tillgängligheten ökar. andra sidan haratt vi lönearbetarna som
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intresse-I dennaoregelbundet.ochobekvämtalltförvill arbetaintevanligtvis
Deti kläm. ärlöntagarkollektiv kommerriskdetmotsättning är stor att svaga

fackligafråga. Depådrivande i dennaochoffensivaarbetsgivarna är orga-som
intres-bevaka derasochsina medlemmarskyddaroll, attnisationernas att

samtidigtkollektivaStrategierna ärsammanhang.problematisk i dettablirsen,
personligaberoendeönskemål varierarochbehovmedlemmarnas pre-som

livscykeln Hammarströmsig ibefinnerarbete ochferenser, typ manvarav
Arbetsgi-kärnaflextidsproblemetsbeskriver att:Hammarström1987. som

ellerde tål detsiganställda,allasigriktarflexibilitetkrav mot varevarens
detbehöversig dealla,sigriktarskyddssystemFackföreningens motej. vare

41.ej.eller a a, s.
livscy-LinderarbetsinsatserflexiblahandlarflexibilitetEn typ omavannan

vårtdelenÄven förstanormerande. Denvaritindustrisamhälletharhär avkeln.
tredjeoch denförvärvsarbeteoch längstaandraliv utbildning, denägnas

övergångmjukare1987Meidnerpensionering. attinnebärdelen enmenar
arbete måsteUtbildning ochtill.livscykeln måstefaser iolika var-mellan dessa

rörligviDärtill måstei dag.utsträckning än pen-betydligt störrei merenvas
måstepensionsåldernnåtttills devill arbetaellerorkarintesionsâlder. De som
måstelängrearbetamöjlighetersamtidigttidigare,sluta attchansen somattges

vill.såför denfinnas som
produktivi-del vårlitenmycketendastkritikriktakanMan att avmot en

undersökningarallaarbetstider,form kortaretagits i trots atttetsökning ut av
kin‘. Även härframför högrearbetstidföredrar kortareflestadetyder att

gällermotsättningengrundläggandeintressen. Denolika enomkonkurrerar
selektiv.skalldengenerell ellerarbetstidsförkortning skall varaomvara

personalbehovÅsikter ökatleder tillarbetstidsförkortningarhuruvida ettom
arbetstidsförkortningargenomdrivnafrånErfarenheternaisär.gåreller

kompenserasarbetstimmar kaniförlustendelvisarutomlands att stor aven
ungefärstudiervisar andraSamtidigt att1987.NOUrationaliseringarmed

personalbehov. Deökati formutslagtidennedkortadedenhälften avgerav
tidigarelagt investe-kan berouppnåttsrationaliseringsvinster att mansom

efterklingareffekten dessaochgenomförasskulleändå att avringar avsom
1986.Ingelstaminvesteringstaktnormaltillåtergårdåårnågra man
påpekarjobb Ing-flertillklart lederintearbetstidsförkortningarfall därdeI

förutsätt-fackföreningsrörelsen dåförfördeltillkandettaelstam en avatt vara
arbetskraft.påtillgångknappfackföreningsrörelse ärstarkförningarna enen

kor-dåfäller avgörandetefterfråganochtillgångdärsamhällssystem engerlett
alltblirpersonalendåförhandlingslägestarkarearbetstid facket merenetttare

med inter-fackföreningsrörelsens,svenskaDenoch dyrbarefterfrågad resurs.
för-främstarbetstidsförkortningar kankallsinnighetnationella mått mätt, mot

jobbflertilllederarbetstidsförkortning inteklaras menat attatt enmanav
1988.SandbergochBjörkman

självklar-flestaför deorganiserade former ärsker underlönearbete enAtt
1983Stenbeck poängterarorganisering attarbetetsinnebär ar-vadhet. Men

kontrollerarorganisationenindivider ikaraktäriserasorganisation attbetets av
frågor rörCentralaandra.kontrolleradeblirsjälvadesamtidigtandra avsom

vinnaefterArbetsgivaren strävarunderordning. attkontroll ochdominans,
arbetsdelningresulterar ivilketochtid attarbetstagarnaskontroll över rum,
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kringz.blivit den princip arbetets organisation byggtssom upp
l bondesamhället, människannär arbetade för det direkta hushållsbehovet,

följde hon dygnets och årstidernas växlingar. Detta innebar arbetstid nå-att var
inte i timmarmättes och minuter. hadegot Man cyklisk tidsuppfatt-som en

ning Frykman 1979. Tiden kort eller lång beroende arbetets och in-var art
tensitet. Industrialiseringen medförde övergång till linjär tidsuppfatt-en en
ning etablerades i och med stordriftens och massproduktionens krav påsom
ökad effektivitet, koordination och kontroll den arbetade tiden och detav
mänskliga arbetet. Arbetsgivaren ställde krav på betald arbetstid också skul-att

.fläckfri och felfri tid, tid god kvalitet, under vilkenvara människo-en av.kroppen oupphörligen i arbete.är a 30. Industrialiseringen medfördea, s..därigenom övergång från uppgiftsorienterat arbete till tidsorien-etten ett mer
arbete.terat

Under det linjära lönearbetets har alltså klockan blivit huvudsakligadetera
kriteriet för dirigering och värdering arbete. förstaDet kollektivavtalav som
slöts i Sverige 1905 handlade just arbetstidens längd Stenbeck 1983. Denom
främsta nämnaren mellan olika arbeten ocksåär just arbetstid.gemensamma
De allra flesta lönearbetande säljer sin tid till arbetsköpare, och inte resulta-en

sitt arbete, vilket betyder löntet vanligtvis utbetalas i förhållandeav att till ar-
betstid och inärvaro stället för till resultat.

De arbetstidsregleringar genomförts sedan dess har från arbetsgi-som man
varhåll kompenserat öka arbetsintensiteten, vilket har krävtatt ök-genom en
ning kontrollen. Den första metod använde sig ackordslönesys-av man av var

Tanken ackordet skulletem. utgöraatt skulle arbetarenvar moroten attsom
fri vilja arbeta snabbt och effektivt. Emellertid fickav egen kon-storaman

trollproblem skullenär ackordensätta vilket frammanade strategier.man nya
Tidsstudier och stämpelur blev den melodin. Härigenom avsågnya att stu-man
dera arbetsprocessen Ai dess minsta beståndsdelar för därefter detaljregleraatt
hur arbetet skulle utföras, inte bara vad tid även och hur arbetetutanavser var
skulle bedrivas Björkman och Sandberg 1988. Dessa idéer brukar kallas för
tay1orism efter dess upphovsman Frederick W. Taylor. Taylorismens princi-

6O-talet3arbetsdelning dominerade arbetsmarknaden fram tillper om Un-
.der 70-talet tvingade utvecklingen inom industrin fram strategier. Arbets-nya

givarna ville skapa nya fabriker i form produktverkstäder där avslutadav en
delprodukt framställs under resultat-ansvar Ehn och Sandbergeget 1979.
Socioteknik, grupptillverkning, uppgiftsdelegering och Organisationsutveck-
ling blev på effektiv organisation. En centralrecept tanke denär dag-nya en att
liga organiseringen arbetet överlåts till själva arbetsgruppen. Härigenomav
tillmötesgår också i viss mån fackliga krav på decentralisering. Underman
80-talet har detta i praktiken i större skala Björkmanomsatts och Sandberg
1988.

Frågor arbetstid har alltså central förroll organiseringen arbetet.om en av
Arbetstiden är koppladnära till möjligheterna organisationatt atten gene-

vinst. En möjlighet öka vinsten följaktligenär förlängaatt arbetsdagenrera att
med oförändrad lön. Detta någotär idag är orealistiskt. Vi har starksom en
fackföreningsrörelse sigmotsätter sådana tankegångar och så visom vet att ar-
betsförmâgan längre arbetsdagen är. Ettmattas sätt ökaär arbetsin-annat att
tensiteten, öka eller minska på antalettempot Ett tredje sätt är ratio-pauser. att
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utvecklin-tekniskaautomation. Denochmekaniseringökadnalisera genom en
ochproduktivitet Ehnlönearbetarensenskildedenökahärigenomkangen

1979.Sandberg
vilkaväljasjälva kanhartid närobundnavanligtvis denfritidMed avses

hushållsarbe-ochförvärvsarbetehinder i formutföra,villaktiviteter utan av
fyllavi harmöjlighetervilkakvalitativ sida rör attocksåharFritiden somte. en
ochArbeteVogel l987b.tillfredställelseinnehållvettigtden med ger osssom
bes-desåfritiden på sättmed sammantagetplikter hänger attandra samman

tillvaro.med vårtrivsdvs hurvälbefinnande,allmännavårttämmer
vårsamtidigtperspektiv,längreminskat,hararbetstiden somAtt sett ettur

fritidsan-för vårinneburit deharökat,standard harmateriella att yttre ramarna
mellanskillnaderkvarstårdettatid. Trotsförbättrats över storaharvändning

olikheter,betecknakandessadelEnbefolkningsgrupper.olika sommanav
finns detEmellertidolika intressen.harmänniskorförklaraskan attavsom

olikamellanojämlikhetomfattandevisarskillnader sam-även ensom
ekonomiskaiskillnaderdel förklarasvisskan till resurser,hällsskikt. Dessa av

fritidsanvänd-iavspeglar siginnehållarbetetsuppenbart ävendet är attmen
socioekono-i högremänniskornyttjarExempelvis såTåhlin 1985.ningen

ikulturaktiviteter störreochfritids-, ut-idrotts-,kommunalamiska grupper
Lundén-Jacobysocioekonomiskai lägremänniskorsträckning än grupper

fritidsanvändningenpåverkararbetslivetivillkorDåliga1989.och Näsman
ochobekvämahar1980. DeGardellpassiviserasindividenså sätt somatt

utanförställasriskerarSkiftarbetare,arbetstider, att gemen-oregelbundna t ex
individensbådeökarSkiftarbeteutanför arbetet.ochbåde iaktivitetersamma
1979.och NilssonMagnussonbesvärsocialaoch denneshälsomässiga

ochhårtfamiljelivetstrukturerarförläggningochomfattningArbetstidens
fun-vardagenförpusslande atttillbarnfamiljer tvingas attenormtmånga ett

föränför tjänstemänbättresituationenVanligtvis ärtillfredställande. ar-gera
och Näs-Lundén-Jacobyarbetstiderflexiblaofta hardeoch medibetare att

medproblemfårgångerkategori mångaSkiftarbetare är1989. somenman
fritidoregelbundentillarbetstid lederOregelbundenmed barnen.kontakten

vuxenkontakter.tillmöjligheterminskadei barnenssigavspeglarvilket a
ocksåupplever störrearbetstidobekvämochoregelbunden pro-Familjer med

barnomsorg.blem med

belysningtidsgeografiskarbetstid iochArbete2.2

förespråkar bygger1986Ellegârdtidsgeografiska enDen ansatsen som
tidsanvänd-befolkningarshelamänniskorsenskildasåvälbeskrivning somav

fyraisammanfattasTidsgeografm kanförflyttningar.rumsligaochning
punkter:

människa.överlåtas till någonellertid kan inteMänniskans annan1 sparas
människanvilketdelegeras, gör ut-däremotkanaktiviteterMånga2

bytbar.
exempelvis sömn.delegera,går inteaktiviteterVissa3 att

ställedärför påendastoch kanodelbar ettmänniskaVarje är4 vara
gången.
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Med tidsgeografms hjälp kan sålunda visa på individens relationer tillman
exempelvis maskiner. andra människor. material eller till den omgivande mil-
jön. Enligt Ellegård skulle detta innebära tidsgeografin därigenomatt läm-är
pad för studier förhållandet mellan arbete och människa.av

Liknande har också utförtsansatser Giddens 1984, dock kritiskärav som
till vissa delar i tidsgeografmansatsen. utgår frånt att naiv och bristfälligex en
bild människan handlande varelse. Det finnsav tendenssom individer-atten se

skapade oberoende vardagslivets socialana som En följd detta blirav ramar. av
inte det skaparatt möjligheter respektiveman hinder.ser Tidsgeografinssom

svagheter beror mycket den inte inkluderar någonatt utvecklad teori om
makt. Studier människans begränsningar och möjligheterav förutsät-att agera

hänsyn till frågorter att makt,tar exempelvisman intressekonflikter ochom
andra motsättningar.

Att studera rörelser och möjligheter i tiden och i aktualiserar denrummet
konflikt finns. inte bara mellan olika intressensom också mellan olikautan syn

tiden och möjligheten utnyttja densamma. Ordstävatt tid är pengarsom
exemplifierar enligt Hernes 1987 detta. I arbetslivet godtar alla tidparter att
och likställs och är med varandra direkt utbytbara.pengar Tid knappses som en

och rationaliserandet denna blirresurs grundläggande for vår kultur.av resurs
Möjligheter själv kunna påverkaatt arbetstiden varierar starkt mellan könen,
olika yrkesgrupper och mellan olika sektorer arbetsmarknaden mellansamt
olika faser i livet.

Även Hernes i likhet med Frykman diskuterar begreppen cyklisk respekti-
linjär tid. I den cykliska tiden planerbarhetenärve låg. Tiden perio-styrs av

diska sociala såväl omgivningprocesser ochnaturen, kulturellasom av rytmer.
Den linjära tiden framtidsinriktad,är målinriktad och lättare kartlägga ochatt
rutinisera. linjära,Den kronometriska tiden från det offentliga arbetslivet ten
derar sprida sig till vardagen,att vissatrots såsomatt barnafödande,processer
sjukdom, vård och åldrande inte kan linjär klocktid.styras Här uppstårav en
konflikt enligt Hernes är orsakerna till kvinnornasom väljer deltidsar-en attav
beten för klara synkroniseringenatt de olika tidsstrukturerna.av av

Hernes hävdar det råder skillnaderatt mellanstora männens och kvinnornas
på hur välfardsökningar bör Mänsyn år tätare koppladetas ut. till penninglöne-

ekonomin medan kvinnor oftare är sysselsatta med verksamheter inte likasom
lätt går imäta ekonomiskaatt vilket gör kvinnortermer, ofta uppskattar kor-att

arbetstid istället för högretare lön och männen tvärtom.
Män jobbar ofta heltid samtidigt männens arbetstider i väldigtsom stor ut-

sträckning kvinnans val arbetstider.styr Män karriårinriktadeärav medan
kvinnorna sitt arbete till familjens och hushålletsanpassar behov och inrättar
sin tidsstruktur därefter. Män tenderar inrätta skarpatt gräns mellan arbeteen
och fritid samtidigt kvinnorna sig större delentar hushållsarbetesom ochav
beredskap i hemmet Åbergäven fritidenunder Liljeström 1985. 1984 be-

arbetstidsförkortningtonar att också upplevsen intressant för demestsom
har mycket ombesörja vid sidangrupper lönearbetet,som att kvinnortav ex

och småbarnsföräldrar.
Kunskap arbetstidsutbudets struktur, hur människanom skall kunna påverka

omfattning förläggningoch sin arbetstid dåligtär utredd. När fråganav egen
handlar kombinera produktionstekniskaatt behovom med mänskliga behov av
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kunskaphaviktblir detförläggningoch attarbetstidsomfattning stor omav
1987.Arvedssonmaktstrukturerochorganisations-

olika formerviduppträdatänkaskanvilka fenomenförstå ar-avFör att som
intresse-ochstrukturerbild dehardetkrävsbetstidsförkortningar att en avman

helaochorganisationersfamiljens,individens,formar sam-motsättningar som
studeraviktigt dethur ärbildförsökt attVi haragerande. pro-hällens avge en

områdetvisavi lyckatsFörhoppningsvis harperspektiv. attutifrån dettablemet
acceptabla lös-likainblandadeför allalätta,några parter,någotinte på sätt ger

ningar.

arbetarrörelsenperspektivsåhari historisktSetttillväxt.decenniernasgällerde ettDetta senaste
halve-årsarbetstidenharsamladeinnebär denvilketarbetstid,förenkortarehårdkampdrivit en arbetstidsför-kompenserakunnatarbetsgivarnaharbördocksekelskiftet.Mansedan noteraattrats

arbetstagarorganisationer-medoftaskettnågotarbetet,intensiñeringl konningar somavgenomenl 1988:209.ochSandbergBjörkmanl minnegodanaslI operationer,begränsadeiuppspaltning arbetensystematiskhärarbetsdelningMed av2. enavses
samhäl-dennågot änalltsåsamhället.Dettaärkapitalistiska annatfördetutmärkandenågot ärsom Någotyrkeskunskaper.olikaochharolikaarbetenutförmänniskordvsarbetsdelningen,leliga att

1977:70.samhällenBravermankändai allaexisterarsom
1977270Bravermanmedfördeenligtförespråkade entaylorismenarbetsdelning aDen som

arbetsgivarnasutvecklingorsakentill dennabakomliggandeDenarbeten. varmångautarmningav säk-i syftearbetsprocessen,ocharbetarna attkontrolleraeftersträvanföretagsledningamasoch att
vinsten.ra
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3 Om Robertsfors kommun

Robertsfors kommun bildades 1974 sammanslagning Bygdeå ochgenom en av
Nysätra kommuner. Kommunen, framförallt dess del, utgör Väs-norra en av
terbottens viktigaste och traditionsrika jordbruksbygder.mest Det gamla
bruksjordbruket under tid Norrlands En industriellstörsta.ett utveck-var en av
ling fick tidigt fäste i området kring nuvarande centralorten utveck-genom en
lad järnhantering. Denna avvecklades under slutet 1800-talet varefterav en
period dominerad trävaru- och pappersmassetillverkning följde. Sulfitfabri-av
ken i drift fram till 1940-talet. Redan decennium tidigare hadevar roberts-ett
forssâgen lagts ned, utveckling visade sig samtidigt de flesta bruks-en som

i Norrland.orter
Vid sidan bruket kom flertal småföretag, företrädesvisett inomom samfärd-

sel och Verkstadsindustri, framväxa under l930-l940-talen.att Den offentliga
sektorn bestod fram till 1930-talet främst begränsat skolväsende, sjuk-ettav
vård i liten skala viss och telegrafverksamhet.samt Förstpost- 1950-
1960-talen kom kraftig expansion offentligaden verksamheten ske,en av att
främst utbyggnad sjukvård och skolor.genom en av

ÅnäsetI tätorterna Robertsfors, Bygdeå och har den privata sidan, förutom
den industriella verksamhet främst präglar Robertsfors, utgjorts fram-som av
förallt handel och service. Utanför hartätorterna den privata verksamhe-annan

främst bestått jord- och skogsbruk.ten Denna bild gäller i dag,än ävenav om
omfattningen jord- och skogsbruk successivt har minskat.av

Nedläggningen sågen och sulfitfabriken kom ställa krav syssel-av att ny
sättning. När ASEA etablerade sig i Robertsfors 1948, tillverkningmed iso-av
leringsmaterial, glasfiber och verktyg, skapades de möjligheter tillsenare sys-
selsättning bygden så väl behövde.som

Lönearbetet bruksorter Robertsfors tradition starkt manliga fö-som var av
reteelser. Kvinnorna under 1900-talets början främst sysselsatta inomvar
jordbruk och med husligt arbete. Antalet kvinnor inom kontors- och industri-
sektorn ökade dock, framförallt under efterkrigstiden i samband efter-med att
frågan arbetskraft inom dessa sektorer ökade. Den efterfråganstörsta kom
emellertid den kraftigt expanderande offentliga sektorn ha. De kvinnoratt som
i störst utsträckning kom förvärvsarbeta de gifta kvinnornaatt små-utanvar
barn, eftersom möjligheten förvärvsarbete främst begränsadesatt ta till-ett av
gången till barnomsorg Andersson 1983

glesbygdl.Fortfarande utgör delar Robertsfors kommunstora Sysselsätt-av
ningen koncentreradär till jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri of-samt
fentlig tjänst, näringar där efterfrågan arbetskraftpå eller minskatmattats un-
der tid. Emellertid befinner i dag i situation där behovetsenare oss en av ar-
betskraft mycketär Detta gäller Roberstforsäven kommun, därstort. inomman
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näringarde flesta upplever personalbrist.
Centralorten Robertsfors präglad brukstradition domineran-medär av en en

de industriutveckling bruket, sågen, sulfitfabriken och den mekaniskaav
verkstadenz. Liknande utveckling har i landet lett tillpå många orter stora
strukturella problem, något däremot inte gäller Robertsfors. smidigEnsom

frånövergång bruksnäringar till högteknologisk industriproduktion i någraen
centrala företag, hellerförklaringarna. tycks jordbrukets struktur-är Inteen av
omvandling ha medfört omställningsproblem.några större

3.1 påDe forvärvsarbetandes fördelning olika näringsgrenar i RobertsforsTabell
Procent.kommun.

1975Näringsgren 1980 1985

och 22,6Jord- skogsbruk 24,8 20,8
Tillverkningsindustri 29,9 32.6 26,5
Byggnadsindustri 4,98,1 3,5
Varuhandel 6,77,7 5,5
Samfärdsel,post,tele 3,44.7 3.9

tjänsterPrivata 5,9 6,7 6,7
Offentliga tjänster 19,0 22,7 29,8
Övrigt 4,0

100,0 100,0 100,0Totalt

FOB 80,Källa: 75, 85

företag i Robertsfors små, vilket i sig inte problem. AndelenMånga någotär är
i småföretag företagsamhetsysselsatta i hela landet och småskalig ochväxer är

förblir viktig för kommuner Robertsfors typ.av
och skogsbruk fortfarande betydande näringar inomJord- kommunen.är

Även sysselsättningen minskat finns iså dag mycket andel deän storom en av
förvärvsarbetande inom denna näring, vilket visar jord- och skogsbrukatt
fortfarande har mycket betydelse i kommunen. centrala rollDenstoren som
jordbruket länge haft har dock minskat, exempelvis har samtliga mejerier i

ner3kommunen lagts skogsbruket sker ständiga mekaniseringar vilketInom.
successivthar sysselsättningen.minskat Dessutom innebär den begränsade
förädlingen skogsråvaran inom kommunen kan förutspå fortsattattav man en
minskning sysselsättningen inom branschen.av

Tillverkningsindustrin har stark ställning. flertal företagmycket stark Etten
sig sfärbefinner i högteknologisk med utvecklingsmöjligheter. Mån-storaen

viktigare företag dock kontrollerade från andra vil-kommunens är orter,ga av
ket osäkerhetsfaktor vid branschkriser eftersom kankan antatvara en ex man

innebära för företagetdet den bygd där lokaliserat.kan äratt ett svagare ansvar
privata i landetDen tjänstesektorn expanderande helhet, utveck-är som men

koncentrerad Robertsforslingen är till städer. kommun har liten andelen sys-
inom begränsning efterfrå-selsattt denna näringsgren. Denna beror på lågen
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i kommunen, närheten till Umeå ochsamt Skellefteå.gan
Den offentliga sektorn är betydande arbetsgivare i kommunen. Lokalise-en

ring verksamheter någon omfattningstörre sker dockav till kommunerav av
Robertsfors typ.

Befolkningen har under den 20-årsperioden ökat något.senaste Länsstyrel-
tabell 3.2 tyder långsam befolkningsminskningsens prognos en trots att

tillväxten för närvarande sig mycket god. Det finnster många människor,unga
framförallt i under sju år i kommunen. Prognosen visargruppen också en
stabil utveckling ungdomskullarna och minskning andelen åldringarav en av

65över år, något inte specielltär vanligt i kommuner Robertsforssom ka-av
raktär.

Tabell 3.2 Befolkning i Robertsfors kommun 1980-2000. Prognos fr 1990.o m

1980 1985 1987 1990 1995 2000

-06 677 779 772 775 761 727
07-15 931 923 938 980 1016 998
16-19 403 377 393 424 384 408
20-29 2011 2079 2123 2179 2161 2133
30-44 983 884 831 812 791 744
45-64 1347 1444 1525 1484 1413 1323
45-64 1868 1727 1678 1722 1814 1891
65-74 916 920 906 898 808 737—75- 612 659 673 629 622 615

Totalt 7737 7713 7716 7724 7609 7443
Källa: FOB80, 85 Länsstyrelsensamt

Fler människor pendlar till arbetstillfällen i andra kommuner,ut framförallt
till Umeå och Skellefteå kommuner, deän utifrån pendlar till arbetstill-som
fällen i Robertsfors kommun Tabell 3.3. De pendlar inom kommunensom
har korta restider eftersom snabbt kan sig till och fråntransportera arbe-man

delvis beroende påtet, de allra flesta färdas privatatt eftersom kollektiva
Äventransportmedel praktiskt saknas. detaget pendlar kommun-översom

gränserna har relativt korta restider eftersom även dessa kan sigtransportera
snabbt avstånden kan långa,trots att räknat i kilometer och mil.vara

Tabell 3.3 Pendling till frånoch Robertsfors kommun.

Kommun 1975 1980 1985

inut ut ut
Umeå 102 318 106 471 118 483
Skellefteå 50 136 27 110 67 181
Övriga 32 90 28 78 10 54

Totalt 184 544 161 659 2 3l 768
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detNorrland, ärikommun övremindreRobertsfors är an-tankeMed att en
Tabell 3.4. Mån-Sverigeilägstadearbetslösheten ärmärkningsvärt att en av

utsträck-personal i denrekryterasvårigheterhardeupplever attföretag attga
dettäckaotillräcklig forarbetsmarknaden är attlokalavilja. Denskullening de

finns.arbetskraftsbehov som

AC,till länetÖppet Relateratkommun.Robertsforsiarbetslösa3.4Tabell
riket. Procentochreferensområden

RiketRef.LänetKommunen omr.

3.44.64.14.01983
3.03.93.73.61984
2.63.53.33.21985
2.53.53.12.51986
2.23.13.01.41987

LänsarbetsnämndenKälla:

kom-andralikhet mediklart begränsat,äri kommunenUtbildningsutbudet
centralor-tillgå ifinnsutbildninggymnasialViss attstorlek.i sammamuner

finns detsker i kommunennärvarandeförtillväxtdengrundPå somten. av
ef-utlokaliseringnäringslivochkommunledningbåde avfrånönskemål om en

ocharbetsmarknad nä-till kommunensanpassadealternativtergymnasiala
ringsliv.

fritids-ochde kultur-utbudetvanligtviskaraktär ärdennakommunerI avav
in-FritidenRobertsfors.isåbegränsade, ävenstäderfinns iaktiviteter som

betydel-centraljakten äraktiviteter,andramångai stället t avsomexrymmer
bland männen.framföralltför många,se

definierasRoberstforskommun1988, kan typL-0,och Persson,Wiberg, U,Enligt aven
eller andratätortercentralortermindredefinitionglesbygd. Dennaurbaniserad avsersom 50 frånstörrekmrelativt långtliggeroch30kmbilpendlingsomlandmed5000inv som
begränsadlönear-fungerande änbasservice,dagligmöjliggörförhållande omEtt enorter. som

ochföretagservicetillkvalificeradförförsättningamaärsamtidigtbetsmarknad, svagasom
hushåll.

för-strukturdärsocio-ekonomiskaspecielladenkännetecknasocksåbrukarBrukssamhällen av
ocharbetar-bruksledningenanställde,mellandenrelationenkarakteriserarnaturalönochmåner

1983:5.Anderssonfamiljen
arbetstill-mångabaraförsvanninteÄnäsets 1979drift, ladessistaidetmejeri,När nervarsom

eliminerades.livsnerverviktigastejordbruketsfällen ävenutan enav
enligt länsar-liknandeområdenochisituationliknandeikommunerreferensområdeMed4 avses

definitioner.betsnämndens
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4 Arbetstider i Robertsfors
kommun 1988

Vi kommer i detta kapitel redogöra för de arbetstider vidatt undersök-som
ningstillfallet aktuella. anslutningI till detta kommer vi kortfattatvar att pre-

berörda arbetsplatser. Vi kommer förstsentera totalbild rådande si-att ge en av
tuation för hela kommunen. Därefter redogör vi ingående för situationenmer
i de olika näringsgrenarna. Där så är möjligt kommer vi jämförelsergöraatt
med andra källor.

4.1 Arbetstider bland förvärvsarbetande i Robertsfors
kommun

Studien omfattar totalt I 413 vilket 45 samtligamotsvararpersoner, procent av
förvärvsarbetande i kommunen enligt FoB 85. dessaAv 43är ochmänprocent
57 kvinnor. Samtliga näringsgrenar finnsprocent irepresenterade studien för-

privat byggnadsverksamhet, samfiirdsel,utom och telekommunikationerpost—
och bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning och uppdragsverk-
samhet. Förutom landstingets samtliga 203 anställda och kommunens samtliga
534 anställda, så omfattade studien privataäven arbetsgivare inom skog, handel
och industri med tillsammans 676 anställda.

Om delar in undersökningsgruppen i socioekonomiska finnerman grupper,
de fördelar sig enligt tabell 4.1. Arbetarna 63 %att är överrepresenterademan

i vårt urval jämfört med riket helhet, där knappt hälften de förvärvsarbe-som av
tande arbetare.är Andelen tjänstemän däremotstämmer väl med riks-överens
siffrorna. Endast vårt urval företagare,är jämfört medprocenten av egna

i hela riket Vogel 1987. De företagarnasprocent arbetstider kommer än-egna
då diskuteras, än tillavgränsat jordbrukare Avsnittatt 4.2.om gruppen

Andelen arbetare blandär större kvinnorna blandän kategorinmännen. I
facklärda arbetare finner vi hälften kvinnorna,än vilket betydligtärmer av mer

i riketän helhet jmf Vogel 1987. För männen överensstämmer våra siffrorsom
bättre med rikssiffrorna. 91 tillsvidareanställda. Andelen någotprocent var var
högre för for kvinnorna.männen än 67 hade sin arbetsplats i centralor-procent

vilket speglar det faktum det flesta arbetstillfállena finnsten, där.att
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könl.SEI ochsocioekonomiskaiArbetskraftens fördelningTabell 4.1 grupper
Uttryckt i procent.

TotaltKvinnorMänSocioekonomisk grupp

53 4535facklärd arbetare
1825 14arbetareFacklärd

13 1415tjänstemänLägre
16 l615mellannivâpåTjänstemän

658tjänstemänHögre
00lFöretagare

101 9999Totalt
804 I413609n

arbetstiderUndersökningsgruppens
motsvarade heltid,arbetstidordinariehadeHela 95 männenprocent somenav

endastsiffra bland kvinnornaMotsvarandevecka.timmardvs minst 35 varper
förSiffrornalånga deltider.arbetadedeltidsarbetandeflesta42 Deprocent.

dockDeltidsarbeteför hela riket. ärmed siffrorväl överensmännen stämmer
1989.jmfi hela riket Petterssoni urvalkvinnorna vårt änblandvanligtmer

påFördelat arbets-faktiska veckoarbetstid.ordinarie och4.2 IndividernasTabell
siffran respektive kolumnförsta iDenUttryckt itidskategorier och kön. procent.

faktiska.andra for denarbetstid. Denstår ordinarieför

Kvinnor TotaltMänveckaTimmar per

0 149 0 1800
5 73 8 l l1191-

12 1219 182 420-24
10 918 142125-29
8 9136 11130-34

108 10713 1435-39
54 3434 2282 6240-

99 100100 101100 100Totalt
3804 14 l609n

har tidigare minskatförvärvsarbetande i landetblandarbetstidenfaktiskaDen
arbetstids-och avtalsregleradlagstadgadfrämstlång rad år,under p g aaven

för-möjligheter till studieledighet,förbättradeförkortning, även genommen
faktiska arbetstiden Ökat underEmellertid har denochäldraledighet semester.

si-försöker kompenserahushållentill detta torde80-talet. Orsaken attattvara
i arbetstid. Vissakvinnorna gårreallöner,sjunkande attt uppgenomexna

utsträckningdeltid i alltarbetar docksmåbarnsföräldrar, störretgrupper, ex
småbarnsföräldrar övriga förvärvsar-medjämförfl 1987. OmVogel manm

skillnaden småbarns-finner den enda ärmaterial,betande i vårt attattman



sou 1989:53 Bilaga 16711

faktiska arbetstid understigermammornas övriga kvinnors arbetstid med treca
timmar vecka.per

Studerar hur den ordinarie respektive den faktiskaman arbetstiden utiser
olika socioekonomiska finner skillnaderna blandgrupper, att männenman är
relativt små, medan arbetstiden bland kvinnorna blir längre med ökad
utbildnings- och kvalifikationsnivå.

Tabell 4.3 Arbetskraftens ordinarie och faktiska arbetstid i medeltal. Fördelat på
kön och socioekonomiska Den första siffran igrupper. respektive kolumn står för
den ordinarie arbetstiden. Den andra står for den faktiska.

Socioekonomisk Män Kvinnorgrupp Totalt

facklärda arbetare 38,8 34,6 29,4 22,8 32,5 26,7
Facklärda arbetare 39,5 33,8 31 23,3 35,9 29,3
Lägre tjänstemän 39,2 35,1 30,1 25,9 34,4 30,3
Tjänstemän på mellannivå 39,3 36,5 34,1 26,2 36,3 30,6
Högre tjänstemän 37,7 33,6 37,5 30,8 37,6 32,4
Företagare 45,0 43,0 45,0 43,0

Totalt 39,1 34,8 30,8 24,2 34,4 28,7

Våra siffror understiger genomgående rikssiffrorna för faktisk arbetstid, med
mellan fem och åtta timmar 19892.jmf Vogel fl 1987, Pettersson Skillna-m
derna torde kunna förklaras i andra studieratt grundar sigav påman uppgifter
direkt från intervjuade Våra siffror baseras däremotpersoner. på uppgifter
från arbetsgivaren, vilket skulle kunna betyda människor haratt tendens atten
överskatta sin arbetade tid eller så registreras inte all tid arbetas. Ensom annan
faktor kan spela in är säsongen då mätningarnasom utfördes, vilket skulle kun-

inverka på och kompensationsledighet.na semester-
Den ordinarie arbetstiden i olika åldersgrupper varierar enbart deattgenom

allra 16-19 år, har betydligtyngsta, kortare arbetstid övriga.änen Detta är
mycket liten 12 eller knappten grupp procent och flerapersoner demen av

har anställning de sköter vid sidan sinen ordinariesom sysselsättning,om van-
ligtvis studier. Det finns även tendens till arbetstiden minskaratt blanden dem
över 55 år, vilket tyder på del väljer ’ ’trappaatt ’ ’ i slutetatt sitten yrkes-n av
liv, även finnsdet de tvingasatt utslitningmen dyl.som p g a o

Den faktiska arbetstiden är kortare än den ordinarie i samtliga åldersgrup-
förutom i den 16-19 årper, yngsta där den i medeltal femgruppen tim-var
längre. Den minsta skillnaden, timmar,mar finner vi itre åldersgruppen

50-54 år, och den största, sju-åtta timmar, finner vi i åldersintervallet 25-39
år.

Vilka orsaker finns då till skillnaderna mellan den ordinarie och den faktiska
arbetstiden Som vi tabell 4.4, finns det främst orsaker. Förser av det förs-tre

har vi kategori med kortareta faktisk 3arbetstiden ’ ’bamledighetp g a
i åldersgruppen 25-39 år. De flesta med kortare arbetstid kvinnor,är vilket

landet4.den bild gäller förmotsvarar hela Kortare faktisksom ordinarie
arbetstid barn vanligt .bland tjänstemänp mest på mellan-g a och högrevar ni-
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i betydligtbarnlediga störremateriali vårt ärSmåbarnsmammorna ut-vå.
26småbarnspapporna,sträckning än procent.procent mot sex

kvinnornasÄven här dominerarsjukskrivna.har viFör det andra en grupp .
sjukskriv-andelenStörstamaterial med ålder.i ökarsjukskrivna vårtAndelen

sjukskrivna i någon55-59 18år, därvi i åldersgruppenfinner procent varna
betydligtsjukskrivna i störreArbetarnamätperioden.omfattning under ut-var

7tjänstemännens12sträckning tjänstemännen, procent.än motprocentca
övri-omfattningi mindre änsjukskrivnavisade sigSmåbarnsföräldrarna vara

blandsjukskrivna tiofemsmåbarnspapporna procentAv motprocentvarga.
sjukskrivna, vilket kansmåbarnsmammornaövriga Sexmän. procent varav

kvinnor.övrigablandjämföras med 14 procent
dvs deordinarie arbetstid,faktisklängrehade äntredjeEn ar-stor engrupp

siffrorsina1989, baserarmertid. Enligt Petterssonövertid ellerbetade som
och 10männen88, arbetade 1587 och jan procentAKU decpå procent avav

Övertidsuttaget för-med detta,i värt urval överensstämmerövertid.kvinnorna
riks-utsträckningövertid iarbetadekvinnorna inte somutom att samma

snitteté. Övertidsarbetet tjänstemänbland lägreomfattandeurvali vårt är mest
småbarnsföräldrar visade sigövertid.arbetade38där gruppvara enprocent

arbetade 25övriga. småbarnspappornaövertid Avarbetade än pro-mersom
småbarns-12övriga män.jämfört tioövertid, med procentprocent avcent av

arbetadekvinnorövrigafemÖvertid medanarbetade procent avmammorna
övertid.

påfördelatarbetstid,faktiskordinarie ochtill skillnad mellan4.4 OrsakTabell
ikön. Uttryckt procent.

TotaltKvinnorMänOrsak

111Studier
7103Barnledighet
220Semester

10l l8Sjukdom
2 2tjänstAnnan

Övertid 10715
7 810Annat

40 4037Totalt
804 14 3609 ln

iresulterar de harskift, vilket6% schema ellerarbetade81 att enpersoner
till vecka.varierar från veckaarbetstid som

förläggningArbetstidens
tidigast 06.45 påpåbörjaskallas normalt sådantDagtidsarbete morgonensom

dagtidtabell.4.5 inbegriperkvällen. även17.45 på Iavslutasoch senastsom
arbetstid, dvsförskjutenregelbundenklassificerashar vadde somsomsom
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dagtidsarbetare arbetsdag börjar före 06.45 eller slutarvars morgonen som
sin arbetsdag efter 17.45 kvällen. I vårt material består denna tå-ettgrupp av
tal sysselsatta inom industrin, handelsanställda slutar sinsamt en grupp som ar-
betsdag mellan 18.00 och 19.00 kvällen.

Oregelbunden arbetstid har de inte arbetar tid varje arbetsdag.som samma
Oregelbunden arbetstid innebär ofta obekväm arbetstid, dvs arbetstid utanför
dagtidsarbete. Vi har delat den oregelbundna och obekväma arbetstiden
enbart nattarbete. tvåskift. intermittent treskift och schemalagd arbetstid.

Det flertalet bland de utvalda arbetade dagtid, både blandstora ochmännen
bland kvinnorna. Skiftgång vanligt bland männen medan schemavar mer var

vanligt bland kvinnorna. Orsaken till denna skillnad könssegregeringenärmer
på arbetsmarknaden, vilket medför tillverkningsindustrin, där skiftgáng fö-att
rekommer, näringsgrenär domineras manlig arbetskraft, medanen som av
kvinnorna dominerar inom offentlig tjänsteproduktion, vården, där sche-t ex

mycket vanligt.ärma
45 började sitt arbete mellan 06.30 och 07.29procent på Endastmorgonen.

började normalt arbetet tidigare Ca 25procent börjaren procentmorgonen.
sitt arbete mellan 07.30 och 08.29. 2 börjar sin arbetsdag efter 08.29.procent
För övriga 27%ca varierar arbetsdagens oregelbunden arbetstid.start p g a
Några säkra jämförelser med andra undersökningar svåraär eftersomgöraatt
undersökningsmetoderna skiljer sig åt. En finnstendens dock till starttider-att

tidigare iär vårt material vilket skulle kunna bero på det antalet indu-na stora
striarbetare. Som konsekvens detta blir också stopptiderna något tidigare.en av

Tabell 4.5 Arbetstidens förläggning under dygnet, bland förvärvsarbetandede i
undersökningsgruppen. Fördelat på kön. Uttryckt i procent.

Arbetstidens förläggning Män Kvinnor Totalt

Dagtid 73 65 68
Nattid O 4 2
Tvåskift 16 2 8
Treskift IO 0 4
Schema O 29 l7

Totalt 99 100 99
n 608 804 l4l2

De allra flesta 97% ochmän bland kvinnorna 67% hade sinstoren grupp
arbetstid förlagd under veckan, måndag till fredag. En del kvinnorna 30 %av
arbetade veckans alla dagar. Vad skiljer vid jämförelse rikssiffrormed ärsom

andelen arbetarmän veckans alla dagaratt betydligtär större i våränsom
Jmf Pettersson 1989.grupp
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Restider
for hela urvalsgruppen 20 kilome-Det genomsnittliga reseavståndet knapptvar

och högre tjänstemän hade betydligt längreMellan- och ettter tur retur. genom-
övriga. yrkesgruppen dessa lärarnasnittligt reseavstånd Den ärän största av av

från till kommunen. drar medeltalet vil-vilka många pendlar Umeå Dessa upp
flestafinns med mycket kort reseavstånd. Deket betyder det ettatt storen grupp

finns.bor i centralorten, där de arbetsplatserna Om-dessa och arbetar storaav
har restid på 10 minuter,räknat i tid betyder detta dennaatt stora grupp en ca

pendlar från harpå cyklar eller kör bil. De Umeåberoende de går, som enom
i demellan till timmar dag, beroende på kommunenrestid två var ar-peren

bristfälligafärdsättet för bil de kollektivabetar. Det normala dessa är p g a
flesta i RobertsforsJämfört rikssiffror finner detransportmedlen. med attman

har relativt restid.kommun kort

och skogsbruk4.2 Jord-

totalt 649 eller 21 det totalaNäringsgrenen sysselsatte procent an-personer, av
85. flesta, 544förvärvsarbetande i kommunen enligt FoB Detalet varpersoner,

ihälften dessa bedriver jordbruksysselsatta inom jordbruk. Närmare egetav
fortfa-i huvudsak pensionärer, harmycket liten skala. Många dem är menav

21 avbytare boende i kommu-jordbruksforetag registrerat. Derande ärett som
270 har jordbruk hu-Resterande knappaingår också här. egetpersoner somnen

finns ungefär 250 aktiva jordbruks-Eftersom det i dagslägetvudsysselsättning.
iflesta jordbrukare arbetarföretag i kommunen, betyder det deatt ensamma

företag7.sitt
bunden till sitt företag, gården, dyg-jordbrukare innebärAtt äratt manvara

långa1983. Jordbrukarna har också mycketveckans alla dagar SCBnet runt
bruttoarbetstid genomsnitt till 78uppgår iarbetstider. Den svenske bondens

timmars.62nettoarbetstiden tilltimmar vecka ochper
formuleras, vil-avlastning har med tiden kommitnågon formKrav attav

for Västerbottensavbytartjänst AB startades,ket resulterade i Lantbruketsatt
19759. möjlighet tillverksamheten dels lantbrukaredel Avsikten med är att ge

situationer, exempelvis sjuk-vid oförutseddaledighet, dels trygghetatt ge en
till 65möjlighet abonnera avbytare dagardom. Lantbrukarna har att en upp

tillsammans betjänastill kretsår. Fyra åtta gårdar utgör en som av en av-per
bytare.

i kommunenhälften mjölkleverantörernaFör närvarande knapptär an-av
siffra genomsnittstaletvilket högreslutna till avbytarverksamheten, är änen

relativt låglantbrukarnas medelålderfor hela riket. Orsaken torde ärattvara
i vilkaidag 21 ordinarie avbytare kommunen,i Robertsfors kommun. finnsDet

finns tjugotalheltid. Dessutom deti genomsnitt arbetar 75 ettprocent re-enav
sysselsätts behovverksamheten. Dessaservavbytare knutna till när extraper-av

sonal föreligger.
flerinte sig avbytare tordeskäl finnas till använderDe kan attatt varaavsom

blir föreller tycker ledighetenfår hjälp familjemedlemmar, så attmanman av
avbytartjänst heller utesluta det hosföreträdare kan intedyr. Enligt för attman

finnas skepsis avbytare, vilkakan vissvissa äldre, manliga lantbrukare moten
ofta kvinnor.är unga
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Ett sätt minska arbetsbördanannat är sambete,att vilket innebär någraatt
lantbrukare under för ihop sina mjölkkor i ladugårdsommaren en gemensam
eller mjölkstall. Genom anställa utför all mjölkningatt kanen person som man
reducera den dagliga arbetsmängden, något kan nödvändigt undersom vara
den intensiva sommarperioden. Dessutom innebär detta ökad flexibilitet, efter-

det dagliga arbetet i mycket kornas mjölkningstider.som styrs av
Så kallade skördedagis är tredje sätt indirekt, ordnaett arbetsavlastning.att,

Eftersom lantbruket är arbetsintensivt under själva skördearbetetmestsom är
det nödvändigt både och hustru arbetar.att Detta innebär kanman att man
problem med barntillsynen, vilket har föranlett önskemål barnomsorg justom
under denna intensiva period

Vi intervjuade fyra jordbrukarfamiljer, samtliga barnfamiljer. Den huvud-
sakliga verksamheten utgjordes mjölkproduktion hos samtliga. Djurbesätt-av
ningen varierade mellan 18till 35 mjölkkor. Därutöver hade varierandeettman
antal ungdjur verksamhet, grönsaksodling,samt i begränsadtannan ex mer
omfattning.

I familjerna arbetade bådetre och kvinnan heltidav i företaget. I denmannen
fjärde arbetade heltid, medan kvinnan hade lönearbete omfattandemannen ett
60 vilket innebar hon arbetadeprocent, heltid i jordbruketatt under sommar-
månaderna. Denna familj hade kommunal barntillsyn året de familjerIrunt.
där bägge arbetade i jordbruket, använde sig barnomsorg endast två må-man av
nader under timmar dag, formi skördedagis. Det betydersommaren, sex per av
att med barnenturas under dagenatt vid de tillfällenman om intevara man

.kan ha med sig dom i lagârn..
Arbetsdagen påbörjades mellan 05.15 och 06.30. När arbetsdagen slutade be-

rodde på arbetsbelastning och säsong. Under vinterhalvåret, vilket låg-utgör
säsong, avslutade arbetsdagen 19.00-19.30, dvs efter kvällsmjölkningen,man

inget speciellt behövde därefter.göras Underom sommarhalvåret, detnär är
högsäsong i jordbruket, arbetade även kvällarna. Under slâttern, närman
kulmen på högsäsongen näs, kunde det betyda arbetade långtatt man
natten.

Under arbetsdagen från och halv tilltog timmar.rast Man hademan treen en
möjlighet till timmarsatt ta sammanhängande ledighet dag.upp Dettasex per
sker emellertid sällan i praktiken, kanske gång vecka under lågsäsongen per
och gång i månaden under högsäsong. Man försökeren arbeta undan såatt
mycket möjligt under veckan för möjlighet tillsom umgänge med familjenatt
och fritidsaktiviteter under helgen.

Bruttoarbetstiden for de intervjuade familjerna uppgick i genomsnitt till
drygt 90 timmar vecka, vilket 12är timmar än de beräkningarper mer som
gjordes utifrån ULF-82 SCB 1983. Nettoarbetstiderna stämmer överens med
rikssiffrorna, 60-65 timmar vecka. Dessa tider gäller emellertidca underper
lågsäsong. Under högsäsong tillkommer 10-20 timmar vecka. Sam-ca per

innebär detta de intervjuademantaget jordbrukarna hadeatt mycket långa ar-
betstider, något än rikssnittet och betydligt längre löntagare.änmer

Samtliga intervjuade familjer anslutna till avbytartjänst. abonnera-Manvar
de på 24, 30, 50 respektive 65 dagar år. Det innebär reducerarper att anta-man
let årsarbetsdagar till mellan 300 och 341, vilket fortfarande kan betraktas som
mycket, åtminstone jämför med löntagare normala antal årsar-om man vars
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tvåellerförsökte220-230. Manuppgår tillbetsdagar att ta ut samman-enca
året.jämntsprida övriga dagar överochveckaledigheterhängande varom en

Reservavbytarehjälp.det svårtblir sjuk, ärlägen,akuta attI t manex om
alltid avbytarefinns interekryteringsproblemtillgå,finnasskall att p g amen

sjuk,ofta arbetar ärbetyderDetlägen. atttillgå i dessa trots omatt manatt man
föräldrar.pensioneradetillgå,avlastninginte har någon tatt exannanman nu

denågotsig sambete,användejordbrukarfamiljernaEndast varsomaven av
femmedminskatarbetstidendagligafall har dennöjda med. I derasmycket ca

sommarmånaderna.arbetsintensivatvâunder detimmar mest
för-önskadehögsäsongenjust underbetonade detSamtliga manatt somvar

anställalösning. Attdärför braSkördedagis sågarbetstiden.korta ensomman
datautfordring,exempelvisverksamhetenrationaliseraellernågon att genom

alltför kostsamt.ansåg varaman
Även diskutera derasdet intressantföretagare, ärjordbrukare attär egnaom

förvärvsar-desåför de utgörinte minstarbetstidsmönster, storatt grupp aven
småföretagare,liksom andrakommer,Jordbrukarnai kommunen.betande
på sättarbetstidsförkortningallmändirektberörasknappast sammaatt enav

rationalise-måstearbetstid, såsinvill förkortaOmlönearbetare. manmansom
sågjordbrukarnaintervjuadeanställa någon. Deochellerverksamhetenra

dagsläget.ialltför kostsammaalternativbägge dessa som
jordbru-medföratänkassamhället kaniarbetstidsförkortning attallmänEn

arbets-allmänökar. Enavbytartjänstfungerandeochutbyggdkrav påkarnas en
personalbehov. Däremotökatmedföra någotskulle i sig intetidsförkortning

högrefinansierasmåstevilketkostnader,medföra högreskulle det av-genom
jordbruksförhand-i årligadeavsätterellergifter att mer pengarmangenom

livsmedelspriser.bli högrekandettakonsekvensEnlingarna. av
enklastesamtidigt kanske detochalternativet, attminst kostsammaDet ge-

önskemåltillanpassad deärbarnomsorgerbjudanomföra, kan att somenvara
for denvårdnadsbidraginförinnebärhar.jordbrukarna Det somatt mansom

Skördedagisformbarntillsyn ikommunalerbjuderochönskardet avatt man
elleri veckandaghem dagmedkompletteras ettkanDetför andra. ensenare

familjernaönskemålövriga året, ut-underdagentimmar ett som en avompar
tryckte.

Tillverkningsindustrin4.3

genomgång in-Följandetillverkningsindustrin.företag inomåttaVi studerade
moti-detinte ansågeftersom viskogsbruk,företag inomkluderar även varaett

företag.för just dettaredogörelsemed separatverat en
603undersökningstillfzillet tillsammansvidTillverkningsföretagen hade an-

73omfattarexklusive skogsföretaget, procenturvaletinnebärvilketställda, att
Efter-FoB 85.inom näringsgrenensysselsattaantaletdet totala personerav

omfattaderedovisning, kommerföljandeiskogstöretaget attinkluderarvisom
hade 14minsta dessaföretag. Detvid nioanställda635 personeravpersoner

235.och det störstaanställda
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Näringsgrenen likaså skogsföretaget kraftigtär mansdominerad %73 män.
Bägge könen fanns representerade i samtliga företag bara företag hadeettmen
fler kvinnor anställda än män.

En andel kvinnorna kan klassificerasstor icke facklärda varuprodu-av som
cerande arbetare. Andelen facklärda varuproducerande arbetare däremotär

blandstörre männen. Ungefär fjärdedel tjänstemän. Kvinnorna fanns fö-en var
reträdesvis i de lägre befattningarna, medan männen dominerade i de högre be-
fattningarna.

Tabell 4.6 De industrisysselsattas ordinarie och faktiska veckoarbetstid. Fördelat
på arbetstidskategorier och kön. Uttryckt i Den första siffran iprocent. respektive
kolumn står för ordinarie arbetstid. Den andra för den faktiska.

Timmar vecka Män Kvinnor Totaltper

0 0 9 0 19 0 11
I9 1 3 2 6 1 4-

20-24 2 4 12 14 4 6
25-29 l 2 3 6 1 3
30-34 1 5 22 12 6 7
35-39 14 15 4 6 l 12l
40- 83 64 57 37 76 56

Totalt 100 100 100 100 100 100
n 464 171 635

Den ordinarie arbetstiden uppgick i medeltal till drygt 38 timmar i veckan. He-
87 hade anställningprocent motsvarande heltid, de allra flesta 40 timmaren

vecka. Likheterna är jämför de olika företagenper stora, eller olikaom man
personalkategorier. Den enda skillnaden finner är ordinariemännensattman
arbetstid drygt 39 timmar vecka i medeltal, medan kvinnornasvar uppgickper
till drygt 34 timmar.

Tabell 4.7 industrisysselsattasDe ordinarie och faktiska arbetstid i medeltal. För-
delat på kön och socioekonomiska Den första siffran i respektive kolumngrupper.
står för den ordinarie arbetstiden. Den stårandra för den faktiska.

Socioekonomisk Män Kvinnor Totaltgrupp

facklärd arbetare 39,2 34,8 34,7 26,4 37,6 31,8
Facklärd arbetare 39,6 34,3 36,7 23,3 39,3 33,0
Lägre tjänstemän 39,4 37,4 32,4 28,2 36,9 34,2
Tjänstemän pâ mellannivå 39,9 38,8 40,0 40,0 39,9 38,9
Högre tjänstemän 37,8 32,4 40,0 41,2 38,0 33,2

Totalt 39,4 35,3 34,5 26,2 38,1 32,7
n 464 171 635
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frånavvek derasarbetstidfaktiskindividerna hadehälftenKnappt somenav
sinarbetadehälften dessa änAnmärkningsvärt närmareordinarie. är att merav

kvinnornavanligare blandövertidsuttagarbetstid.ordinarie Ett t 0 m varsom
bland männen.än

arbetstid. Fördelafaktiskordinarie ochmellantill skillnader4.8 OrsakerTabell
ipå Uttrycktkön. procent.

TotaltKvinnorMänOrsak

2 l1Studier
4102Barnledig
l10Semester
8137Sjukdom

Övertid 192218
9510Annat

425338Totalt
63517 l464n

företagenfemtill fredag. Pâmåndagdagtid,flertalet arbetadeDet ar-avstora
varierandeskiftgång iföretagen hadeövrigadagtid. På desamtligabetade man

blandvanligare männen.betydligtSkiftgångomfattning. var
arbetstidsinadministration hadeekonomi ocharbetade medSamtliga som

35hadeproduktionendirektaden procenttill dagtid. Inomenbartförlagd
fredag.tillmåndagsamtliga arbetadetvåskift.flesta Iskiftgång, de stort sett

Robertsfors kommun äriindustrin ävenicke oförväntat,alltså,Vi finner att
del-medanheltid,sig arbetaandel visadebransch.mansdominerad En storen

olikavariation mellanutbredning. Någon störrelitenhadetidsarbetet ar-en
Övertidsarbete undersök-vidåtminstoneinte.betstagarkategorier förelåg var

Ävenövertid.arbetadekvinnorFler än mänmycket vanligt.ningstillfállet
kvinnorna.hosvanligaresjukskrivningarochbarnledigheter var

Handeln4.4

fy-fördelade påsysselsatta, 41omfattar litenavsnittDetta personer,gruppen
detaljhandellivsmedelsbutiker,huvudsakligenTvå dessa ärföretag. enavra

biltill-gummiverkstad,bensinstation, bil- ochkombinerarföretagoch ett
livsmedelsförsäljning.ochbehörs-

urvali vårtbransch. de 41kvinnodominerad AvHandeln är personernaen
ha-Kvinnorna39 år.för helaMedelåldern68 % kvinnor.28 vargruppenvar

medelålder männen.högre ände en
affärsbiträden. Iellerförsäljare73% settarbetade stortMerparten som

klassificeraskan sålundaaffärsbiträden, ocharbetadesamtliga kvinnor som
kate-på andrafördelar sig däremot ävenMännenfacklärda arbetare.ickesom

tillsvidareanställning.85% hadeflestagorier. De
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Tabell 4.9 Individernas ordinarie faktiskaoch veckoarbetstid. Fördelat på arbets-tidskategorier och kön. Uttryckt i Den förstaprocent. siffran i respektive kolumnstår for ordinarie arbetstid. Den andra for den faktiska.

Timmar vecka Mänper Kvinnor Totalt

1- 19 15 15 18 18 17 17
20-34 0 0 43 46 29 32
35- 85 85 39 36 54 51

Totalt 100 100 100 100 100 100
n 13 28 41

De flesta männen arbetade heltid, medanav deltidsarbete detär vanligaste
bland kvinnorna. Deltidsarbete mycket vanligt bland affärsbiträdena,var
medan samtliga övriga arbetade heltid. Av tabell 10 också det deärser att
övriga står för den långa faktiskasom arbetstiden.

Tabell 4. 10De handelsanställdas ordinarie och faktiska veckoarbetstid i medeltal.Fördelat på socioekonomiska och kön. Den forsta siffrangrupper i respektive ko-lumn står for den ordinarie arbetstiden. Den andra står for den faktiska.

Socioekonomisk Mängrupp Kvinnor Totalt

facklärd arbetare 26,7 26,7 27,2 26,8 27,1 26,8
Facklärd arbetare 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Tjänstemän 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 43,8
Företagare 47.5 54,5 47.5 54,5

Totalt 37,2 40,5 28,1 27.7 31.0 31,8
n 13 28 41

Merparten 76% arbetade dagtid, vilket även inkluderar förskjuten dagtid ef-
iblandtersom arbetade till 19.00 ellerman till 20.00. Som tidigast började ar-betsdagen 8.00. De flesta arbetade oregelbundet inom dessa ofta iramar, enform tvåskiftsystem. En arbetadeav enbart kvällstid.person

4.5 Kommunen
Vid undersökningstillfället hade Robertsfors kommun totalt 534 personer an-ställda. Av dessa 79 kvinnor. Kvinnornavar procent hade också lägre medel-
ålder. De flesta 65% arbetade i Robertsfors tätort.

Den kommunala verksamheten domineras socialförvaltningens och skol-av
kontorets verksamheter. Dessa verksamheter sysselsatte tillsammans 81 pro-kommunenscent anställda. Denav största yrkesgruppen bland männen utgjor-
des lärarna 41%. Bland kvinnornaav vårdbiträdena och hemvårdarnavar
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kvinnornablandyrkesgrupper28%. Andrayrkesgruppen storaden största
15%.barnskötaredagbarnvårdare16% ochlärarnavar

finnerindelning,socioekonomiskenligtanställdain kommunensDelar man
klassificeraskankvinnorna60könen.mellanskillnader procent avstoraman

männenhela 85medanfacklärda,icke procentflestade avarbetare, somsom
kommunanställdahälften dedettainnebärSammantaget atttjänstemän. avär

tjänstemän.hälftenocharbetareär
tidsbegränsadmedflestaallraDetillsvidareanställning. an-93% hade en

barnskötaredagbarnvårdarelärare,arbetadeDessakvinnor.ställning somvar
vårdbiträdenhemvårdare.och

påFördelaarbetstider.faktiskaordinarie ochkommunanställdasDe4.11Tabell
ko-respektivesiffran iforstaDeniUttryckt procent.och kön.arbetstidskategorier

faktiska.denandra förarbetstid. Denordinariestår forlumn

TotaltKvinnorMänveckaTimmar per

150160900
856 100 419l-

151618204120-24
131619 155225-29
1210121212130-34
37542943669635-

100101100100100100Totalt
534422112n

medel-veckoarbetstid ifaktiskaochordinariekommunanställdas4.12 DeTabell
respektivesiffran iförstaDensocioekonomiskapå ochkönFördelat grupper.tal.

faktiska.for denandraarbetstid. Denordinarieforstårkolumn

TotaltKvinnorMänSocioekonomisk grupp

28,3 22,121,928,134,036,7arbetarefacklärda
27,134,125,431,831,540,0arbetareFacklärda

31,6 25,123,627,728,139,3tjänstemänLägre
30,137,128,536,133,439,1mellannivåpåTjänstemän
34,138,631,137,537,539,8tjänstemänHögre

26,332,624,631,032,939,4Totalt
534422121n
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Tabell 4.13 Orsaker till skillnader mellan ordinarie och faktisk arbetstid, fördelat
på kön. Uttryckt i procent.

Orsak Män Kvinnor Totalt

Studier 0 1 l
Barnledighet 5 10 9
Semester l 2 l
Sjukdom 14 12 13
Annan tjänst 2 3 3
Övertid 1 3 3
Annat l 1 9 29

Totalt 34 40 39
n 112 422 534

26% arbetade oregelbundet schema. Samtliga, förutomp g a ären person,
kvinnor. Det flertalet dessa arbetarstora vårdbiträden inom äldreom-av som
sorgen.

En majoritet %72 arbetar enbart dagtid måndag till fredag. Bland männen
detär enbart har arbetstid dagtid.än Samtligaen som män ochannan 72 pro-

Övrigakvinnorna arbetadecent måndag till fredag.av kvinnor 28 % arbetade
Ävenunder veckans samtliga dagar. här utgjordes den största kategorin av

vårdbiträden inom äldreomsorgen.
Det genomsnittliga reseavståndet uppgick till 23 kilometer ochtur retur.

Detta varierade kraftigt mellan olika yrkesgrupper. Det framföralltär bland
lärarna reseavtánden långa.är Orsaken till dettasom är det bland dessaatt
finns pendlar frånstor Umeå. De arbetaren grupp vårdbiträdensom som som
inom hemtjänsten, 72 ingår inte här eftersom dei sitt arbetepersoner, utgår

hemmet.från
Även i den kommunala verksamheten dominerar kvinnorna, och häräven

finns mönstret männen arbetar heltidatt medan kvinnorna i utsträckningstor
arbetar deltid. Heltidsarbetande kvinnor återfinns i de högre socioekonomiska

Bland de kommunanställda fanns det relativtgrupperna. många sjukskrivna,
och andelen Ävenstörre bland männen blandän kvinnorna.var detom var
vanligare bland kvinnorna barnledig, såatt det jämförelsevisvara var en
hög andel männen hade kortare faktisk arbetstidav denna anledning.som en av

4.6 Landstinget
Landstingets verksamhet inom Robertsfors kommun kan delas in i områ-tre
den; primärvård Ånäset,med vårdcentral och sjukhem i Robertsfors och i dag-

med gruppboende i Robertsforscenter folktandvård i Robertsforssamt och i
Anäset.

Landstinget hade sammanlagt 203 anställda inom Robertsforspersoner
kommun vid undersökningstillfället. Av dessa 183 kvinnor. De flesta 146var
personer arbetade i centralorten.
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från måndagarbetstidenlöperfolktandvården och dagcentervårdcentralen,Pâ
veckans allaunderlöper dygnetverksamhetSjukhemmens runttill fredag,

dagar

veckoarbetstid. Förde-faktiskaordinarie ochlandstingsanställdas4.14Tabell De
i respektiveforsta siffrani DenUttrycktoch kön. procent.arbetstidskategoripålat

for den faktiska.andraarbetstid. denordinariestår forkolumn

TotaltKvinnorManveckaTimmar per

2302302000
13178 15l55191

58 454561254020~34
202523 16505535-

100 1019910100100Totalt
20318320n

kvin-arbetade änoch männenarbetarna,arbetade änTjänstemännen mermer
tid.relativt kortarbetarhögre tjänstemänmanligadockObservera attnorna.

kombi-vilka oftatandläkare.ochläkaredessa utgörsförklarasDetta att avav
4.15Tabelli Umeå.sysslamed någoni kommunenarbetesitt annannerar

Förde-veckoarbetstid.faktiskaordinarie ochlandstingsanställdas4.15Tabell De
respektive kolumnsiffran iförstaDenoch kön.socioekonomiskapålat grupper

faktiska.står för denandraarbetstiden. Denordinariestår för den

TotaltKvinnorMänSocioekonomisk grupp

18.325.518,325,5arbetarefacklärd
28,6 21.421,228,325,533,3Facklärd arbetare

27,531,126,530,734,434,3tjänstemänLägre
29.3 21,619,628.940.033,2mcllannivåTjänstemän

21.532,435.0 20,021.831.9tjänstemänHögre

28.2 21.420.827.626.932.7Totalt
20318320n

påFördelatarbetstid.faktiskordinarie ochskillnad mellanOrsak till4.16Tabell
iUttryckkön. procent.

TotaltKvinnorMänOrsak

215Studier
1113Barnledig
57Semester
9105Sjukdom
33tjänstAnnan

Overtid 335
Övrigt 4415

374130Totalt
20318320n
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41 de anställda har sin huvudsakligaprocent arbetstid förlagd tillav dagtid.
de 20 %männen 75 arbetar dagtid, jämfört medav endast 38 kvin-procent av

Tio de flesta kvinnor, arbetarprocent, enbartnorna. schemalagd arbets-natt.
tid betydligtär vanligare bland kvinnorna 53% blandän 10%männen 2
personer.

En del de landstingsanställdastor 63 % arbetar veckansav samtliga dagar.
flestaDe dessa kvinnor.är Förutom två arbetarav enbart lördagpersoner som

och söndag, arbetar övriga måndag till fredag.
Inom denna kvinnodominerade sektor arbetade del kvinnorna del-storen av

Äventid. många män arbetade deltid, detta kan förklaras flertaletmen attav
bland dessa gjorde AT-tjänst eller kombinerade arbetet med någon sysslaannan
i Umeå. En relativt del kvinnorna barnledigastor i någon omfattning,av var
eller sjukskrivna. En andel kvinnorna arbetadestor oregelbundet överav vec-
kans alla dagar. landstingsanställdaDe hade ganska långa restider i medeltal.
Detta beror delvis på finnsdetatt pendlar till kommunen frånen grupp som
Umeå.

4.7 Sammanfattande kommentar
Kartläggningen arbetstiderna i kommunen nödvändigt fundamentav ochettger

mycket bra utgångspunkt för funderingar och spekulationeren kring vilka kon-
sekvenser arbetstidsförkortning skulle kunna få.en

Den bild får visar för det första männen genomgående arbetarman att heltid,
medan kvinnorna arbetar deltid i utsträckning. Omfattningenstor kvinnor-av

arbete varierar dock mellan olika branscher.nas Inom industrin arbetar storen
del kvinnorna heltid. Inom den kommunala verksamheten,av inom handeln
och framförallt inom landstinget arbetar majoritet deltid.en

Den skillnad finns mellan ordinarie och faktisk arbetstid förklarassom av
framförallt faktorer. Barnledighettre är Detta är något småbarns-en. som

utnyttjar i betydligt större utsträckningmammorna än männen. De kommun-
anställda männen visade sig föräldraledighetta ut utnyttja tillrätten ned-samt

tjänst i större utsträckningsatt övrigaän småbarnspappor. sjukskrivning denär
andra faktorn. Kvinnor, äldre och arbetare visade sig sjukskrivna änvara mer
övriga. Inom den kommunala verksamheten dock sjukskrivnamännen ivar
större utsträckning kvinnorna.än Den tredje faktorn, och den enda drarsom

den faktiska arbetstiden, är övertidsarbete. Det visade sigupp övertidsarbe-att
något förekomte på den privata sidan,mest och detvar likasom vanligtatt var

bland blandmän kvinnor.som
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SEI.indelningSocioekonomiskvanligtvisanvändsundersökningarsamhällsvetenskapligaI
utifrånsinklassificerasFörvärvsarbetandesocioekonomiskaolikain idelasBefolkningen grupper.

Syftetmedkategorier.andradelasin iförvärvsarbetandeIcke enarbetsmarknaden.ställning
levnadsförhål-människorshurför analyserautgångspunktslag attdetta ärklassificering att enav

sig.gestaltarlanden
1988.Blandde1987ochjandecAKU-mätningarna pm-siffror bygger1989Petterssons2.

arbetstidinklu-75 % Dennaflertalet män.40timmararbetade ände varatt mercent uppgavsom
uppgifterintegör.vilket vårabisysslor,deraräven

till följdgravidakvinnortillhavandeskapspenning, avinkluderar; somBarnledighet somges
föräldraledig-slutskede.graviditetensarbetsuppgifteriordinariefullfölja sinaintekanarbetetsart

längreålder.Vi kommeråttaårsunderhemmavarandebarnhartjänstnedsatthet attsamt p g a man
utnyttjandethurochdiskutera ut.särskiljadessafram seratt

98för drygtstod1985.föräldrapenningmed pro-dagarantalet mammornatotaladetAv ersätta4.
1987:21.RFV9lföräldrapenningensärskilda procentförSiffran den varcent.

sjukskrivnings-flerharochdehögreKontidsfránvaronärsjuktal män.högre änharKvinnor ett
1987:18.RFVmedeltalidagar

arbetskraftsbristmedhögkonjunkturenÖvertidsuttaget rådandeden somförklaraskanskekan av Åberg dock över-1984normalt. attÖvertidsarbeteäntillleder menarsinvilket iföljd, tur mer
Detärkonjunktursvängningarna.utsträckningmed snararei någonstörrevarierarintetidsarbetet

famil-iställetDetefterfrågan arbete. ärutsträckningliteni mycketdettidochstabiltöver avstyrs
övertidsarbete.omfattningenarbetejesituationoch styr avtyp somav

uppgifterproduktionbaserashuvudsakligaochderasjordbruksföretagantalUppgiftenom någonenkeltheltsiffrornaberorOsäkerheteni atti Umeå.LRF,riksförbund,lantbrukarnasfrån
existerar.intestatistikexakt

vis-finns1982.Detfeb-decundergenomfördesULF-intervjueruppgifterbaserasa Dessa som
visstillledervilketarbetstider,jordbrukarnasskatta engäller menardet mansvårigheternär attsa

veckan.itvåtimmaröverskattning,ca
handhasadministrationenocharbetsledningenmedanhuvudman,riksförbundärLantbrukarnas

jord-årligaVid dejordbruksnäringen.finansierasAvbytartjänstenHushållningssällskapet. avav 250mil-Omsättningenärår.l25miljonerstorlek,anslagets cabruksförhandlingarnaavgörs perca
fordenavgiftenfrånanvändarna.avgifterkommerl25miljonerinnebärvilketjoner genomattca

djur ochantalberoendevarierar sort.lantbrukarenenskilde
krä-därSocialdepartementet,tillframställanmedgåttriksförbundhar manLantbrukarnasl0. en

lantbrukarfamiljerharsvånatteftersombarnfamiljertill attvárdnadsersättning menarmanver
LRF 1988.kommunalabarnomsorgendel denav

[dagslägetbetalardag.hembesökantaletberorpäfördessa, manomfattningAnställningens perIl.
anställnin-utanförfallerdethembesök,dvsmellanolika attdegörfor dereseersättning resorsom

ochmellanhemreseavstándetskrivs,finnerreseräkningari de attutgångspunktMed mansomgen. kilometer17genomsnittanställda.lolikamellan perkraftigtvarierar mancareserolikapatienter
dag.
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5 Tänkbara konsekvenser av en

arbetstidsförkortning

Att förkorta arbetstiden på arbetsplats, påverkar inte bara arbetsgivaren, deen
Ävenanställda och arbetets organisation. intressenter utanför organisationen

påverkas, kunder, leverantörer och klienter.t Vi kommer i detta kapitelex att
i första hand rikta fokus på de enskilda arbetsplatserna, och diskutera vilka
konsekvenser arbetstidsförkortning kan för arbetets organisering. Denen
diskussion följer baseras på intervjuer med företrädare för arbetsgivaresom
respektive anställda på de arbetsplatser ingick i studien. När vi redovisarsom
åsikter specificera det arbetsgivar-utan äratt eller arbetstagarföreträdaresom
uppfattningar, betyder det på det lokala planetatt överens i frågan. Enman var
förutsättning gäller genomgående, är den vid intervjutillñllet aktuellasom att
produktionsvolymen alternativt servicenivån skulle kunna bibehållas.

5.1 Förändrade drifts- och arbetstidsformer
Driftstidens längd och arbetstidens förläggning skiljer sig mellan de olika ar-
betsplatserna, från dagtidsarbete måndag till fredag till intermittent skiftgång,

även mellan olika enheter och avdelningar på ochmen arbetsplats.en samma
I dagsläget pågår diskussioner förändrade arbetstidsformer några in-om av
dustriföretagen, och helgarbete. Orsakerna tillt natt- detta dyrär maskin-ex en
park vilket föranleder krav på ökad nyttjandegrad, utveckling ökadsamt moten
kundanpassning med små orderstockar vilket för med sig önskan atten om mer
flexibelt kunna förläggningen arbetstider.styra av

Industrin
Intervjuerna företrädarnamed för industrin tyder på vid generellatt man en
förkortning arbetstiden till 30 timmar vecka, skulle tvingas till skift-av per nya

förutsatt det blir daglig förkortning.system, Mångaatt de arbetenen av som
idag utförs under dagtid skulle omorganiseras till tvåskift, vissa tvåskift till tre-
skift och vissa treskift till fyrskift, menade Skälen till detta är, nämn-man. som
des det gäller utnyttja maskinparkenatt maximaltatt små order-ovan, samt
stockar, vilket kräver ökad flexibilitet. Dessutom skulle industrin beröras ien
mycket utsträckning arbetstidsförkonning eftersomstor har såav en storman
andel heltidsarbetande. Vad skulle hända vid generell förkortning till 35som en
timmar vecka hade svårare sia En så begränsad förkort-per attman om. pass
ning skulle inte medföra någon utbredning Skiftarbete i omfattningav samma

30-timmarsalternativet.som
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spårlöstadministrationeninteproduktionen gåridennaFörändringar typav
kontoretmedför det ävengolvet,påförändras attdriftstidernaforbi. Om

tillkoppladedirektuppgifter ärdehandi förstautsträckning, pro-vissi som
ad-andra delarSamtidigtdriftstider.utvidgadetill styrstvingas avduktionen,

innebärDettaställer.och leverantörerkunderkravdeministrationen somav
utsträck-bransch, irespektiveinomföretagdominerande storförmodligen att

företag. Omövrigaförläggning förarbetstidensbestämmaning kommer att
delarstänga vissaexempelvisförsigdominant bestämmer attbranschens

kanskeföretagandrakommereftermiddag, såfredagadministrationen somav
detsammma.storföretaget göraberoende attär av

hadeManunderpersonalbehovet säsongen.varieradeföretagennågraFör av
dvssommarmånaderna,underproduktionmaximalbehov un-exempelvis av

personalbehovetSamtidigtharpersonalenperiod då semester.den avder var
intepersonalendåvinterhalvåret,under tarperiodnågonmindre se-betydligt

arbets-personalensfördelföljaktligendetföretagdessaFör omenmester. vore
konsekvensernamildraskullevilketunder året,variera en ar-kunde avtider

och derasanställdadesigförväntadockkanbetstidsförkortning. Man att orga-
arbete underutveckling motkommerknappast accepteranisationer, att meren

vintern.undermindreochsommaren

Handeln
Robertsforsnåtthandeln har äveninomöppettiderutökadeUtvecklingen mot

Si-öppettider.sinautökatdagligvaruhandelndethandförsta ärIkommun. som
del-arbetstidhar sinhandelninomanställdamångainnebärdagituationen att

arbetstids-20.00. Ensällan änkvällar, docktillochhelgertillvis förlagd senare
tvåtendenspåskynda denkunnakanske motskullehandeln,förkortning inom

personal,ordinarieenbartbeståendeidag. Ettredanfinns somarbetslag avsom
extrapersonal,framföralltbeståendeochmån-freveckanunder ettarbetar av

fre-sön.helgernaunderarbetarsom
kan kommaarbetstider,personalens attdärigenomochöppettider,Handelns

föränd-medföradet kaneftersomarbetstidsförkortningallmänpåverkas av en
arbetstidsförkortningallmänEnfrån konsumenterna.önskemålochrade krav

iförläggning andraarbetstidensspridningökadmedföravälmycketkan aven
fördelakundbelastningen kommeriresultera atttordevilketorganisationer, att

in-möjligheter görakommer attFler konsumenterdag.i attänsig jämnare
han-inomPersonaltillgångenbeläggning.låghari dagdärvid tiderköp man

och kundtillström-efterfråganmatchabättrekommadärigenomdeln kan att
minskar, nå-och Söndagsöppetkvälls-i behovetresulterakanning. Detta att av

förbund harHandelsanställdas närkravmed deöverensstämmer somgot som
personalenspåarbetsgivarens kravOmarbetstider.ochgäller ar-det öppet-

in-öppethållandeförinomtillgodoseskanbetstidsförläggning ett somramarna
arbetstidsförkortning knappastbetyder detminskar,Ökar att enutante snarare

tillbidragande orsakstarktför handeln. Enkonsekvenserskulle några större
handeln.inomdeltidsarbetetutbreddadetdetta är
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Kommun och landsting
Inom kommun och landsting bedrivs vård- och omsorgsarbete i mycket stor ut-
sträckning. Detta personalintensiva arbete kräver ofta personal dygnet Irunt.
övrigt är det i mycket invånarnas krav på tillgänglighet och god service styrsom
verksamheterna och därigenom arbetstidens förläggning. En konsekvens av
detta är personal inom vissa verksamheteratt måste jobba på obekväm arbets-
tid. På landstingets sjukhem och inom kommunens äldreomsorg arbetar i dag

överväldigande majoritet deltid. Manen det finns allmäntatt utbreddmenar en
önskan arbeta %75 dvs 30 timmaratt vecka.om Detca betyder dessaper att,verksamheter inte skulle påverkas i någon större utsträckning arbetstids-av en
förkortning, organisatoriskt förutsattsett, nuvarande arbetstidsförläggningatt
bibehålls och inte personalen då skulleatt gå ännu i tid. Inom de verk-ner mer
samheter där heltidsarbete vanligast,är blir konsekvenserna större, vilket ock-
så beror på många dessa enmansbefattningar.att ärav

Arbetstidens förläggning inom den offentliga tjänsteproduktionen påverkas
också andra myndigheters och företags arbetstider.av Exempelvis inteservar
de anställda på kommunkontoret kommuninvånama direkt i någon större ut-
sträckning via kommunens verksamheter.utan Förändringar arbetstidenav ute
i verksamheterna, kommer därigenom arbetstidernaatt styra på kommunkon-

Vi fâr k ringartoret. på effekter.vattnets

Sammanfattning
Sammantaget betyder detta generell arbetstidsforkortningatt till 35en timmar

vecka knappast skulle påverka driftstidernaper i någon större utsträckning. En
Förkortning till 30 timmar vecka skulle däremot med sannolikhetper med-stor
föra förändrade driftstider, åtminstone inom vissa brancher. En daglig arbets-
tidsförkortning skulle med all sannolikhet innebära ökning andelen skift-en av
arbetande inom industrin, i varje fall 30-timmarsalternativet, beroende på att
de flesta inom industrin arbetar heltid. En utveckling inte bara skulle berö-som

golvet förmodligen vissaävenutan delarra kontoret. Om arbetstids-av en
förkortning skulle annorlunda,tas ut lediga dagar,t skulle detex genom
knappast påverka förekomsten skiftarbete. Från vissa arbetsgivare finnsav det
önskemål variera arbetstidernaatt under året, för bättreom matchaatt pro-
duktionscykeln, något knappast kommersom arbetstagarnaatt accepteras av
och .deras organisationer medbestämmandetutan att kring dessa frågor ut-
vecklas.

Arbetstidsförläggningen inom tjänsteproduktion kan i utsträckningstor
komma förändradede kravatt styras och önskemålav allmän arbets-som en
tidsförkortning kan tänkas medföra. De verksamheter där de flesta i dag arbetar
deltid, kommer givetvis påverkas i betydligt mindreatt utsträckning än verk-
samheter med andel heltidsarbetande.stor Vilka konsekvenserna blir, beror
också hurpå förkortningen kommer ske. Om arbetsgivarnaatt får lägga ut ar-
betsscheman de vill blir troligtvis konsekvensernasom mindreavsevärt rent or-
ganisatoriskt, fin inför eller sju timmars arbetsdagom konsekvent,man sex vil-
ket skulle innebära Ävenminst förändring för den anställde.nog här blir det en
intressant fråga i vilken utsträckningatt de anställdas kravse och önskemålsom
stämmer överens med arbetsgivamas. En selektiv förkortning formi ut-av en
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påver-modell. kommer knappastenligt föreslagenföräldraförsäkringbyggd att
arbetstider.drifts- ellerka

-rekryteringochPersonalbehov5.2

antalet anställda in-längd ochmellan arbetstidensföreliggersambandDet som
personal. dagenstill behov Iarbetstiden lederförkortningnebär att av nyaven

arbetskraftomöjlighet. Bristensig ärhögkonjunktur kan detta te re-som en
vissagäller inte baraProblemetflera arbetsplatserna.svårmycketdan avnu

personalkategoricr det tidigareinnefattarnyckelbefattningar. ävenk utan soms
till.rekryteraprobleminte några attvar

rationalise-verksamhet,omfattning berorRekryteringsbehovets typ av
arbetstider. vissanuvarande Inomoch personalensringsmöjligheter perso-

rationalisera bort behovetdet svårtverksamheter kannalkrävande att avvara
kostnadsfråga. Perso-verksamheter kan detpersonal. andraI snarast vara en

också avhängigtarbetstidsförkortning kommervidnalbehovet att om-varaen
iarbetsplatsen. betyderdeltidsarbete Detrespektivefattningen hel- att enav

sig fördagtid. beslutarheltidsamtliga i dag arbetarverksamhet där attom man
Samtidigt kanpersonalstyrkan.fördubblingtvåskift, kräverövergå till en av

marginellt.deltid. beröras endasti dag arbetardär samtligaverksamhet,den
försvinner vidarbetstimmarhypotetiskt deOm attantarrent som en ar-man

personal irekryterabetstidsförkortning, måste kompenseras att sam-genom ny
förkortning till 35 tim-i Vidskillnader dagen.omfattning, kommer stora enma

han-personalbehov öka medindustrinsarbetsvecka, skulle procent.camars
landstingetmedankommunens medåttadelns med procentprocent, ca sexca

inbördes ordningen kvar-Denöka med drygt tvåskulle behövaendast procent.
Industrin skulle behöva öka30 timmars arbetsvecka.reducering tillvidstår en

och landstingetmed 17handeln och kommunenmed hela 28 procentprocent,
mindre bort-föräldraförsäkring skulle medförautbyggdmed En ettprocent.

undersökning skulle mins-småbarnsföräldrar i vårsamtligatimmar. Omfall av
skulle behöva kompenseras med30 timmar i veckan. detarbetstid tillka sin en

anledning fästa alltför intres-finns ingenDetökning åtta stortattprocent.ca
omfattningen del-egentligen visareftersom barasiffror, devid dessa att avse

branscher.kraftigt mellan olikavarierartidsarbete
rekryteringsproblem varie-eventuellaskulle lösahur kunnaIdéerna om man

deltidsarbete do-offentliga arbetsplatserna. därkvinnodomineradeFör derar.
halvtidi arbetar enbartförmå de dagminerar, kan sätt attattett uppsomvara

möjligt, skulletimmar vecka. Om så30 respektive 35i arbetstid till voreper
rimligtvis kannyrekryteringsbehovet markant. Menkunna reducera manman

undvika rekrytering.inte helt
möjlig-attraktionsgrad ökaarbetsplatsenshöjaEtt sätt är attattannat genom

och längd, dvsarbetstidens förläggningför anställda själva väljadeheterna att
nämndearbetstidsbuketter. Ett sätterbjuda ettannatatt som man par av

arbetsinnehållet för arbetetgöraförsöka ändraarbetsplatserna, attatt attvar
intervjuade företagenarbetsgivare. Hos dejämfört med andralockandemer

konkurrera med andra arbetsgi-måstemedvetenhetfanns uttalad att manomen
arbetskraften framöver.vare om
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5.3 Ny teknik, rationaliseringar och förändrade

kompetenskrav
Arbetstidsförkortningar kan i många fall leda till verksamheter rationalise-att

Rationalisering kan ske produktiviteten hos personalen ökar,ras. attgenom ge-
omfördela personal från mindre produktivaatt till produktivanom syssel-mer

sättningar, eller investeringar i teknik. På några arbetsplatsernagenom ny av
menade förkortning arbetstiden i sig skulleatt öka produktiviteten,man en av

de anställda skulle arbeta effektivtatt samtidigt frånvaron för-genom mer som
Ävenmodligen skulle minska. i detta avseende föreligger det skillnaderstora

mellan och tjänsteproduktion. Karaktären många arbeten inom vårdvaru-
och sådanär det svårt effektivitetär mätaatt påomsorg att sättsamma som man
kan inomgöra varuproduktionen. Effektivitet och produktivitet inom tjänste-
näringar dessutomär i mindre grad beroende teknikfaktorerav men mer av en-

och arbetsglädje. Rationaliseringar verksamhetergagemang bedrivs iav som
offentlig regi dessutom i utsträckningstyrs politiska beslut,stor antaltav ex
barn och personal barnstuga inom barnomsorgen eller antal sjuka och äldreper

inom äldreomsorgen. Rationaliseringar denper går oftarum övertypen utav
barnet patienten,eller vilket betyder servicenivån försämras.att

På några de varuproducerande företagen menade arbetstidsför-av attman en
kortning kan incitamentutgöra till investeringar iett teknik. En modernny ma-
skinpark oftaär väldigt kapitalkrävande, vilket innebär arbetsgivaren villatt ut-
nyttja den maximalt, vilket i sin leder till krav på förlängdatur driftstider. Vi
får alltså ömsesidig påverkan vilket förmodligen kommer resulteraen i ökadatt
skiftgâng. Samtidigt menade några företagen redan använde sigattav man av
den modernaste teknik, vilket betyder har begränsade möjligheteratt man att
rationalisera detta sätt vid arbetstidsförkortning. Pâ de arbetsplatser dären

hade möjlighet rationalisera teknik,attman menade det igenom ny attman
första hand skulle medföra och tråkiga arbetsuppgifteratt monotona skulle för-
svinna. Personalens produktivitet alltsåär inte bara kopplad till arbetsförmåga

ocksåär starkt kopplad tillutan grad teknikstöd, organisation ochav typ av
verksamhet.

Rationaliseringar teknik och arbetstidsförkortningar går hand igenom ny
hand gällernär det krav på de anställdas kunskaper och färdigheter. En sådan
utveckling leder förmodligen till krav på allroundkunskaper bekostnadmer

specialistkompetens. driftstidernaOm förlängs betyder det fleraav att perso-
måste behärska det arbete kanske specialist kan i dag.ner Detta krav påsom en

allroundkunskap eller generalistkompetens kan gälla helt arbete eller delarett
arbete.ettav

Man kan exemplifiera detta med kommunens socialförvaltning. Om arbetet
organiserades annorlunda vid arbetstidsförkortning 30till timmaren per
vecka, så skulle 25 socialchefens arbetsuppgifter kunnaprocent delegerasav
till 1:e socialsekreterare. Denne i sin behåller 50 sinatur gamlaprocent av
arbetsuppgifter och delegerar övriga 50 tll socialsekreterarna, i dagslä-procent

till antalet. Detta skulle krävaget nyrekryteringtre tvâ socialsekreterare,av nya
exempelvis på heltid 30 timmarvecka och på deltid 20 timmarvecka.en en
Formellt finns inget hinder för sådant förslag då utbildningskravenett deär

för socialchef och socialsekretare.samma
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inom oli-realistisk for mängd arbetenskisseradutveckling, ärEn ovan, ensom
i har enmansbefattningardock uppstå där dagbranscher. Problem kanka man

offent-delegera till.och saknas Inomunik där detmed kompetens attpersoner
förordningar vil-regleras lagar ochbefattningarlig förvaltning finns det avsom

det arbete hälso- ochExempelvis så kan intekomplicerar bilden.ket som en
formell behörighet. I dettautför delegeras till någonmiljövårdsinspektör utan

formel-friare händer, eftersom de inteföretag oftahar privataavseende styrs av
utsträckning.krav i samma

Även bibehållna öppettider,kortare arbetstid, medhandeln skulleinom en
förblir nödvändigtallroundkunskaper ökar. Dettakravetinnebärakunna att

verksamheten funge-for kunnaarbetsuppgifter ochdelegerakunna attattatt
börjar ock-extraanställda. Manhar mångasmärtfritt de dagar dåunder manra

verksamheten så mycketrationaliserablir svårtsig nivå då detså dennärma att
finns anställda.människorvisst antalservice kräverFullgod att ettmer.

och möjligheterarbetsplatsspecifika problem5.4 Vissa

arbetstidsförkortningarförväntas uppträda vidkanfenomenVissa de somav
bildhär försökaföretagsspecifika. Vi kommerbransch- ochtycks att engevara

arbetsplatser,samtligaintegestalta sig. Vi kommerkanhur dessa att ta uppav
lyfta fram.direkt intressantfinns något värtdär detenbart de attutan

dagtidför närvarande arbetarsamtligaexemplet sågverket, därförstaDet är
produk-i utsträckningarbetskraftBehovettill fredag.måndag styrs stor avav

till-anställd i dagpersonalstyrka är ärDentionscykeln under säsongen. som
fram tillsig från förvinternsträckerden periodräcklig för täcka semes-att som

eftersom då harverksamheteten brajuliii juli. haAtt semestertern manpassar
minskade personalbehovetpersonal.lite Detkrävertorkningsarbete som

senhösten.fram tillkvarstår sedan
allvecka skulle med5-10 timmararbetstiden medförkortningEn perav

tvåskift kombine-forminföra någontvingadesinnebärasannolikhet att avman
till ikännerteknikförnya maskinparken. Densatsningmed att manrat en

tvåskifts-personalbehovökadeemellertid inte reducera detskulledag, ettsom
personal bli nöd-nyrekryteringFöljaktligen skullemedföra.skullesystem av

personalstyrkan medökningdvsminst åttavändig, omfattande avpersoner en
skulle dettapersonal varierar över säsongen,behovet50 Eftersomprocent. av

ochutökade driftstidenövertalighet under lågsäsongen. Denmedförakunna en
skulleproduktionpotentialen för ökadmedföraskulleteknikenden att ennya

skulle denna kapa-skaffa råvara,svårigheternatankeMedöka markant. att
kost-klaraskulle svårtHärigenomnyttja fulltgåcitet knappast attut.att man

maskiner.för personal ochnaderna nyany
föräldraförsäk-industriföretaget, menadekvinnodomineradePå det attman

anställa kvin-restriktivitettill ökadskulle ledakanskeringsalternativet mot att
vanligtvis delenkvinnor den störstamed tankei fertil ålder, uttaratt avnor

kvinnor ieller äldrestället anställai mänStrateginföräldraförsäkringen. att
alternativ i dags-realistisktemellertid inte någotsigutsträckningstörre ter som

30-timmars-35-timmars- ocharbetskraft. Båderådande bristläget p g a
till tvåskift.dagtidsarbetefrånomfattande övergångkrävaalternativet skulle en
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Vissa mindre kvalificerade arbetsuppgifter skulle i det läget medersättaman
maskiner. Sömmerskorna går däremot inte ersätta på detta vilket skullesättatt
leda till rekryteringsproblem, eftersom denna yrkesgruppstora redan i dag ut-

bristvara.gör en
På de fyra företagen inom genomgåendeverkstadsindustrin menade attman

konsekvenserna skulle bli omfattande i den direkta produktionen, föränmer
administrationen, inteän svårlösta. De problem kan uppstå påom mer som
kontoret utgörs svårigheter kan detnär gäller enmansbefattningar.av man

ÄrVissa arbetsuppgifter kan mycket svåra delegera till någonattvara annan.
frånvaron vidtemporär, utbyggnad föräldraförsäkringen, blir det änsom en av

svårhanterligt. Detta innebär allroundkunskaper blir allt viktigare, former att
minska sårbarheten, menade Manatt eniga administrationensattman. var om

driftstider kommer kunder, leverantörer ochatt de eventuella di-styras av av
rektiv kommer gälla inom koncernen. Man ansågatt daglig förkort-som att en
ning knappast skulle bli aktuell. Det ligger till handsnärmare med någon form

sammanhängande ledighet, menade Produktionsinriktade tjänste-av man.
kommermän däremot med sannolikhet i första hand sig efterstor rätta denatt

arbetstidsförläggning blir aktuell inom produktionen. När det gäller densom
direkta produktionen och 35 timmars arbetsvecka, hade svårt förutsägaattman
utvecklingen. Vissa arbetsuppgifter i dag utförs under dagtid skulle för-som
modligen övergå till tvåskift. övrigtI skulle försöka rationaliseraman nog ge-

arbetsmetoder.införande teknik och effektivare En minskningnom av ny av
arbetstiden till 30 timmar vecka skulle däremot med all sannolikhet med-per
föra krav på ökad skiftgång inom den direkta produktionen. Många dagtidsar-
beten skulle övergå till tvåskift, tvåskift till treskift och treskift till fyrskift.
Exakt i vilken omfattning detta skulle ske, hade emellertid svårt fast-attman
ställa. konsekvensEn ökad skiftgång blir omfattande krav på personal,av ny
vilket i dagsläget oöverstigligt problem. För kunnaett konkur-man ser som att

bristvaran arbetskraft redan i dag måste job-rera om göraattmenar man man
ben attraktiva. Detta kan ske två Mansätt. måste kunnamer menar man
erbjuda både arbetstider och arbetsinnehåll tilltalar den arbetssökande.ett som

företagetPå inom skogsavverkning menade företagsledningen arbets-att en
tidsforkortning inte skulle medföra några problem inom den administrativa de-
len verksamheten. Enmansbefattningar saknas, vilket medger goda möjlig-av
heter delegera arbetsuppgifter. Därtill skulle vissaatt uppgifter och moment
kunna rationaliseras. Sammantaget skulle detta förmodligen kompensera bort-
fallet arbetstimmar. När det däremot gäller skogsavverkningen skulle det bliav
svårare, Arbetet kräver verksamhetentror igångär under de ljusaatt de-man.
larna året och dagen vilket betyder arbetsdagens längd varierar underav att
året, från 6,5 timmar under den mörkaste perioden till 8 timmar under den lju-

Ett skullesätt kunna låta arbetstidernasaste. varieraatt ännu under sä-vara mer
Detta dockär något skogsarbetarna och Skogsarbetarförbundetsongen. som

miställer sig kallsinniga
Eftersom inom skogsbruket fortfarande har rationaliseringspo-man storen

tential skulle arbetstidsförkortning kunna fungera incitament foren ett yt-som
terligare mekanisering. Följden detta skulle kunna bli personalminskningarav
i stället för nyrekrytering. En möjlig utveckling iär större utsträck-annan att
ning anlita entreprenörer. Från Skogsarbetarförbundet är övertygadman om
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arbetstidsförkortning skulle påskynda sådan utveckling. Manatt en en menar
skogsbolagen får mekanisera i utsträckningden vill redan i dag såatt om man

skulle enbart 5 allt avverkningsarbete utföras skogsarbetareprocentca av av
med motorsåg.

En selektiv arbetstidsforkortning för bli svårhanterligskogsarbetarna, skulle
den skall dagligen. arbetet skall fungera smidigt, bör befin-För detas ut attom
sig på avverkningsplatsen samtidigt. har dessutom avtalat allaMan attna om

skogsarbetare har till till avverkningsplatsen. Följaktligenrätt transport ut
smidigare helaskulle det fungera den dagar.togs ut somom

vid torkperiodTillverkningen tegelbruket kräver mitt i vilketprocessen,en
i praktiken har begränsat personalbehov mitt i veckan.betyder Ar-att ettman

arbetstidsförkortning fyrada-betsgivaren eventuell innebarsåg gärna att en
garsvecka, ledig onsdag. Förmodligen skulle klara nuvarandemed pro-man

förkortningduktionsvolym under dessa förutsättningar. En daglig skulle däre-
del problem eftersom inte produktionsprocessen.vålla denmot passaren

varierar Eftersom direktPersonalbehovet under råvaranäven säsongen. tas ur
Följaktligen skullemarken sommararbete lämpat vinterarbete.änär se-mer

i januari föredra, menade arbetsgivaren. Förläggningenattmester se-vara av
emellertid knappast ändra eftersom personalen vill hagårmester att semester

under och inte under vintern.sommaren
selektiv arbetstidsförkortningföretagen inom handelnInget attav uppgav en
medföra direktai form föräldraförsäkring skulle några konse-utbyggdenav

för verksamheten. generell förkortning arbetstiden till 35 tim-kvenser En av
vålla problem for arbetsgivaren förutsattvecka skulle inte heller någramar per

Ävenanställdas arbetstider. 30 timmarsdet tillåts visst pusslande med deatt ett
fungera förutsättningar. Eftersomarbetsvecka skulle kunna under ensamma

arbetstidsförkortning tänkas medföra får jämnare belast-allmän kan att man en
ning följden bli minskat behov öppethållande på kvällar och helger.så kan ett av

utveckling skulle tilltala de anställda och HandelsanställdasDetta är en som
affärstidslag begränsar öppethâllandet tillförbund, vill till ståndsom en som

20.00 vardagskvällarna och på söndagama.på stängt
offentliga sektorn skolan. Nu förutsätterEtt intressant område inom den är

minskad undervis-elevernas undervisning inte kommer reduceras. Enattatt
för undervis-för lärarna givetvis till konsekvenserningsskyldighet leder

arbetstidsförkortning skulle med-bortfall undervisningningen. Det som enav
lärare arbetar halvtid gårföra skulle till viss del kunna bemötas att uppsomav

i tjänst.
innebära får fler lärare.oförändrad skoldag för eleverna kommer deEn att att

utsträck-skall finnas tillgängliga under skoldagen iOm ansvariga lärare samma
förkortning inte möjlig,ning dagsläget, blir daglig arbetstideni utansom en av

schematekniskt skulle inte vålla någraförordar lediga det stör-dagar. Rentman
finns tillgå. På lâg- och mel-högstadiet, förutsatt det lärareproblem pâ att attre

iberoende på undervisningenlanstadiet blir det däremot svårare sett ut-att stort
skolformendock denförs i varje klass. Manlärare att sommenar nyaav en

under 90-talet kan det lättare. Engenomförassuccesivt kommer göraatt ar-
vilketmedföra behov lärare,betstidsförkortning skulle ett stort man serav nya

i har rekrytera i önskvärddag svårtdet problemet. Redanstörsta attmansom
omfattning.
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Inom den kommunala barnomsorgen har många dagbarnvårdareman som ar-
betar heltid. Om denna personal skall arbetstidsförkortning till 30 tim-ta ut en

vecka i form timmars arbetsdag betyder det de inte kanmar per av sex att ta
barn längre dagligen. Det kan medföraemot barnens föräldrarstannarsom att

måste förkortningen på sätt.ta ut samma
På vårdcentralen och distriktssköterskemottagningarna skulle eventu-man

ellt tvingas införa någon form skiftsystem för kunna bibehålla nuvarandeattav
servicenivå. Man det kan bli aktuellt med förlängt öppethållandeattmenar ett
vissa dagar, för sig till övriga arbetstidsförändringaratt i samhället. Ianpassa
dag har hög belastning måndag till torsdag, medan den betydligtär läg-man en

på fredag. En tänkbar förändring målar förlängaär öppet-re attsom man upp
hållandet under måndag till torsdag, exempelvis 07.00 till 19.00, för sedanatt

tidigarestänga fredagen.
Det bortfall arbetstimmar skulle bli följden utbyggd föräldraför-av som av en

säkring eller generell förkortning till 35 timmar vecka på dessa arbets-en per
platser sjukhemmen, skulle förmodligen kunnasamt kompenseraman ge-

korta deltider gick i tjänst, eftersomatt det bland dessa finns önskemålnom upp
arbeta En förkortning till 30 timmaratt vecka skulleom däremotmer. per man

inte kunna bemöta Eftersomsätt. verksamheten mycketär personal-samma
intensiv skulle detta kräva viss nyrekrytering. Man detta skulle blien attmenar
svårt eftersom redan i dag har svårt rekrytera personal.attman

Även på folktandvården menade behovet nyrekrytering skulle bliattman av
det största problemet. Behovet tandsköterskor skulle delvis kunna till-av nog
godoses deltider gick i tjänst. Att rekryteraatt tandläkare skullegenom upp en

lättare vid arbetstidsförkortning till 30 timmar i veckan vidnog än 35-vara en
timmarsalternativet beroende på då skulle kunna erbjuda heltids-att man en
tjänst. Personalgruppen överens det skulle bättre ledigattvar attom vara vara

eller halv idag veckan haän kortare daglig arbetstidatten ävenen en om man
hävdade förmodligen skulle arbeta effektivtatt vid daglig för-man mer en
kortning.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis innebär detta vid generell förkortningatt man en av ar-
betstiden till 35 timmar vecka kan räkna med förändringarsmå vadytterstper
gäller driftstider. Någon dramatisk förändring arbetstidens förläggning ärav
inte heller räkna med. Emellertid är det svårtatt utifrån intervjuerna slå fastatt
hur denna arbetstidsförkortning skulle komma att tas ut.

Behovet personal kommer öka, knappast i den utsträckningattav men man
bortfalletkan förledas fasta påatt tro arbetstimmar.tar Eftersomom man av

kan arbetstidsförkortning inte kommeranta att ske överman en att natt, utanen
successivt, det troligtär behovet personal inte bliratt såav stortny som man
först Ett rimligt antagande ärtror. så begränsad arbetstidsförkort-att en pass
ning i utsträckning kommer bemötasstor rationaliseringar, framföralltatt av

införande teknik och organisationsöversyn.genom av ny
Inom verksamheter där deltidsarbete vanligt,är vård och blirt ex omsorg,

behovet givetvis mindre inom verksamheterän där flestade arbetar heltid, t ex
industrin. Samtidigt möjligheternaär rationalisera vanligtvis inomatt större
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35 timmararbetstiden tillförkortningbetyderdet Detta att peren avsenare.
industrin delarkravskulle ställa änförmodligen störrevecka stora av

tjänstesektorn.
helt klart medföra kon-vecka skulle störreförkortning till 30 timmarEn per

alltför mycket kommerskall begränsasinte driftstidernasekvenser. För tro-att
antagligenvanligare. Detta medförbliskiftarbeteligtvis olika former attattav

be-enlighet medjämfört i dag.förlängs med Idriftstiderna resonemanget ovan
där heltidsar-inom de verksamheterblirkonsekvenserna störstdettatyder att

verksamheter.vissa delar andra ln-industrin ochvanligaste, dvsbete detär av
Skiftarbete vil-utbrettviproduktionen kommerdirektaden ettatt se merom

svårareproduktionsinriktade tjänstemän. Det ärinkluderaket också kan att
kommer förändrade kravtjänsteproduktionen. Härnågonting säkertsäga om

förutsätt-Samtidigtarbetstidsförläggningen.från intressenter att styra som
från varuproducerandeskiljer sig de nä-produktivitetsökningarförningarna

ringarna.
rekryteringställer givetvis krav påarbetsvecka30 timmarsövergång tillEn

industrin,bli inompersonal kommer, störstpersonal. Behovet attav nyav ny
blir klart begränsat.landstingetmedan det inom

Även medarbetsvecka, i likhet30 timmarsförkortning tillom en
rationaliseringartillincitament35-timmarsalternativet, kommer utgöra ettatt

arbetstimmar. såpass radikalEnförlustenkan detta knappastså motsvara ar-av
allroundkompe-ställa kravtroligtvis störrebetstidsförkortning kommer att

arbetsuppgifter. Vi kan decent-flerFler måste kunnahos personalen. entens
uppgraderinginnebäravilket kanarbetsuppgifter ochralisering avenansvarav

vålla problemsamtidigt kan dettakompetensnivå.och ökadarbetenmångas en
organisationen.inomnyckelbefattningarför

vid generelluppkommakan förväntasde konsekvenserVissa ar-ensomav
alter-förkortning slagselektiv detbetstidsförkortning, gäller också somaven

Drifts- arbetstider kom-ochföräldraförsäkring innebär.med utbyggdnativet
visst behovräkna medkanpåverkas däremotknappast att ettatt avmanmer

behov vikari-medförFöräldraförsäkringenuppstå.personal kommer ettatt av
in-förutom den kantjänstledigheten kan göra,partiellaockså denvilket atter,

Omfattningenarbetsplats.omorganisering arbetet påvissa krav pånebära enav
de arbetsplat-âldersstruktur. Påköns- ocharbetsplatsensi första hand påberor

förvänta sigfertil ålder kan störrepersonal iandelhardär stor manenser man
personal.företrädesvis äldreharverksamheter däri dekonsekvenser än man

föräldraledighet kangällervadnuvarandetanke det mönstretMed uttag av
kvinnodomineradebetydligt påblir störrekonsekvensernaförvänta sig attman

lindrigare kon-däremottjänstledighet kantill partiellarbetsplatser. Rätten
organise-vanligvisi dag äreftersom de redanarbetsplatserdessasekvenser

deltid.arbetarkringrade merpartenatt

arbetstidkommervilkenderasför skiftarbetareberorpåarbetstidendenförloradeStorlekenpå
inter-för arbetarheltid de38timmar veckaarbetstidsförkonning.nulägetI ärbli vid somperatt en

treskift.ellermittenttvå-
dvsskogsar-motormanuell personal,förbundetsmedlemmarutgörsUngefär60procent avav

sidavillförbundetsdetta Frånarbetstid varierar sätt.harmedmotorsåg.Dessabetare somen
Övriga maskinpersonal, dvsdeytterligare. 40 utgörsskallökainte den somprocentatt avman

timmar dagarbetaråttaarbetstidsavtal,berörsinte dettaavverkningsmaskiner,ochkör utan perav
åretrunt.
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6 Attityder till arbetstider

En väsentlig aspekt arbetstidsfrågan handlar människors attityder, fram-om
förallt de förvärvsarbetandes. I samhällsdebatten och på den politiska arenan

sig talesmän förgör olika intressen hörda. Krav och önskemål skiljer sig ofta
åt. Detta kapitel spegla hur anställda vid två arbetsplatser i Robertsforsattavser
kommun, kommunkontoret och varuproducerande företag, på frågorett ser

arbetstider.rör Där så möjligtär kommer jämförelsergöra medsom att en
genomförtlikartad enkätundersökning Arbetstidskommittén tidigaresom

6.1 Urvalsgruppen
ÅldersspridningenEnkätundersökningen omfattade 139 bland män-personer.

jämn, medan det bland kvinnorna fanns överrepresentationnen ål-var en av
dersgruppen 40-49 år. På företaget åldersspridningenjämn, medan detvar
kommunkontoret fanns ansamling i åldersintervallet 30-49 år.en

Männens ordinarie arbetstid i medeltal 40 timmar vecka och kvin-var ca per
32 timmar vecka, något gällde för bägge arbetsplatserna.nornas ca per som

Detta betyder 41 kvinnorna arbetade deltid, vilketatt endastprocent av en man
gjorde.

Samtliga anställda kommunkontoret arbetade dagtid. företagetPå arbeta-
Övrigade endast fjärdedel dagtid. arbetade skift, flestade tvåskift. Sett tillen

kön innebär detta 64% arbetadeatt männen skift,merparten medan deav
flesta kvinnor 86% arbetade dagtid.

6.2 Attityder till arbetstider

63 ansåg förkortning arbetstiden föredraprocent att före löne-en attav vore en
ökning. Resterande, förutom några svarade vet ej, gjorde omvändsom en
prioritering. Bland de heltidsarbetande det än större andel föredrogvar en som
kortare arbetstid, medan majoritet de deltidsarbetande däremot föredrogen av
högre lön före kortare arbetstid. åldersgruppenI 30-39 år det störrevar en an-
del föredrog förkortning arbetstiden jämfört med övriga ålders-som en av
grupper.

När det gäller arbetstidsförkortning, har olika alternativ diskuterats. Vi frå-
gade därför vilket alternativ ansåg samhället borde på. Respon-attman satsa
denterna fick vad ansåg det viktigaste och det viktigastenäst al-ange man vara
ternativet, de alternativ inte ville genomförda.samt Resultatet visademan se att
åsikterna igår Tresär. alternativ tycks intressanta övriga.än En dagligvara mer
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alternativen vilka har istödet. två andraförkortning hade det starkaste De stort,
respektive längrearbetsveckanstöd förkortninglika starkt ärsett en av

semesterz. Tabell 6.1, 6.2

Uppfattningarbetstidsförkortningar.former6.1 Attityder till olikaTabell omav
kvinnor,Jämförelse mellan ochprioriteras. mänvilket alternativ skaman anser

ipå två arbetsplatserna. Uttrycktanställda de procent.mellansamt

TotaltKvinnor Kommun FöretagMän

3850 314534Daglig förkortning
242223 2624veckaKortare

6 50 48Lediga dagar
23311022 26Längre semester

2 l2föräldraförsäkring lUtökad
0OO 00Friperiod mitt i livet
96 1l4pensionsålder 11Sänkt

100100100 100100Totalt
1358547 5088n

Uppfattningarbetstidsförkortningar.olika former6.2 Attityder tillTabell omav
Uttryckt iprioriteras.alternativ ska procent.vilket anserman

TotaltSkift-Dagtids-Deltids- Heltids-
arb.arb.arb. arb.

38304439förkortning 32Daglig
242726 2114veckaKortare

56 560Lediga dagar
23251945 19Längre semester

föräldraförsäkring 122Utökad
O 0 000Friperiod mitt i livet
7 99 9 l lpensionsålderSänkt

100 100100100 100Totalt
13572 631322 ln

förfinner stödetmed varandra,Jämför olika åldersgrupper att enmanman
barnfa-bland40-áringarna, dvsbland 30- ochförkortning starkastdaglig är

visade dock mångasmåbarnsföräldrarnamedmiljerna. Intervjuerna att som
små.länge barnenönskade det enbart sådaglig förkortningför varsomvar en

fanns små-Samtidigt detandra former.önskadeblivitNär barnen större man
förkortning föredradagligbarnsföräldrar menade oavsettattatt varensom

formenbästamenade lediga dagar ävenålder, respektive debarnens varsom
29 år stödetåldersgruppen,småbarn. denhar Inär tyngsta varupp o mman

alternativdetförkortning mycket Längreför daglig semestersvagt. somvaren
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tilltalade de Sänkt pensionsålder något i baramest. ha-yngre stort settvar som
de stöd bland de 50över år. Det tydligtär önskemålen hänger medatt samman
livscykeln. De tilltalas längre småbarnsföräldrarnamestyngre semester,av av

daglig förkortning medan de äldre gärna pensionsåldern sänks.en attser
Anmärkningsvärt är det stödet för utbyggd föräldraförsäkring. En-svaga en

dast två menade i första hand borde nyblivnapå föräld-attpersoner satsaman
Detta kan tolka antingen är selektiva insatser, ellerattrar. man emotsom man

så det helt enkelt inte nödvändigt bygga föräldraförsäk-anser man att utvara
ringen. Inte heller fanns det något stöd för friperiod mitt i livet, idéen en som
framförts från fackligt håll.a

fråganPå vad personligen skulle föredra, utföll svarsmönstret närapâman
identiskt med ovanstående fråga, vilket innebär det själv önskaratt man sam-
manfaller med vad vill samhället skall på.att satsaman

Intressant det finnsär relativt 20% inteatt notera villatt storen grupp som
daglig förkortning genomförd, det alternativ samtidigt visade sig hase en som

det största stödet. Andra alternativ inte vill genomförda fri-som man se var
period mitt i 29%,livet lediga dagar 16% och sänkt pensionsålder 15 %.
Det framförallt bland de inte har småbarn daglig förkortningvar som som en

arbetstiden saknar stöd. Bland småbarnsföräldrarna det sprid-störreav var en
ning på olika alternativen.de

De attityder till arbetstidsförkortning redovisats pekar detattsom ovan,
inte finns någon enighet bland förvärvsarbetande. Personliga önskemål, fas i
livscykeln, arbete, arbetstidsomfattning -förläggningoch faktorertyp ärav som

individens önskemål.styr
På frågan vilken nivå ansåg det skulle huravgöras allmän arbets-attman en

tidsförkortning skulle svarade 63 det skulle centraltas avgörasut, procent att
nivå, via lagar eller avtal. 20 menade detta skulle lo-avgörasprocent att genom
kala avtal varje arbetsplats och 18 svarade detta någotprocent att var som
skulle mellangöras den enskilde anställde och hans arbetsgivare. Svars-upp

likartatmönstret både bland ochmän kvinnor, bland anställdavar samt
respektive arbetsplats. Vårt resultat skiljer sig markant från den tidigare ge-
nomförda attitydstudien, där endast 19 ansåg det frågaprocent vara en som
skulle avgöras central nivå.

En logisk följd arbetstidsförkortning blir den arbetsfria tiden ökar.attav en
fråganPâ vilka aktiviteter skulle prioritera arbetstiden förkortadesman om

fem-tiomed timmar visadevecka det sig de flesta skulle prioriteraattper um-
familj.3.gänge med barn och Tabell 6.3

För kvinnorna ökatär familjumgänge med barn och viktigare förett än män-
65 kvinnorna svarade förstade i hand skulle använda ökadprocent attnen. av en

fritid på detta Motsvarande siffrasätt. för 46männen Familjelivprocent.var
förviktigast åldersgruppenär 30-49 år, dvs hardär barnfamiljerna. Små-

barnsföräldrarna de i utsträckningstörst prioriterade familjeliv. Idrott,var som
männen4.friluftsliv och hobbies något framföralltär tilltalar 24som procent

i förstade hand skulle prioritera detta. Jämfört med endastatt åttauppgav pro-
kvinnorna. Det framförallt denär åldersgruppen, decent under 30 år,yngstaav

skulle änvända fritidökad på detta sätt.som en
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viljaTabell 6.3 Rangordning de aktiviteter helst skulle användaav som man en
ökad fritid till. Uttryckt i procent.

Första hand Andra hand Tredje hand

barnfamilj 53 12 6medUmgänge
hemhushåll 13 24 12Arbete med

5 12Utbildning 1
Övertid 3eller extraknäck 1 1

6verksamhet 6 8Egen
friluftsliv, hobbies 19 24 18Idrott,

Föreningsliv 4 7 9
speciellt 4 12 7Inget

100 100 100Totalt
139 139139n

mindre skulle prioritera ihem och hushåll något delArbete med var som en
första 3. något många hellre vill sig i andrahand Dettase är ägnanot som

visade sig prioritera detta i något utsträckningeller i tredje hand. Män större
%Endast småbarnsföräldrarna 3 hon i förstakvinnorna.än atten av uppgav

hand sig Bland övriga det 15 önskadeskulle detta.ägna procentvar som an-
hushåll.ökad fritid till arbete med hem ochvända en

få och familjstarka önskan umgås med barn kan tolkaDen att attman som
i upplever arbetstider inverkar menligt familjelivet. Följ-många dag att ens

skulle i detta avseende mycket positivt med arbetstidsför-aktligen det vara en
kortning. Vi också fas i livscykeln har betydelse liksom köns-att storser
rollerna.

arbetstidsförkortning medföra föränd-tyder på skulle kunnaMycket att en
arbetstidens förläggning kapitel 5. ställde sigringar se Respondenternaav

emellertid kallsinniga till arbetstidsförläggningar dagtidandra måndag-än
fredag, arbetstidsförläggning flesta föredrog. posi-vilket den de Denvar som
tiva inställningen till dagtidsarbete starkast bland dem i dagslägetvar som ar-
betade dagtid. Tabell 6.4

Bland det endast missnöjda med sin arbets-dessa tre personervar som var
skifttidsform, medan tredjedel de arbetade inte skul-attuppgaven av som man

dagtid måndag till fredag.kunna tänka sig arbeta Det betyder det blandatt att
finns nöjda arbetstidsför-de i dag arbetar oregelbundet, de med sinärsomsom

Småbarnsföräldrarna i utsträckning övri-läggning. större änen grupp somvar
fredag.vill arbeta dagtid måndag tillga
storhelger och visade sig mycketarbeta lördag och söndag,Att nätter vara

tanken kvällsarbete några positiva tankar,impopulärt. Inte heller väckte på
svarade de kanske skulle vilja arbetadet mångaäven rätt attvar somom

arbetade skift företaget inte fullt så negativt in-kvällstid. De redansom var
arbetstidsformerna de dagtidsarbetande. Bland skiftarbe-ställda till ovan som

ville oregelbundet, vilket kan förklarafanns det arbeta atttarna grupp somen
hälften skiftarbetandemed sin arbetstidsform. Mer dede nöjda än ärär av

arbetstidsform, vilketsin kan jämföras med de dag-missnöjda med nuvarande
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Tabell 6.4 Attityder till olika arbetstidsförläggningar. Andel skullepersoner som
vilja respektive inte vilja arbeta enligt nedanstående alternativ. Uttryckt i procent.

Arbetstid Ja Kanske Nej Totalt

Dagtid måndag till fredag 78 11 11 100
133

Lördagar och söndagar 2 16 82 100
121

Storhelger 1 7 92 100
18l

Kvällar 7 28 65 100
118

Nätter 6 15 79 100
117

oregelbunden arbetstid 18 29 53 100
119

tidsarbetande där allrade flesta vill fortsätta med sin nuvarande arbetstids-
form. Bland smâbarnsföräldrarna det få ville arbeta oregel-ytterstvar som
bundet.

En ökad utbredning oregelbundna och obekväma arbetstider, vilket viav
diskuterade i kapitel skulle alltså stâ i bjärt kontrast med flertalet löntagares
önskemål.

Att kunna påverka arbetsdagens början och slut i samtligastort settuppgav
viktigt. Det tycks emellertid viktigare för kvinnorna, vilka 72vara vara av pro-
menade detta mycket viktigt, jämförtcent att med 56 bland män-var procent
Det framföralltär bland de skiftarbetande företagetmännen pånen. som

många detta är ganska viktigt.svarat att
Kvinnorna ansåg det viktigareäven kunna påverka flir-attvara semestems

läggning. haAtt möjlighet arbeta in tid för kunnaatt denatt ta utsenare som
ledighet något både männen och kvinnorna ansåg viktigt. Blandvar som vara
de skiftarbetande det fler menade detta viktigt, blandän dag-attvar som var
tidsarbetande. Att kvinnorna genomgående det viktigare kunnaattanser vara
påverka arbetstidens förläggning torde kunna förklaras de ofta harattav an-

för barn och hem.svaret
Jämför med Arbetstidskomrnitténs tidigare attitydstudie finnerman attman

respondenterna i vårt urval ansåg det viktigare både kunna påverkaattvara ar-
betsdagens början och slut och kunna arbeta in tid för kunnaatt att ta utsenare
den ledighet.som

Ett frågorantal riktade sig till dem gifta eller sarnmanboende. En-som var
dast 14 dessa hade arbetstid sammanföllprocent med makensma-av en som
kans arbetstid. 25 svarade detta varierade eftersom makenmakanprocent att
arbetade oregelbundet. En 21% svarade varkenstor attannan grupp man
börjar eller slutar samtidigt. 16 börjar samtidigtprocent attuppgav man men

den slutar än den andra.att senareene
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hälftensättetdetta Drygtpåfinnas till detkan dåVilka orsaker utatt svara-ser
valt sindearbetstider.påverka sinainte kande attde procent ar-uppgavatt

del-bland dem många20själva bra.passade demför detbetstid procent,att
för detaktuella arbetstidenhade valt dentidsarbetande, svarade att varatt man

deskiftarbetande,samtligabarnen. Några attförbäst uppgavpersoner,
barntillsynen. Detkunna klaraarbetstid förnuvarandetill sintvingats att var

sin arbets-självhade valtdagtidsarbetandebland devanligarebetydligt att man
bra för barnen.för detsjälva bra ellerpassade demför dentid att varatt

månader, tyderföräldraförsäkring tillutbyggdeventuelltgällerdetNär en
tradi-fördelasden kommersmåbarnsföräldrar påintervjuer med attvåra att

föräldraförsäkring vidutbyggdhävdadetionellt. Bara ettatt even-enpersonen
skulle he-flesta modernlika.skulle delas Debarnafödandetuell ta utattmenar

delen.deneller största
30 timmars arbets-tillgådet gäller rättendetsamma närMönstret att nervar

utnyttja sådanskullemenade bäggeHälftenbibehållen lön.medvecka att en
baramenade det någotdet mångaövrigamöjlighet. Av att var somsomvar

utnyttja.skullekvinnan

Sammanfattning
arbetstidsförkortning böreventuellförstödalltså utbrettVi finner tasattett en

isär. stödetDet störstagår åsikterna däremotgäller hur,generellt. När detut
sig Förkor-samtidigt många vänderförkortning, någotdaglighar emot.somen

tilltalar.alternativandralängrerespektive ärarbetsveckatad semester som
respek-föräldraförsäkringför utbyggdstödfann vi mycketDäremot svagtett en

faktorer förklarar dessaflertalfriperiod mitt i livet. Etttillmöjlighet mot-tive
arbetstids-fas i livscykeln, arbete,intressen,personligaintressen; typ avsatta
önskemål.enskildespåverkar densådantoch -förläggningomfattning är som

familj.med barn ochtillflesta använda umgängefritid skulle deökadEn
priori-utsträckningkvinnorna iså störrelyser igenom sättKönsrollerna att

vilja prioriteradet vanligaredäremotfamiljen. Bland männen att egnaterar var
friluftsliv.idrott ochhobbies,

önskemål från arbetsgivarhållmedföraarbetstidsförkortning skulleOm en
arbetstider, så innebär detobekvämaarbete påandelen oregelbundetöka enatt

visa-måndag-fredagDagtidsarbete,lönearbetandes intressen.konflikt med de
flesta.tilltalade denämligen detde sig somvara

medföra bar-arbetstidsförkortning kunnaskullebarnomsorgenFör atten
undergissa hur beläggningendet svårtkortas. Tyvärrvistelsetider är attnens

sinvilja behållade flesta verkarskulle påverkas. Menoch veckandagen nuva-
omsorgsform.rande

utbyggdsmåbarnsföräldrar tyderintervjuer medvåraResultatet att enav
jämställdheten.effekterskulle ha någraföräldraförsäkring knappast stora

fördelas traditionellt,föräldraförsäkringenutnyttjandetFörmodligen skulle av
ledigheten. sak gällerSammahela ellerd merpartentar utatt avmammanv s

självklart, varförliksomtjänst. många dettai Förmöjligheterna att varner
för menademotiv detta,i intervjuernaskäl. Deinte några angavsomangavman

sitt arbete. skål detmöjlighet Ettinte hadefrämst annat attatt varp g amannen
villigainteekonomiskt avbräckbetydaskulle ta.attett som man var
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Undersökningenutfördes SCBochomfattade representativturval densvenskabefolk-ettav av
ningen16-64 år Johansson1989.

2.I Arbetstidskommitténs fickenkät kortarearbetsveckarespektivelängreattsvaretman semester
det helstville ha. Endaståtta förkortningdaglig bordeprioriteras.procentvar attman uppgav en

kanförklarasDetta hadepreciseratbortfallet timmararbetade till fematt Detav man av procent.
innebär dendagligaförkortningenblev24minuter,vilket kanskeatt upplevdes meningslössomen
förkortning många.För undvikadettapreciseradevi intestorlekenatt respektivealternativ,av
vilket förmodligenförklararde skillnadernamellandedetvåundersökningarna.stora

Arbetstidskommitténhadei sinenkät alternativ,där någonoutgrundliganledningförtett manav
familj, barnochhushållsarbete.Eftersomvi umgängemedbarnfamilj ochhus-attsamman anser

hållsarbete tvåheltolika aktiviteter,är valdevi skiljapådem.Vi kandärförtyper integöraattav
jämförelsernågra mellandetvåmaterialen.

Arbetstidskommittén4. ansågdetdäremot viktigt skilja idrott, friluftsliv eller lik-att sport,vara
nandeå sidanochhobbiesåden Eftersomandra. dessatvåalternativinrymmeraktiviteterena som
kan svåra hänföratill enderaalternativet,valde slåihopatt demtill alternativ.Tyvärrvara att ett
medfördetta detblir jämföra.svårtatt att
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förscenarioSlutligen:7 ett

kommunRobertsfors

säkerhetmed någonförstått, så det svårt störrekanske har ärläsarenSom att
arbetstidsförkortningolika formernakonsekvenser defastställa exakt vilka av

konsekven-detta vill vi hävda deRobertsfors kommun. Trotstänkas ikan att
omfattning vid såinträffa i någontroligen kommerför,redogör attser som

diskuterar. Vi kommervi i dennaarbetstidsförkortningar attrapportstora som
organisationsnivå.for tänkbara konsekvenser påredogörelsebörja med en

för avsluta medhushållsnivåkan hända påDärefter diskuterar vi vad att ensom
samhällsnivâ.diskussion

organisationsnivåpåkonsekvenserTänkbara7.1

arbetstidsformerDrifts- och
arbetstidsförkortning kommerkonsekvensernakanMan attanta att enav

aktuelltverksamhetens karaktär ochberoende påolikartade konsekvenser, ar-
arbetstidsförkortningbegränsadindustrin kommerbetstidsmönster. Inom en

införanderationalisering produktionenmedföraförmodligen att genomaven
med allförkortning kommer däremotlångtgåendeteknik. En sanno-merav ny

drifts-för intearbetsgivaren Skiftarbete,medföra krav frånlikhet attatt om mer
och långtgående gårmellan begränsad ärtiderna skall minska. Var gränsen

förkortningar arbetstidentyder dock påsvårt exakt. Mycket störresäga attatt av
teknik.fram satsningockså kommer tvingaatt en ny

förkortning arbetstiden till 35 timmarvidinnebär ocksåDetta att man en av
daglig förkortning, denarbetsgivarhåll intevecka, från gärna utan attenserper

arbetsvecka, ochlediga Vid 30 timmarsexempelvis dagar.tas ut mergenom
aktuell.daglig förkortning däremotomfattande skiftgång, blir en

förändras de produk-arbetstider kommerAdministrationens attatt genom
föränd-förmodligen tillarbetstidertionsinriktade tjänstemännens anpassas

personalens arbetstider kommer däre-produktionen. övrigaringar inom Den
olika intressenter, kunder ochenlighet med de kravförläggas i tmot att exsom

företag dominerar inomdeformulerar. Det betyderleverantörer, att res-som
förläggningkommer arbetstidenspektive bransch i utsträckning att styrastor

för administrativa personalen.den
arbetstidsförkortning ef-i samhället,Handelns öppettider kan påverkas enav

förändrade krav och önskemål hos konsumenterna. Idet kan leda tilltersom
i enbart dagligvaruhandeln har påRobertsfors kommun det dag öppetär som
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kvällstid och på söndagar i viss utsträckning. Tänkbart är detaljhandelnatt
kommer öka sitt öppethållande påatt sätt det finns behov det.samma om nu av

förkortningEn arbetstiden ökad spridning arbetstidens förlägg-samtav en av
ning kan dock medföra kundbelastningen kommer fördelaatt sig jämnare änatt
i dag, vilket skulle kunna minska behovet förlängt öppethållande. En för-av
kortning arbetstiden bland de handelsanställda skulle knappast förändraav
driftstiderna, dvs öppethållandet. förkortning till 35 timmars arbetsveckaen
skulle knappast förändra arbetstiderna. Många inom handeln arbetar redan
deltid i dag. En förkortning till 30 timmar skulle däremot kunna påskynda en
tendens två arbetslag, beståendemot mestadels ordinarieett personal underav
veckan och bestående framföralltett extrapersonal under helgerna.av

Inom delar den kommunala verksamhetenstora kan driftstiderna knap-av
påverkas. Det gäller vård- ochpast omsorgsarbete grund- och gymnasie-samt

skolan. Inom det kvinnodominerade vård- och omsorgsarbetet har vi redan i
dag omfattande deltidsarbete, vilket innebärett konsekvenserna där blir be-att
tydligt mindre inom deän verksamheter där arbetar heltid. Enmerparten annan
orsak arbetet inomär barn- och äldreomsorgenatt knappast kan bedrivas på an-
dra tider iän dag. Möjligtvis kan barnomsorgens tider vidgas något, baramen
i begränsad utsträckning. Man kan visserligen tänka sig ökningatt nattar-en av
bete inom industrin kan medföra krav på barnomsorgt nattetid. I Övrigtex är
detta verksamheter i utsträckning politiska beslut,stor antalstyrssom tav ex
barn personal och barnstuga.per

I kommunens övriga verksamhet finns det andelarstörre heltidsarbetande.
På kommunkontoret skulle del personalen berörasstor arbetstids-en av av en
förkortning. Flera de heltidsarbetande har enmansbefattningar vilket kanav va-

problem vi återkommer till detta längreett fram. Deras arbetstiderra istyrs
utsträckning de krav på service och tillgänglighetstor andra verksamhe-av som

inom kommunen, företag ochter kommuninnevånarna ställer. betyderDet att
det svårtär hur arbetstidernasäga skulle förändras.att Inom vissa verksamhe-

har låg belastning under fredag eftermiddag,ter vilket skulle kunnaman utgöra
incitament för bibehålla nuvarandeett arbetstider förutomatt på fredagar när

skulle kunna sluta vid lunch vid arbetstidsförkortning till 35 timmarman en per
vecka. En förkortning till 30 timmar vecka skulle däremot medper stor sanno-
likhet medföra oregelbunden arbetstid för många, inte skiftgång,än för attom

bibehållakunna servicenivån.
Bland de landstingsanställda i kommunen arbetar deltid i dag, vil-merparten

ket betyder arbetstidsförkortning skulle relativtatt begränsade följder. Deen
driftstider har på sjukhemmen går knappast förändra. Däremot kanman att
vårdcentralens och distriktssköterskemottagningamas öppettider påverkas,
dels förändrade krav från allmänheten följd arbetstidsför-genom som en av en

Ävenkortning och dels följd förändrade arbetstider för personalen.som en av
här kan idet så fall kommer ske i mycket begränsadanta att utsträck-attman en
ning, såväl vid 35- vid 30-timmarsalternativet.som

Personalbehov
radikalEn förkortning arbetstiden till exempelvis 30 timmar vecka skul-av per

givetsvis medföra mycket behov arbetskraft förett många organisa-ston av
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personalbehovet kommer blialls betyda såtioner. Men detta behöver inte attatt
i stället kom-först förledas Mycket tyderkan attatt tro.stort mansom man

arbetstimmar rationaliseringar såförsöka förlustenbemötaatt genomavmer
fall påverkas i liten utsträckningVerksamheten skulle i mångalångt detta går.

i form lediga dagar enligt någon formarbetstidsförkortningentog ut avom man
rullande schema.av

till omfattande skift-skulle förmodligen leda30 timmars arbetsvecka ett mer
Tidigare dagtidsarbetenförkortning skulle då bli aktuell.arbete och dagligen

tvåskift, och tidigare tvåskiftsarbeten skulleskulle exempelvis kunna bedrivas i
treskift skulle kunna bli fyrskift medbli treskift tidigarekunna ett natt-samt att

möjligtvis behöva24.00 06.00. sådant skiftschema kanmellan och Ettpass
för sitteftersom skiftarbetande kompenseraskombineras lediga dagarmed

skiftarbete.
medföra behovskiftarbetande kommer givetvisökning andelenEn att ettav

till tvåskift inompersonal. Exempelvis skulle övergång från dagtid enenav ny
arbetskraften, förutsattverksamhet kunna kräva fördubbling att sammaen av

driftstiden. försöka fastställa exakt be-bemanning behövs under den Att ettnya
meningsfullt, dels bero-människor företag, vi intehov, dvs antal per anser vara

dels osäkerhetenosäkerhet vi på vid intervjuerna,ende på den stötte psom g a
rationaliseringar påverkari vilken utsträckningmed prognosticera exaktatt

tvingaarbetskraftsbrist kommer förmodligenpersonalbehovet. En ökad att
fram rationaliseringstakt.ökaden

nyrekryteringsbehovettjänstemannasidan kommer bestämmasPå att av
framförallt faktorer. första gäller hur många kantvå Den vara pro-som anses

faktornduktionsinriktade respektive administrativa tjänstemän. Den andra
gäller i vilken utsträckning den första kategorins arbetstider kommer att styras

förmodligenförändrade arbetstider i produktionen. Vi kommer att en an-av
skift.del produktionsinriktade tjänstemän arbetar De övriga tjänstemän-som

olika intressenterarbetstider kommer däremot de kravatt styras somnens av
från till tvåskift alltså inne-ställer. Tjänstemannajobb övergår dagtid kansom

fördubblat personalbehov. fortsättningsvis kommer bedri-bära Deett attsom
enbart dagtid bli problematiska i de fall handlar kpå kan det enmans-vas om s

befattningar.
rimligt det gäller industrin, följaktligen förkort-Ett antagande ärnär att en

35ning till timmar vecka i första hand kommer leda till omfördelningattper en
arbetsuppgifter och följaktligen begränsat behov personal. för-Enettav av ny

kortning till 30 innebär givetvis dramatisk föränd-timmar vecka en merper
ring, vilket sannolikhet medföra omfattandemed all kommer behovatt ett av
arbetskraft.

alternativen medföraInom handeln skulle inget något självklart behovav av
nyrekrytering, förutsatt arbetsgivaren tillåts pussla med de anställdasatt att ar-

affärernasbetstider. Detta i utsträckning öppettider, vilket i sinstyrs stor turav
påverkas konsumenternas krav.av

Inom delar den kommunala verksamheten och den verksamhetstora av som
landstinget framförallt ochbedriver, vård- omsorgsarbete, kommer inte beho-

personal bli lika inom industrin rationaliserings-vet att stort trots attav ny som
möjligheterna små. Orsaken till detta det utbredda deltidsarbetet. Grovtär är
räknat skulle 35-timmarsalternativet knappast medföra behovnågot av ny per-
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inomsonal landstinget, förutom till vissa befattningar. 30-timmarsalternativet
skulle medföra jämfört med övriga näringar, begränsatett, behov. Inom kom-

skulle, vid förkortning till 35 timmar vecka, behovmunen vissen ettper av per-
sonal uppstå. Eftersom många dessa är enmansbefattningar medför dettaav att

arbetstidsförkortning måste föregås omfördelning arbetsuppgifteren av en av
och befogenheter. M inskas arbetstiden till 30 timmar vecka betyder det attper

kan tvingas till genomgripande omorganisation vilket kan resulteraman ien ett
personalbehov.stort

Ny teknik, rationaliseringar och förändrade kompetenskrav
En arbetstidsförkortning kommer, storlek, leda till rationaliseringaroavsett att

verksamheter, förutsatt vill bibehålla produktionsvolymatt ellerav servi-man
cenivå. Detta kan ske dels produktiviteten hos personalen ökar,att delsgenom

teknik utnyttjas elleratt mindre produktivagenom delarny verk-attgenom av
samheten försvinner.

På några arbetsplatserna betonade kortare arbetstid i sigav kom-attman en
Ävenmedföra de anställda arbetaratt effektivare.att här finnermer storaman

skillnader mellan och tjänsteproduktion. Inom det förstnämnda detvaru- är
många gånger lättare öka eller minska arbetstempot,att medan det är svårt att
i den bemärkelsen effektivisera delar tjänsteproduktionen,stora främstav
vård- och omsorgsarbete. Man kan därför dessa effektivitetsvinsteranta bliratt

märkbara inommest varuproduktion inom tjänsteproduktionen exklusivesamt
vård- och omsorgsarbete.

Det andra sättet rationalisera införandeäratt teknik, något främstav ny som
berör varuproduktionen. Pâ några de intervjuade industriföretagen menadeav

arbetstidsförkortning skulleatt kunnaman incitamentutgöraen till ökadeett
investeringar i teknik. De kostnader detta medför kommer troligtvisny som att
ställa krav på bibehållna eller helst ökade driftstider, vilket kan innebära ökat
skiftarbete. Intervjuerna det produktionsbortfallsvaret att minsk-gav som en
ning arbetstiden till 35 timmar i veckan kan medföra,av i utsträckningstor
kommer bemötas med rationaliseringaratt teknik. I de fall teknikgenom ny ny
saknas eller när den bli alltför kostsam ligger det närmast till handsman anser

fortsätta driften i dagslägetatt och förkortningen i form ledigasom ta ut av
dagar.

Ny teknik och kortare arbetstider kommer med all sannolikhet påverkaatt
kvalifikationskraven i många arbeten. Man kan skönja utveckling behovmoten

allroundkompetens före specialistkompetens. Orsakenav till detta för-är att
längda driftstider förmodligen medför de anställda måste behärska fleratt ar-
betsuppgifter. Detta kan resultera i fårvi decentraliseringatt arbetsupp-en av
gifter kan innebära uppgradering arbeten. Samtidigtsom kan inteen av man

förblunda det kan finnas arbeten kräveratt arbetar viss tid förattsom man en
kunna bibehålla sin kompetens.att I dessa fall skulle därför arbetstidsför-en

kortning kunna medföra risk inte kan bibehålla sinaatt kvalifikationer.en man
En rimlig slutsats dockär förstnämndadet torde bliatt vanligare utveckling.en
I vilken omfattning det skulle kunna ske detär emellertid omöjligt förutspå.att

En konsekvens arbetstidsförkortning kan verksamhetenav en utökasattvara
eller reduceras. Ny teknik och förlängda driftstider skulle kunna resultera i att
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krävaskanskeDet kanexpandera ökar.möjligheterna attt expan-att 0 m man
utveckling också möjlig. ManärEndriftskostnader.ökadederar motsattp g a

omfattning arbetsti-verksamheten ipåkanske föredrar draatt samma somner
produktivförhoppningsvisi ochinvesteraistället förförkortasden att merny

teknik.

hushållsnivåpåkonsekvenserTänkbara7.2

arbetetmellan kravi delskonflikter dagen,delhushållsnivâ kommerPå somen
jämställdhetenförde konsekvenserställer, delsfamiljenrespektive genom

Arbetstidernamedföra.arbetstidsförkortning kan styrmellan könen som en
rek-sig åtfamilj ochmed ägnaskall umgås vännerindividenfritiden, då samt

reation.
har lett till männensarbetstidsförkortningarvisarTillgängliga data attatt an-

Även tyder påvår studie129.1987:4har ökat NUhushållsarbetet attdel i ens.
delskulle avsättamedföra männenarbetstidsförkortning skulle storatt aven

barnfamiljer-särskilt blandframförallt familj,ochtill hemfritidenden ökade
prioriterakvinnornautsträckning änemellertid iskulle störreMännen egnana.

i hemmet.tidenvilket kan reduceraoch fiske,ofta jaktintressen,
ordi-skillnaden itillledaskulle kunnaarbetstidsförkortninggenerell attEn

arbetstidsförkort-Därigenom skulleminskar.arbetstid mellan könennarie en
skulle kunnagäller arbetstid. Dettajämställdhet vadökadning leda mot en

med små-Intervjuernai hemarbetet.deltagandepositiv effekt på männensen
till nedsattochföräldraförsäkring rättenutbyggdvisadebarnsföräldrarna att en

kommerknappastbetyder dentraditionellt, vilketkommertjänst attatt tas ut
förväntningarutsträckning. Normer,i någon störrejämställdhetenbefrämjaatt

ojämlikaoch kvinnorslätt.påverkas så Mänssig intebeteende låteroch invant
intervjuade små-debetydelse. Flerahar ocksåi arbetslivetställning stor aven

från job-bortaförlättaremenade detbarnsföräldrarna attatt varamammanvar
ekonomiskt avbräckför mångadet störreför Dessutombet ettän varpappan.

betydelse efter-avgörandevilket kan hahemmaha änatt enmamman,pappan
utgifter.medi livsfasbefinner sigmånga storaensom

arbetstidsförkortning den fritidenär ökademotiv förcentraltEtt atten
sigfrån arbeten. Det visaderekreationvila ochtillmöjlighetskall tungamerge

eller övertidsarbete vidextraknäckprioriteraskulleockså ar-att ytterst en
betstidsförkortning.

prägel sina spår.vi kommunens sätterfinnergäller fritidsvanordetNär att
Jakt däremotkulturaktiviteter begränsat.och är äroffentliga fritids-Utbudet av

koppling till någothar dessutomfritidssysselsättning. Mångautbredd enen
till.fritidvilket många mycketliknande, avsätterellerjordbruk, skogshemman

delade dessa intressen detellerfamiljinte hadeBland de annat somvarsom
prioriterades.

30-timmarsalternativet, kom-åtminstonearbetstidsförkortning,generellEn
och oregelbund-arbete på obekvämaökningmedföraförmodligen att avenmer

for flesta löntaga-upplevas negativ deskulleutvecklingsådantider. En somna
dagtidflesta föredrog arbetaockså devisadeAttitydundersökningen attattre.

medliksomupprätthålla sociala kontakter umgängefredag.till Attmåndag
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familjen försvåras oregelbundna arbetstider. De skiftarbetande småbarns-av
föräldrarna påpekade dessa faktorer de menade också det fanns förde-men att
lar med skiftarbete. Man hade möjligheter handla och göra ärendenatt under
tider slappnär köer och kunde ringa viktiga telefonsamtal blman I deman a.
fall hade barnen hos dagmamma eller daghem kunde begränsaman ti-man
derna vilket också innebar barnen kunde mycket tid tillsammansatt för-med
äldrarna, visserligen bara gången.en

De restider förvärvsarbetandede i kommunen har kommer knappastsom att
påverkas arbetstidsförkortning eftersom de allra flesta åkerav en privat till ar-
betet. En selektiv arbetstidsförkortning föräldraförsäkringsalternativetsom
skulle dock kunna medföra problem eftersom många samáker till och från ar-
betet. Problemet skulle ändå bli begränsat eftersom relativt skulle beröras.

7.3 Tänkbara konsekvenser på samhällsnivå

Vår studie tyder på kortare arbetstid kommeratt påverka behoveten att av per-
sonal. Det behöver inte nödvändigtvis leda till ökat personalbehov, vilketett

Ävenlätt kan förledas så vanligtvisman att tro. falletär så kan, beroendeom
ipå vilken situation organisationen befinner sig och vilken verksamhettyp av

bedriver, kortare arbetstid ocksåman resultera i minskaten behovett av ar-
betskraft. På de flesta arbetsplatser undersökt menade sig ha vissa möj-man
ligheter rationalisera bort denatt arbetstidsförlust skulle bli följdensom av enÅarbetstidsförkortning. sidan har vi branscher där det finns godaena möjlig-
heter införa teknik ochatt på så sätt reducera personalbehovet.ny Detta förut-

Åsätter dock lönsamheten tillräcklig.att är andra sidan har vi verksamheter
där möjligheterna rationaliseraatt teknik är små. Det kan bero delsgenom ny

besitteratt modernast tänkbara teknik,man dels på verksamheten i vissaatt
branscher till sin gör det svårtnatur ersätta människoratt med maskiner.

Hur arbetskraftsbehovet inom varuproduktionen kommer förändras vidatt
arbetstidsförkortning beror på flertal faktorer:en ett produktion,typ av nuva-

rande drifts- och arbetstider, lönsamhet och rationaliseringspotential. Det be-
tyder arbetskraftsbehovet kan kommaatt variera betydligt mellanatt olika ar-
betsplatser.

Behovet arbetskraft inom tjänsteproduktion torde generellt öka,av ut-men
bredningen deltidsarbete kommer reducera detta behov. Dessutomav att styrs
den delen tjänsteproduktionenstora bedrivs i offentligav regi politiskasom av
beslut, något vi saknar Ävenunderlag för diskutera vidaresom att dettaom. om
indikerar förflyttning arbetskraft från varuproduktionen till tjänsteproduk-av
tion, så tyder vår studie på utveckling, åtminstone imotsatt Robertsforsen kom-

Orsaken till detta alltsåär det utbredda deltidsarbetetmun. inom tjänstepro-
duktionen, vilket kommer reducera behovetatt arbetskraft vid arbetstids-av en
förkortning förutsatt de deltidsarbetande inteatt vill gå ännu i tid. Denner mer
höga andelen heltidsarbetande inom industrin innebär varje form arbets-att av
tidsförkortning medför bortfall arbetstimmar.ett stort av

En konsekvens generell och långtgåendeannan arbetstidsförkortningav en
torde bli förekomsten oregelbundnaatt och obekväma arbetstider ökar.av Fler
människor kommer arbeta på kvällar,att och helger.nätter Hur omfattande det-
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önskemål kankrav ochoch arbetstagarnasarbetsgivarnashurblir beror påta
för arbetsgivarnaföreträdaremedgenomförtviintervjuerDejämkas samman.

och obekvämaoregelbundnaarbetet påvilja utökakommertyder attatt man
arbetaföredrarflestadeattitydundersökningen attSamtidigt visade atttider.

mellan arbets-motsättningkonkretfinner härfredag. Vitillmåndagdagtid en
önskemål.ochintressenoch arbetstagarnasgivarnas

ochlönsamhetdåligi dag harsektorn,konkurrensutsattapå denFöretag som
kan ledaDettakonkurrerasriskerarationalisera, kan ut.möjligheter attsmå att
organi-förrekryteringsbasmöjligdärmed blirocharbetskraft frigörstill enatt

omfattandeskullePå dettanyrekrytering. sättfår behovsationer ar-enavsom
solidariskadenkonsekvensermedförakunnabetstidsförkortning somsamma

strukturrationaliseringen.påskyndadvsgjorde,gånglönepolitiken atten
mindre lönsammabliskulle kunnadettakonsekvensernaregionala attDe av

draåtminstonenedläggning ellertilltvingas attperifera regioneriföretag ner
ochglesbygderavfolkningen ipåskyndaskulle kunnaverksamheten. Dettapå

påverkasutvecklingDennaoch städer.ibefolkningsökningar större tätorter
industrin,inomarbetskraftsbehovetför,1987 redogörAnxoockså attsomav,

ökanäringsliv, inte kommerperiferområdenas attdelofta utgör stor avensom
sigställadock kanutveckling kanarbetstidsförkortning. Dennavid manen

Åtminstone arbetskrafts-tycks detRobertsfors kommunitill.tveksam som om
ochtjänstesektornoffentligainom denblirindustrin änstörreinombehovet

handeln.
revolu-inte på någotarbetstidsförkortningarkonstateraSlutligen kan attman

De störs-samhällslivet i kommunen.förändraskulle kommationerande sätt att
förändringarOrganisatoriskaarbetsplatserna.bli påtyckskonsekvensernata

förändring.kraftigareförkortning destoske, störrekommakan att
vilketetappvis,skearbetstidsförkortning kommer attvi ver-Om attantar en

lösamöjlighetergodatämligenbildenstudie attvårrealistiskt,kar mest avger
tillledaverkarförändringenSjälvauppstå. attkanproblemeventuellade som

och kost-Problemförhållanden.tillochorganisationen över nyaanpassasses
ocksåförnyelsen görbranscher, attför olikaskedeni olikablir höganader men

övergåendefall kani natur.problemen många antas vara av
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Förord

En de arbetstidsreformer arbetstidskommittén fick i uppdragav analy-som att
timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.sera var sex

För konkretisera innebörden detta uppdrogsatt Lena Johansson inomav
kommitténs sekretariat utarbeta några olika modeller för genomförandetatt av
reformen.

Rapporten har legat till förgrund kommitténs överväganden dess inne-men
håll författaren för.ansvarar

Vi vill samtidigt tacka för den hjälp vi lätt arbetsgrupp inom RFV ochav en
särskilt Eva Pramsten hjälpte till med statistik och beräkningar vid utarbe-som
tandet de olika modellerna.av

Mona Sahlin

ordf arbetstidskommitténi
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l Inledning

Debatten arbetstidsförkortning har i mycket utsträckning utgått frånstorom
småbarnsfamiljernas situation. Man kan de harsäga väl mellan levaatt att att
under tidspress med föräldrarnabåda heltidsarbetande eller understor ekono-
miskt förhållandenpressade med bara heltidsinkomst.en

förespråkarDe selektiv arbetstidsforkortning kortare arbetstid forsom en ——
småbarnsföräldrar småbamsforäldrarnas behov kortare arbets-attmenar av-
tid det angelägnaste. Invändningenär detta derasår särskilt kvinnor-mot att -

arbetsmarknadsläge skulle komma försämras, varför arbetstids-attnas en—
förkortning bör generell.vara

Somliga hävdar småbarnsföräldrarnas arbetsdag bör förkortas först,att som
första på vägen generell arbetstidsförkortning. Andraett steg mot en attmenar

småbarnsföräldrar också i framtid där generella förkortningar genomförtsen
behöver kortare arbetstid andra,än med ekonomisk kompensation.

I kommitténs direktiv står under rubriken Utökad föräldraledighet och sex-
timmarsdag för småbarnsföräldrar: Kraven förbättrade villkor i föräldra-
försäkringen gäller främst förlängning tiden under vilken ersättning kanen av
utgå utbyggnad ersättningså efter inkomstbortfallsprincipen.samt att utgesen
Hit hör fråganockså betald sextimmarsdag for småbarnsföräldrar. Kom-om
mittén bör belysa kostnader och andra effekter åtgärder syftar till attav som
prioritera smâbarnsföräldrarnas behov i arbetstidshänseende.

Sedan direktiven skrevs har riksdagen fattat beslut utbyggnad för-om en av
äldraförsäkringen innebär föräldrapenning anledningmed barnsatt ettsom av
födelse skall under 18 månader sammanlagt för föräldrarna med belopputges
motsvarande förälderns sjukpenning. Utbyggnaden sker i ochtre etapper avses

helt genomförd den juli1 1991. Huvudtanken med utbyggnaden ärvara att ge
förvärvsarbetande föräldrar bättre möjligheter till med sina barn.samvaro

Senast år 1991 skall också enligt riksdagens beslut barnomsorgen ut-vara
byggd allaså barn och halvtöver års ålder vilkas föräldrar studerar el-att ett ett
ler förvärvsarbetar kan beredas under den tid behov föreligger.omsorg

Kommittén har tolkat direktiven så betald sextimmarsdag för småbams-att
föräldrar skulle innebära långtgående reform utfästaden utbygg-änen mer nu
naden föräldraförsäkringen till 18månader. I samarbete med arbetsgruppav en

riksförsäkringsverkets analysenhet har olika modeller för betald sextim-
marsdag för småbarnsföräldrar konstruerats. På riksförsäkringsverket har

utarbetat underlag med kostnadskalkyler ligger till grund för den-ettman som
rapport.na
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föräldra-inomErsättningsregler2

försäkringen

Föräldrapenning medersättningsregler:gäller dessajuli 1989med lochFrån
sammanlagt för för-450högst dagarunderfödelsebarnsanledning utgesav

beräknadeföre dentidigast 60 dagarföräldrapenningkanModemäldrarna.
för-har varderavårdnaden barnetharföräldrarnafödseln. Om gemensamt om

förälder har dock90 En rättunder minst dagar.föräldrapenningtilläldern rätt
föräldern.för andratill förmån denföräldrapenninguppbärafrånavstå attatt

för-själv uppbäraharvårdnaden barnet rättharförälderEn attomensamsom
föräldern.till den andrakan avståhela rättentidenäldrapenningen men

fjärdedels ersättninghalv ellerhel,valfritt dagarnakanFöräldrarna utta som
normalarbetstid.frånavstårhur mycket detillförhållandei

ha barnet i sin vård. För-föräldrapenning förutsättsuppbärförälderEn som
avlöseroch barn de intedagersättning förfår inteäldrarna ta ut va-omsamma

för del dag.får ersättningochi vårdenrandra av
beloppföräldrapenning med450 betalasdagarna360 de motsvaran-För utav
s.k. garantinivân.dag, denlägst 60 kronorsjukpenning, dockföräldernsde per

föräldrapenningnärvarande allafår föråterstående 90 dagarnadeUnder ga-
sjukpenningnivånpåsamtliga dagar1990 ersättasjuli kommerrantinivån. l att

för demoktober 1989från och med 1barn föddaharför alla utom casom -
ersättning enligttill högreberättigade äninte äråtta garan-procent som-

tinivån.
sjukpenningbelop-föräldrapenning medskallförförutsättningEn att man

sjukpenningvarit försäkrad för180 dagarnaförsta ärunder de att enpet man
före födelse.följd barnets240 igarantibeloppet i minst dagar närmasthögre än

sjukpenninggrun-behålla sin tidigareföräldraledighet har rättVid attman
sjukpenningnivå den bli-utformat densåRegelsystemet ärinkomst.dande att

kan behål-beräknade nedkomstenföre denhade månaderföräldernvande sex
fyllerbarnetinom yrket till desslöneutvecklingenefterlas och justeras attupp

skillnad från sjukpen-föräldrapenning tillfyller två årTills barnetår. utgesett
sjukpenningnivåhögstavilken densärskild beräkningsgrund ärenligtning en

åter barn inomföddes. föräldrarnahaft Om väntarsedan barnetförsäkradeden
efter särskilda be-ersättningen denfortsättningsvisberäknasmånader ävensex

beräknasbarn intefyllt år och väntas,Om barnet tvåräkningsgrunden. nyttett
sjukpenninggrundande inkomsten.aktuellaenligt denföräldrapenningen

ersättning för denutbetalas intesjukförsäkringeninomPå sätt somsamma
1989 516 kronor dag.7,5 basbeloppet,överstigerdel inkomsten persom xav

245garantinivån i dagslägetför ärMedelersättningen dagar ersätts över casom
förkvinnor och 345 kronor män.förkronor
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Föräldrapenningen beskattadär och ATP—grundande. Utöver tid ersättssom ge-
föräldraförsäkringen får tillgodoräkna sig vârdår för ATP förnom vårdman av

barn under år.tre
Föräldrapenning får längst till dess barnet fyllertas åtta ârut eller till den se-

tidpunkt då barnet avslutat förstadet skolåret.nare
Tillfällig föräldrapenning till förälder måste avstå frånutges förvärvs-en som

arbete för vårda sjukt barn under tolv år, i vissaatt fall 16ett år, och under en
del andra omständigheter för tid högst 90 dagar barn och år.en av per

Dessutom har fadern tillrätt tillfällig föräldrapenning i ti0 dagar i samband
med barns födelse eller adoption.

Såväl föräldrapenning tillfällig föräldrapenning kan i form hel,som utges av
halv eller fjärdedels föräldrapenning.



12216 Bilaga 1989:53sou

egenskaperFöräldraförsäkringens3

effekteroch

kommittén.famiijepolitiskaforslaginfördes 1974Föräldraförsäkringen av
utbygg-kommunala barnomsorgenssambeskattningen, denAvskaffandet av

följ-alla delsforäldraförsäkringen kanföräldraledighetslagen ochnad, ses som
i fråga flir-iför förändringar mönstretförutsättningar dedelsder omav, som
inträffat underför barnenomvårdnadsansvarfamiljen ochsörjaransvar för som

abortlagen har ock-preventivmedlen ocheffektivadecennierna. Dede senaste
haft betydelse.så

har under-föräldraledighetslagenkombination medFöräldraförsäkringen i
arbetsmarknaden under denförankring påbehållaför kvinnornalättat att en

familjerna har småbarn.period
inkomstbortfallsprincipen. DenenligtkonstrueradFöräldraförsäkringen är

helhet och förutsättersocialförsäkringssystemettillansluter därmed somsom
tår barn.inkomstnormala har närdet att manman en

försökerincitament tillutformningFöräldraforsäkringens utgör attett man
får Regelsyste-innan barn.sjukpenninggrundande inkomsthygglig manen

harsjukpenninggrundande inkomst närdenså konstrueratär att manmet man
for familjenekonomisk betydelsemycketbarnet kan hadet förstaväntar stor

positivtkonstruerad på dettaincitamentsstrukturen sätt ärärunder lång tid. Att
oftare tills avslutat sinaallt deKvinnornaurjämställdhetssynpunkt. väntar stu-

bildar familj. Modernsarbetslivet innan desig ordentligt idier och etablerat
internationellt hög.födelse stiger och ärålder vid första barnets sett

sambandmöjligen också iåren kan sättasbarnafodandet ökat deAtt senaste
utbyggnad.föräldraförsäkringensmed
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4 Sannolika effekter förläng-av en

ning föräldraförsäkringenav

4.1 förMer tid barnen och bättre ekonomi för småbarns-

familjer
Syftet med bygga föräldraförsäkringen främstär föräldrarnaatt ut tidatt ge mer
för barnen. Småbarnsfamil jer bådadär föräldrarna heltidsarbetar har myck-en

pressad tidssituation. I högreännuet grad gäller fördet ensamstående mödrar.
När föräldraförsäkringen byggs kommer antagligen både barnensut, och för-
äldrarnas situation i sådana familjer bli mindre ansträngd.att

Nu har emellertid redan 60 småbarnsmödrarna deltidsanställ-procentca av
ning, varför utbyggd föräldraförsäkring för dessa familjer främst kommeren att
fungera inkomstförstärkning och förbättra kvinnornas pensionsrättig-som en
heter. När föräldraförsäkringen byggs blir valet mellan ansträngd tidssitua-ut,
tion och ansträngd ekonomi mindre påtagligt.

4.2 Planerat föräldraskap
Ju föräldraförsäkringen byggs desto ekonomiskt betydelsefulltut, blirmer mer
det hur planerar sitt föräldraskap, och desto finns vinna haman att attmer

bra sjukpenninggrundande inkomst vid första barnets födelse.en Det kan inne-
bära första barnets födelse skjuts ytterligare.att upp

Ca åtta mödrarna inte berättigadeär tillprocent ersättning garanti-överav
nivån. När föräldraförsäkringen infördes det 37 och 1980 detprocent,var var
17 Garantinivån har urholkats inflationenprocent. och är mindre värd änav nu

den infördes.när Spännvidden mellan ersättning garantinivån och högsta
sjukpenningnivå l8.är

De särskilda förmånerna för föräldrar i studiemedelssystemet har avskaffats
med motiveringen intedet gällde studieñnansieringsfrâgaatt någoten utan som

ramenborde lösas inom för det allmänna socialförsäkringssystemet.
En följd föräldraförsäkringens utbyggnad blir skillnaden i villkor mel-av att

lan dem får ersättning på sjukpenningnivå och garantinivå förstärks.som

4.3 Effekter på arbetsutbud och statsfinanser
Enligt de beräkningar statistiska centralbyrån utfört kommittén skullesom

förlängning föräldraförsäkringen till månader enligt det sannolikasteen av
alternativet medföra bortfall arbetade timmarett detav procentca en om
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förveckorsjämföras medkanDettaåret. semester000 barnföds 100 att sexom
förläng-Enl,5—2påarbetade timmarbortfall procent.alla beräknas ett avge

skulle med-alternativen nedantvå förstai demånader30ning till avsom ——-
fortfarandeDetta är2,5timmar ettarbetadebortfallföra procent.ett caav

tim-förkortning till 35generelljämfört med vadbortfallmycket blygsamt en
prioritera småbarns-9 Attmedföra, näraberäknasarbetsvecka procent.mars

påver-arbetsutbudetalltsåinnebärarbetstidshänseendebehov i attföräldrarnas
arbetstidsförkort-generellnågorlundavidgradmindre äni betydligt storkas en

reform.billigdetavseendetIdet årning. en
ochsocialförsäkringsavgifterfinansierasföräldraförsäkringenMen genom

transfere-förpåverkar det snävadenEftersom utrymmetstatsbudgeten.över
föräldraförsäkringenutbyggnadskattekvoten, ärpåoch frestarringar uraven

skulle kom-denutsträckningdyr.relativt I störresynpunktstatsfinansiell
desto dyrarejämställdheten,tilldärmed bidraochutnyttjas männenatt avma

statsfinansielltblir den sett.
föräldrar-mellanjämnarefördelasskulle kommaför barnenOm attansvaret

arbetslivserfaren-kvalificeradochföljaktligen störrekvinnornaoch merna
ochmellanutjämning mänstillmedverkalånga loppeti detdettahet, kan en

statsfi-förbelastandeungefär likablidåskulle detlång siktPåkvinnors löner.
föräldraförsäk-utnyttjadekvinnorellerdet mänantingen somvarnanserna

ringen.

Jämställdhet4.4

låg1972:34Familjestöd SOUbetänkandekommitténFamiljepolitiska vars
bl.a. bor-längdersättningstidensanfördeföräldraförsäkringengrund förtill att

ställ-kvinnornasnegativt påinverkainte fickdentillhänsynmedde avvägas att
aktuellaVid denmånader.föreslog åtta ut-ocharbetsmarknadenning nu

för-detframförts, ärfarhågor knappastsådana utandock någraharbyggnaden
betonats.tid barnenmöjlighet ägnaäldrarnas att sommer

delenövervägandeheltdentagithittills harkvinnorna utDet är som -
ersättningMöjlighetenföräldrapenningdagarna. ta utatt94-95 procent av-

fyra dagar-1986utsträckning.i liten procentutnyttjhar togsför del dag avatsav
fäderdeochmödrarnaOmkring 13 procentdeltid. procent avavut somna

för del dag.ersättningmöjlighetenanvändenågotöverhuvud att avuttogsom
innebäraförlängning kommervadförutsäga attförsökainte lättDet är att en

försäk-utnyttjakommermöjligt männenjämställdhetsavseende. Det är atti att
föri ställetarbetstidsinförkorta attmöjlighetenoch vararingen attattmer
familjernasoftare. Förutomanvändasheltid kommerpåbarnethemma med att

1991betydelse.habarnomsorgenutbyggnaden attönskemål kommer avegna
avsiktentill 18 månaderutbyggdföräldraförsäkringen utanbaraskall inte vara

kommunal barnomsorgtillskall rättbehöver detbarnallaocksåär att som
kommerreformerdessasannolika ärålder. Dethalvt års attochfrån mestettett

föräldrarna ärblir någonvanliga mönstretdetvarandra så attihaka avattatt
halvt årsochvidbarnetföräldrapenning till dess ettmed ettheltid attpåhemma

ifädernamöjligt stör-Detbarnomsorgen. ärkommunala atti denfår platsålder
barnen periodunder någonheltidmedhemmajervälutsträckning att varare

förföräldrapenningochdeltidarbetaväljerföräldrarna ta uteller båda attatt
närvarande.förutsträckning ändag idel störreav
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Om det blir det normala kvinnorna hela föräldraledigheten, kanatt det blitar ut
försvårare kvinnor i fertil ålder anställning, internutbildning eller beford-att

ran.
Om det blir vanligare männen ledigt, kan också i sådanaatt män åldrartar där

de får barn komma bli betraktade något riskgruppatt arbetsgivar-som av en av
Det skulle positivt urjämställdhetssynpunkt. Med minskande inflö-na. vara ett

de på arbetsmarknaden skulle arbetsgivarna bli satsaav unga tvungna att
även sådana anställda eller kan förväntasär bli föräldralediga. De skullesom
också bli pressade utbildning och utvecklingsmöjligheteratt i störrege ut-
sträckning till sådana anställda har den ansträngande foräldratidenmestsom
bakom sig ofta betraktas för gamla på.men som nu att satsasom
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Kvoteringsfrågan5

föräldraförsäk-utnyttj andeochKvinnors mäns5.1 av

ringen
möjlighe-föräldraförsäkringennyheten medviktigasteprincipiellt varDen sett

hoshemmaskulledemsjälva avgöra stannaför föräldrarna somatt avvemten
be-hadeförändringDennaföräldrapenningen. stordärmed uppbäraochbarnet
ochkvinnormellanjämställdhetökadtillbidragviktigttydelse och blev ett en

möj-skullevillkorpålikaföräldrarnabådasyftetuttaladeDet gesmän. attvar
och godförvärvsarbetekombineratillfredsställande sättlighet på om-enatt ett

föräldraför-utnyttjatharkvinnornadetMen ärbarnen.vårdnad mest somom
sammanhangtagits iledighethelhuvudsak ut ettdå iochsäkringen somsom

födelse.efter barnets
barnssamband meditio dagari högstersättningtillfristående rättFädernas

lediga nå-fäderna1985 81utsträckning. procentiutnyttjasfödelse avstor var
Denersättningsdagar.samtligaförbrukade56och genom-dag, procentgon
i såutnyttjasdagardessa ut-nio dagar. Att storersättningstidensnittliga var

i familjenankomstbarnsbetraktarflestaallra mände ettstäckning tyder att
tid åtnågondånaturligt ägnadetoch finnerhändelsebetydelsefull attsom en

inteinnefryserkvinnanpåöverlåtaskaninte utanfamiljen. dagarna omAtt
betydelse.ocksåsäkerthardemuttarpappan

utnyttjas ibarnsjuktför vård storföräldrapenningentillfälligaDen m.m.av
ochfädernagiftade34uppbar1985 procentockså männen.utsträckning avav

antalettotaladetandel ersattaersättning. Fädernasmödrarna45 avprocent av
38dagar procent.var

skall handgälleroch detförvärvsarbete taåtergått ikvinnan harNär somvem
utsträck-likai nästanalltså männenställer storblir sjukadebarnen när uppom
kanföräldrarnaantagligendetHär är varakvinnorna. somning vem avsom

alltför svå-uppstårdetarbetsplatsen storafrånenstaka dag attutanborta någon
rollen.spelar den störstarigheter där som

litetdetmedan ärbarnetomvårdnadendagligagäller dendetMen när om
År fä-andelen1974utsträckning.i någon störreinte männendeltar däremot var

utsträck-iinte störrefädernaAttföräldrapenning procent.der tretog ut casom
underendastutgickföräldrapenningför barnet när sexdelade påning ansvaret

behöva dennasigansågkvinnangrundförvånandeinte attmånader är nogav
återhämtning.ochamningtid för

månadnio månader,sju tillfrånföräldraförsäkringen en1978utökades varav
föräldraförsäk-utnyttjadeandelen mänökadeDet åretgarantibelopp.med som

till tolv må-niofrånbyggdes1980föräldraförsäkringen utkraftigt. Närringen
månadernadeTvåökning. ersat-ingen större tredäremotblev detnader nyaav

för-mödrarnamedförde främst1980Utbyggnaden attgarantibelopp.medtes
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längde sitt med i genomsnittuttag månad. Statistiken släpar efter, deten men
verkar några större förändringar sedan 1980 inte har inträffat,som om utan an-
delen män utnyttjat försäkringen under barnets förstatvåsom levnadsår har le-

på ungefär 29 ändagat sedan 1978.procent
För barn födda 1981 genomsnittet för samtliga gifta fädervar nå-tog utsom

ledighet och halv månad. Beräknat pågon samtliga fader,en en deäven in-som
några föräldrapenningdagar,te tog ut den genomsnittliga ersättningstidenvar

dagar. jämfört med nästan tio månader för gifta förvärvsarbetande mödrar.
För närvarande utnyttjar kvinnorna ungefär 94 föräldrapenningda-procent av
garna.

I många sammanhang har framhävts framstegen i jämställdhetsavseendeatt
förär långsamma. Många har kvotering föräldraledighetensett en av ettsom

kraftfullare sätt påverka männen och derasatt arbetsgivare störreatt ta ansvar
för och hänsyn till barnen än upplysning och propaganda. Att 90genom ersätt-
ningsdagar förbehållnaär den föräldern och skrifligen måste överlåtasene på
den andra slagsär kvotering i princip.ett

5.2 Föräldraförsäkringsutredningen
Föräldraförsäkringsutredningen undersökte i sitt betänkande Enklare föräldra-
försäkring SOU 1982:36 möjligheterna konstruera föratt obligato-ett systern
risk uppdelning ersättningstiden mellan föräldrarna. Man fannav fördel-att en
ning mellan barnets biologiska föräldrar skulle förenad med mycketvara stora
principiella och praktiska svårigheter.

Däremot fann utredningen uppdelningatt ersättningstiden mellan bar-en av
rättsliga vårdnadshavarenets möjlig.är Om barnets föräldrar gifta,är de bå-är

da barnets rättsliga vårdnadshavare. Också efter skilsmässa kan föräldraren
är detta Ävenha vårdnadsom barnet.ense föräldrarom gemensam inteav som

ellerär har varit gifta med varandra kan vårdnad sina barn,gemensam om
de är detta.om ense om

Om barnet har tvâ rättsliga vårdnadshavare skulle överlåtelse dagar inteav
ske. Ersättningsdagar inte använts den vårdnadshavaren skullesom såle-av ene
des inte den andre.tas ut av

I de fall barnet endast har rättslig vårdnadshavare skulle hon själv haen rätt
alla ersättningsdagarnaatt ta ut också möjlighet överlåta dagarna tillmen att

den andra biologiska föräldern eller Styvförälder. Dessa skulle dock inte haen
någon självständig tillrätt ersättningsdagar. Dessa överlåtelser skulle göras ge-skriftlig anmälan till försäkringskassan.nom en Från bestämmelsen överlå-att
telse dagar inte skulle ske barnet har två rättsligaav vårdnadshavare skul-om

det nödvändigt med dispenser i vissa fall,vara den vårdnadsha-t.ex. om ene
långvarigtär sjuk, handikappad eller fullgörvaren värnplikt. Syftet med en

obligatorisk uppdelning skulle förfuskas alltför många dispenser skulleom
medges. Dispenssituationerna medföra informations-antogs och tillämp-
ningsproblem.

Utredningen menade obligatorisk uppdelningatt ersättningsdagarnaen av
antagligen det snabbaste sättet öka fädernas deltagandevore att i vården bar-av

Den ansåg sig dock inte kunna förordanen. obligatorisk uppdelning, efter-en
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försäk-användaföräldrarnaförsvårigheterinnebära attskulle kunnadetsom
val-i ställetförordadeUtredningenadministration.krånglig enringen samt en

deskulleföräldrarna,mellanersättningstidenhelauppdelning gesomfri av
administrera.lättastochförsäkringen attutnyttjamöjligheternastörsta varaatt

skulle för-90 dagarbeslötförslagutredningens attinteföljde utanRiksdagen
barnet,vårdnadenharföräldrarnabådaföräldern menbehållas den avomene

föräldernandratill denavståskundeföräldrapenning genomtillrättenatt
överlåtelse.skriftlig

informationochPrincipkvotering5.3

eller ba-betydelsehar någonprincipikvoteringdennasigfrågakanMan om
medfäderGiftaförsäkringskassorna.förbelastningadministrativutgör enra

dagarregel måsteiogifta fäderochföräldrapenningtillsjälvständig rätt som
omfatt-likaungefärföräldrapenning i storfrån modernöverlåtelse uttargenom

uppdeladeintedagarnaföräldrapenningen ärtillfälligagäller denNär detning.
utsträck-likaersättning i nästanfáderna storoch därföräldrarna, utmellan tar

mödrarna.ning som
föräldraförsäkringenutbyggnad198889:69propositionregeringensI avom

ytterligare in-hand bör göraförstaisägskvoteringsfrågan attberörs manmen
behövsattitydförändringarstånd detillförformationsansträngningar somatt

förmedelSärskilda avsättsbarn.sinavårdeniinsatserökaför avatt pappornas
för-ökasyfta tillskallallt uttagframför attinformation avpappornassådan som

äldrapenning.
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6 Kortare arbetsdag för småbarnsför-
äldrar möjliga modeller-

6.1 Syfte
Innan någon utbyggnad föräldraförsäkringen utöver de beslutadeav må-nu
naderna kan bli aktuell, kommer givetvis vilja hur denatt besluta-man veta nu
de förlängningen har fungerat. Det viktigtär undersöka reformersatt utfall in-

beslutar förändringar. Då kommernan man haom bättre underlagatt ettman
för sina antaganden än vad haft här.

De nedan presenterade modellerna har utarbetats i samarbete med en ar-
betsgrupp på riksförsäkringsverkets analysenhet. Det förtjänar understrykas

det frågaär skisser,att modeller, inte färdigutarbetadeom förslag. De två mest
utarbetade modellerna anknyter tillnära den nuvarande föräldraförsäkringen.
Om det gällt utarbeta verkligt förslagatt hadeett ingående försäkringstek-mer
niska m.fl. överväganden behövt göras. Antaganden utnyttjande harom m.m.
karaktären någorlunda informerade gissningar. Syftetav har varit skapaatt ett
underlag för diskussioner hur med kortareett system arbetsdagom för små-
barnsföräldrar skulle kunna konstrueras, vilka konsekvenser i skilda avseen-
den olika konstruktioner kan tänkas och vilka de ungefärliga kostnaderna
skulle bli. Kostnadsberäkningarna innefattar inte tillfällig föräldrapenning,

får för vårda sjukt barnsom attman Alla modellerna för med sigm.m. en
minskning kostnaderna för tillfällig föräldrapenning.av

6.2 18 månaders föräldraförsäkring
I botten för alla modellerna ligger den utbyggnad föräldraförsäkringen tillav
18månader 540 dagar med ersättning hela tiden enligt sjukpenningnivån som
riksdagen fastställt tidsplan för.nu

Utgiften för 18 månaders föräldraförsäkring har beräknats till 128 000ca
kronor barn, vilket utgift miljarderper kronorger en årper om man an-

det föds 100 000 barntar att året.om
Då har antagits i alla de 540att dagarnastort sett kommer utnyttjas, ochatt
i familjer hemmamakeatt iutan genomsnitt 510 dagar tillersätts kvinnor och

30 till män, ungefär proportion för närvarande.samma Antar i ställetsom man
imännen genomsnittatt 100dagar, blirtar utgiftenut barn 134 000 kro-per ca

se bilaga.nor
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månader30tillföräldraförsäkringenUtbyggnad6.3 av
regelsystemnuvarandebehållandemedbarn avper

närvarande.förgällaregelsystemhuvudsakimodell som[denna antas samma
för-förberäkningsgrundensärskildadenärförändring attendaDen antassom

naturligblirDetfyller âr.barnettillsår längre, tre entillämpasäldrapenning ett
med den sär-Syftetytterligare.förlängsföräldraförsäkringenkonsekvens om

ersättningsnivåbehålla sinkunnaskallberäkningsgrunden ärskilda att man
medförförändringdeltid. Dennahel- ellerbarnetvårdartidunder den man

barnnästaföräldrapenningnivå kvar närsinhakommerförsäkradefler attatt
ersättning översig tillkvalificerakommer ga-kvinnorfler attnågotföds och att

tidigare.rantinivån än
skolår.förstasittavslutatelleråråttabarnet ärtill dessfårErsättning uttas

ersättning.fjärdedelsellerhalvhel,dagarnavalfrittkan.Föräldrarna utta som
dag.delgällerintedetoch barndagförersättning avfår inte omDe sammata ut
ellerinkomstensjukpenninggrundandeaktuellaenligt denersättsAlla dagarna
hög-denna ärföräldrapenning,förberäkningsgrundensärskilda omenligt den

Även förvärvsarbetandeickegarantinivån. upp-enligtlägstersättsDagarnare.
ersättning.bär

följande sätt:någotutnyttjas påexempel kunnatillskulle avFörsäkringen
till barnetsFramhalvt år.barnet ärtill dessheltid ettpå atthemmaModern är

bar-vårdenivarandraoch avlöserhalvtidföräldrarna avbådaarbetarettårsdag
barnettill dessdagentimmar attföräldrarnabådaDärefter arbetar omsexnet.

tillsmed barnetheltidhemmaföräldrarna ärNågonEller:fyller fyra år. av
timmararbetaförälderndenDärefter kan omhalvt år. sexochdet är enaettett

förälderndenockså kanEllerhalvt år. varaochfyra enatills barnet ärdagen ett
halvt år.ochtvåtills det ärheltid ettpåbarnetmedhemma

isaknar styrvalfrihet. Den momentfamiljerna sommodell storDenna ger
förställetiarbetstiden ut-attförkortaföranvändasskallden attriktning attav

fördelaktigdenmodellerna ärföljandemed deJämförtledighet.helnyttjas som
glesbygden.iarbete,svårthar t.ex.för kvinnor attsom

skullekvinnorantaltvivelaktig. Ettden stortjämställdhetssynpunkt ärUr
klarasfler barnFöds sedanföljd.ialla dagarnaförmodligen komma ut enatt ta

flera barnmedochföräldraförsäkringen,medbarntillsyntidsytterligare aven
skullebarnMedfödelse.mellan barnens trearbeteåtergå iintekvinnanhinner

försvagaskulleår. Dettahalvtochheltid i sjuhemma ettkunnahon t.ex. vara
arbetsmarknaden.ställning påkvinnornas

principbeslutetocharbetskraft bestårpåefterfrågannuvarandeOm den stora
måna-18alla barn överför1991familjedaghemellerdaghemitill platsrättom

säkertsåintedockdet attfullföljs, ärföräldrar mo-förvärvsarbetandetillder
kanskefinns,och barnomsorgarbeteOmdet sättet.påfungeraskulledellen
sinförkortatillmånadernatolvtillkommande att ar-deutnyttjaskullemånga

betstid.
existeranderedanbyggerinnebär ett sys-modellen bara attEftersom man

försigförståelleradministrerasvårareellerlättare attvarkenblir dentem,
nuvarandedet systemet.berördade än

skulleföräldraförsäkringmånaderstillförhållandeiKostnadsökningen
detårmiljarder att9 antarellerbarn man000 kronor om90 perbli drygt per

hemmamakefamiljeriantagits cahar utanDååret. att000 barn100föds om
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90 de tillkommande 360procent dagarna utnyttjas kvinnorav och 10av procent
män. Antar i stället imännen genomsnittav attman tredjedel de till-tar ut en av

kommande dagarna närmar sig kostnadsökningen 10 miljarder året.om

6.4 18 månaders föräldraförsäkring barn enligtper nu-
varande regelsystem plus fyra år med timmarssex
arbetsdag barn med förvärvsarbetande föräldrarper

Denna modell är vad närmast skulle direktivens betaldsom motsvara sextim-
marsdag för småbarnsföräldrar.

För de första månaderna regelsystemantas gälla i föregåendesamma som
modell. Det vill säga den enda förändrigen i förhållandeatt till det nuvarande
regelsystemet är får behålla beräkningsgmndenatt för sin föräldrapenningman
tills barnet fyller år. Garantinivån bibehållstre lägsta ersättningsnivå.som

Som i den förra modellen denär sammanlagda ersättningstiden på sjukpen-
ningnivån 30 månader, de tolv sista månaderna får endast fjär-men tas ut som
dedelsdagar och får endast föräldern förvärvsarbetartas ut den da-om ersätta

dock till högst 75 normalarbetstid.gen, Ersättningprocent enligt denav utges
aktuella sjukpenninggrundande inkomsten, det särskilda beräkningssättet för
föräldrapenning gäller inte här. Sedan de första månaderna tagits finns in-ut,

lägsta garantinivå. Förmånen måste utnyttjas innangen barnet fyllt åtta år eller
avslutat sitt första skolår.

Enligt detta kan modernsystem hemmat.ex. med barnet på heltid ivara
månader och fadern i Sedan deär 18månadernatre. slut. Därefter kan båda för-
äldrarna arbeta till 75 i två år eller den tillprocent 75 i fyra år. Ut-procentena
nyttjar inte alla 18 månaderna i följd, finns ytterligare ledighetman en att ta ut

del dag.som av
Tanken bakom denna modell är den inte skulle låsaatt kvinnorna till att ta

hand barnen i hemmet på heltid under så lång tidom i föregående modell,som
i stället möjliggöra betald kortareutan arbetstid för småbarnsföräldrar. Det san-

nolikaste fjärdedelsdagarnaär främst skulleatt kvinnorna för be-tas ut attav
kosta den deltid de ofta redan har i dag.

En något egendomlig konsekvens den här modellen blir familjerav att om
med hemmamake alls skall kunna utnyttja fjärdedelsdagarna, så måste mannen

dem. Man kan ställa sig tvivlandeta ut till i vilken utsträckning de verkligen
skulle vårda barnen. Men kan tänka sig det underlättar för hemmama-attman
ken försöka komma på arbetsmarknaden,att ifallut kan deltamannen en av an-

för barnen. I kostnadskalkylernasvaret har antagits männen med hemma-att
make skulle i genomsnitt 90 dagar.ta ut

Att genomföra den här modellen skulle kosta ungefär lika mycket densom
föregående, likartademed antaganden männens Ifallandel. den här model-om
len skulle leda till större andel utnyttjade försäkringen,att män skulleen den
bli dyrare.

En bestämmelse kvotering kvartsdagarna skulle kunna införas,om inne-av
bärande föräldrarnanär haratt vårdnaden barnetgemensamt måste kvarts-om
dagarna delas lika mellan föräldrarna. Det skulle ändå inte betyda hälftenatt av
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dagarna skulle komma utnyttjas förälderEn harmän. vårdna-att av som ensam
den barnet har själv uppbära föräldrapenningenrätt hela tiden. tioCaattav

mödrarna reellt ensamstående. dem skulle inte hellerär För någonprocent av
överlåtelse dagar aktuell. I kostnadskalkylen bilaga harse antagits attav vara
alla skulledagarna komma utnytjas vid kvotering.även Ett realistisktatt mer

kanskeantagande del de dagar förbehållitsär skulle fry-männenatt en av som
inne. Då skulle kostnaden bli mindre också jämställdhetseffekten.sa men
Eftersom modellen deltid, skulle den konsekvenser förstörrestyr mot ar-

betets organisation föregående. deltiden iden Om huvudsak skulle utnyttjasän
kvinnor, skulle inte effekterna för arbetsplatserna bli så eftersom såstora,av

många kvinnor redan arbetar deltid. Om med eller kvoteringmännen utan-
i utsträckning skulle utnyttja möjligheten arbeta deltid, skullestörre detatt-

medföra svårigheter hel del mansdominerade arbetsplatser. Men såda-en
arbetsplatser finns ofta deltidspensionärerredan kunnat infogas ina som or-

ganisationen, så problemet borde inte oöverstigligt.vara
Den här modellen kan svårare administrera och förstå sig på änantas attvara

föregående.den

6.5 18 månaders föräldraförsäkring i enligtstort sett nu-
varande plus tilltill ersättning 25rättsystem upp

den period deltidsarbetar familjerde för allaprocent
med barn under viss ålderen

här föregå-Den modellen avviker kraftigare från dedet nuvarande änsystemet
ende. Den också skissartat utformad. till inte knutenär Rätten ledighet ärmer
till visst utfyll-barn, och båda föräldrarna kan samtidigt medarbeta deltidett

för inkomstbortfallet.nad
fårFör varje barn 18månader föräldrapenningmed sätt somman samma

i de tidigare modellerna får halv dag.dagarna endast hel ellertas utmen som
Icke förvärvsarbetande garantinivå.har endast till dessa 18 månaderrätt

Alla föräldrar deltidarbetar och stadigvarande lever medsom ettsamman
barn under viss ålder fjärdedelsfår till föräldrapenningdagrätt eller mindreen
beroende deltidsomfattningen. Försäkringskassan behöver inte hålla räk-
ning dagarna.

Föräldrarna kan inte de månaderna för dag och barn nå-ta ut av samma om
hel dag. Fjärdedels dag eller mindre däremot inte knutetär tilltar utgon ett

visst barn det kan båda föräldrarna alltid något barn är underutan ta ut om en
viss ålder och arbetarde deltid. Båda föräldrarna kan tjärdedelsdagar ellerta ut
mindre samtidigt. Genom det inte någon avräkning på fjärdedelsdagarnaäratt
kan de inte betraktas något kan eller frysakan inne.som man spara som

Föräldern anmäler deltid angivet i för viss period intygatprocent en ar-av
betsgivaren och får fråndå ersättning försäkringskassan för motsvarande pro-

dock högst 25, för det sökta antalet dagar. föräldernHur förlägger sin del-cent,
tid inom den ansökta perioden överenskommelseär mellan föräldern ochen ar-
betsgivaren inom för töräldraledighetslagen.ramarna

Den här modellen och flexibel.är generös Den särskilt tvåförälderfa-gynnar
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miljer med ellerbarn med långt avstånd mellan barnen. missgynnarDenett en-
samstående mödrar för bli likvärdig för dem borde de halvarättatt att ta ut-
i stället för kvartsdagar.

förKostnaden denna modell blir beroende dels den högsta ålder barnetav
där kanden utnyttjas, dels vad utnyttjandegraden. Någon kal-antarav man om
kyl redovisas inte. Om åldersgränsensätter femöver är och någor-antarman en
lunda hög utnyttjandegrad, blir den dock dyrare de övrigaän modellerna.

6.6 Sammanfattning
Tre olika öka barnfamiljernassätt möjlighet arbeta deltid någon stör-att att utan

ekonomisk förlust har redovisats, nämligenre
a 30 månader barn valfritt disponeraattper
b månader barn valfritt disponera tolv månader enbartatt samtper som

får kvartsdagar i kombination med timmars arbetsdagtas ut som sex
c månader barn valfritt disponera hel eller halv dag rättatt samtper som

till föräldraralla till Föräldrapenning14 fördag deltidsar-att ta ut upp per
bete de har barn under viss ålder.ettom en

Alternativ lärrmar valfrihet föräldrarnaa hur de skall dagarnastor ta ut
bästa det intesätt, är säkert det blir i form deltid. Det tvek-är ävenattmen av

fäderandelen deltar i vården barnen ökar.samt om som av
Alternativ b de tolv sista månaderna till deltid. förvärvsarbetan-Enbartstyr

Ävende har till sistade tolv månaderna. härrätt det tveksamt andelenär om
män utnyttjar försäkringen skulle öka speciellt mycket särskilda ât-utansom
gärder. En variant med kvotering har redovisats.

Alternativ också deltide begränsar inte deltiden till visststyr mot ettmen
antal dagar enbart till barnets ålder. På så behöver inte häl-sättutan yngsta man

räkningen fjärdedelsdagarpå för hur många kvar. Eftersomäratt veta som
både och kan arbeta deltid med ersättning inskränkautan attpappan mamman

den andras ledighet, kan delta i utsträckning.männen större Detta al-antas
detternativ dyraste deär tre.av
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Förord

beräkningar arbetstidsforhållanden i olika regioner och vilkaFör göraatt av
arbetstidsreformer skullekonsekvenser ha på den regionala strukturen upp-

drog arbetstidskommittén åt Ericsson och Sundberg, bådaAnna-Lena Lennart
knutna till för forskning regional utveckling ERU,expertgruppen att ut-om
föra sådana beräkningar.

Kommittén författarnahar sig i sina övervägandenanvänt rapportenav men
för innehållet.ansvarar

Mona Sahlin

ordf arbetstidskommitténi
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Introduktion1

form utfall.nationellt inriktade politiken leder alltid till någon regionaltDen av
indi-via och mekanismer de direkta ochDet uppkommer de processer som ger

mekanismerkonsekvenserna politikåtgärd. Sådana ochrekta processerav en
regionaltkan generella och lika i alla delar landet eller bundna.vara av vara

befolkningsfördelningmedför geografiska skillnader i ochOberoende härav -
offentlig Verksamhetsin-sammansättning, ekonomisk aktivitet och inriktning,

riktning, utfallet politikåtgärd varierar mellan geografiskaoch annat, att enav
finns därför anledning i varje politiksammanhang analyseraområden. Det att

regionala konsekvenser.dess
diskussionen kring förkortad arbetstid framhålls ofta sysselsättningspo-I

litiska skäl. i regionalpolitiskt perspektiv. grundläggande moti-Så också Deett
för arbetstidsförkortning dock främst välfardsorienterade. Genomärven en en

administrativ i form sänkning lagstadgade veckoarbetsti-åtgärd denen avav-
förlängning semestertiden, eller skall generelladen, på densättannat ar-av ——

betstiden för enskilde individen sänkas. Därmed förutsätts välfärds-den en
ökning komma till stånd. Genom sådan åtgärd direkt berör enskildaatt en per-

yrkesverksamhet, uppstår självfallet skillnader i utfallet mellan olikasoners
delar landet. beror på de lokala och regionala arbetsmarknadernasDet attav
omfattning och inriktning varierar starkt mellan regionerna. fastställa såda-Att

direkta arbetstidsförkortningeffekter naturligtvis viktigt inslag iär ettna av en
Änpolitikförberedelserna. Men det räcker inte. betydelsefullt kart-är attmer

lägga de indirekta effekterna. gäller via fö-De de verkningar uppkommersom
hushållens och enskilda individers ekonomiska föl jdbeteende. Det ärretagens,

dessa effekter kan analysera konsekvenserna för framtida utveck-denur
olika regioner.lingen i landets

Syftet föreliggande studie förstamed dubbelt. För det vill statistiskt be-är
och idag faktisktskriva kartlägga hur arbetstiderna varierar mellan olika regio-

variationsmönstrenoch ortsstorlekar. Därvid i sig intressanta belysa.är attner
betydelsefullt söka till geografiska variatio-Men det orsakerna deän är attmer

Häri ligger de mekanismer kommer föravgörande detattnerna. som vara
regionala utfallet lagstadgad arbetstidsförkortning. villFör det andraav en

effekternaklarlägga de regionala arbetstidsförkortning konsekven-ochav en
för framtida utveckling i olika delar landet. Den analysen begränsasserna av

till behandla förändringari huvudsak på arbetsmarknaderna. Analysenatt tar
framtidasin utgångspunkt i kvantitativ kalkyl de regionala konsekvenser-en av

reduktion den lagstadgade veckoarbetstiden till 35 timmar. Våra be-na av en av
räkningar hämtar huvuddelen förutsättningarna från resultaten kvanti-deav av
tativa kalkyler arbetstidsförkortning utförts med hjälp den så kal-av en som av

TORMOD-modellen.lade resultat förelig-Dess landet helhet. Iavser som
redovisas regionalisering nationellagande de beräkningarna.rapport en av
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tudelat rumsligt perspektiv gäl-denna regionala studie tillämpasI ett ett som—
och gäller tätortsstorlek.ler den geografiska fördelningen För redo-ett attsom

tillämpas gruppering länen i riksområ-visa geografiska fordelningar åttaen av
och urbanisering sker utifrån indelningden. Diskussionen ortsstorlek en avav

och riksområden framgårlandets kommuner i sju Kommungruppergrupper.
nedan.

Geografiska indelningarTabell 1.1:

KommungrupperRiksområden län

Stor-StockholmStockholmsregionen AB
Östra Stor-GöteborgMellansverige CDETU

Stor-MalmöSmåland med FGHIöarna
MellanstäderSydsverige KLM
KranskommunerVästsverige NOPR
GlesbygdskommunerNorra Mellansverige SW
Övriga kommunerMellersta Norrland XYZ

Övre Norrland ACBD

redovisasutförligt i appendix.De regionalaindelningarnaAnm:

sammanförts efter befolkningenskommungrupperingen har kommunernaI
redovisas föroch lokala arbetsmarknadens storlek. De storstädernaden tre var

med statistiska central-sig. Avgränsningen storstäderna överensstämmerav
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg respektiveavgränsningar Stor-byråns av

Malmö.
har 50 000 invånaremellanstäder består kommunerGruppen änmerav som

60 000 för-i lokal arbetsmarknad med minsteller kommunär största ensom
tillkranskommuner ingår kommunervärvsarbetande. gränsarI somgruppen

mellanstor och ingår istorstadsområdena eller någon stad dennågot somav
lokala arbetsmarknad.större ortens

med gles bebyggelse, därGlesbygdskommunerna omfattar kommunerstora
till10 000 invånare. Långa pendlingsavståndkommuncentrum har mindre än

sysselsättning och service känne-med differentierad ärstörre ett annatorter
tecken.

Övriga fått bilda Till del består denkommuner har sedan storen grupp. av
differentieringbegränsad påsmå och medelstora industrikommuner med en

och liten arbetspendling till någonden lokala arbetsmarknaden större ort.
näringslivssammansättningenförskjutningar i bygger påAnalysen enav

skyd-sektorer konkurrensutsatt sektor,indelning näringslivet i tregrov av -
Sektorindelningen densamma i desektor offentlig sektor.dad och är som

appendix.och redovisas inationella kalkylerna
kapitel stude-följande framställningen disponerad i delar. IDen nästaär tre

för demografiskavariationer i arbetstiderna olika Den-regionala grupper.ras
kvantitativ kalkyl urbaniserings- och regio-analys bildar förgrunden en avna

arbetstidsforkort-omfördelningseffekter kan komma uppstånala att ensom av
i kapitel underlag förning. Beräkningama, attpresenteras ger ana-som

fjärderegionala utvecklingen. det avslutandelysera konsekvenserna för den I
huvudresultat.kapitlet sammanfattas studiens
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2 Arbetstider i olika regioner

Inom de lagar och avtal på arbetsmarknaden indivi-är detramar som ges av
denhushâllet avvägningar mellangör hur tidsanvändningen skall fördelassom
mellan arbetsliv och privatliv barn, familj, fritidsaktiviteter, utbildning,—
medverkan i organisationer osv.

faktorerDe får olika tyngd beroendevägs på vilken hushâllssituationsom
lever i och i livscykeln befinner sig. Den föreställningsramman var man som

arbetar utifrân, baseras antagandet människors reella möjligheteratt att
välja arbetstid olika på olikaär platser i landet. Geografiskt bundna faktorer

den lokala arbetsmarknadens storlek, tradition, samhällsservicenssom ut-
byggnad, restider till och från jobbet inverkar också på människors val0.s.v. av
arbetstid. Arbetstid och skillnader i arbetstid mellan olika regioner någotär

hittills inte uppmärksammats i den regionalpolitiska debatten. de analy-Isom
utbudet arbetskraft görs underlag för regionalpolitiska över-ser av av som som

fokuserasväganden intresset pâ antalet förvärvsarbetande. Som förvärvsarbe-
tande räknas alla arbetar timme eller i veckan. Kunskapenpersoner som en mer

hur deltidsarbetet varierar mellan olika regioner och vad kan ligga ba-om som
kom dessa variationer därför liten.är

I genomsnitt arbetar vi drygt 29,5 timmar vecka och sysselsatt. Skillna-per
mellanden det län har den längsta och det län har den kortaste arbets-som som

tiden drygt ochär tvâ halv timme. I södra Sverige, smâlandslänen, Väster-en
götland och Göteborg- och Bohuslän arbetstidenär sysselsatt längre i ri-änper
ket. nâgraI skogslänen i storstadsnära län i södra Sverige denärsamtav
kortare.

För komma åt vad kan ligga bakom iakttagnade skillnaderna i arbets-att som
tid mellan förvärvsarbetande i olika delar landet har kommunvisa uppgifterav

hel- och deltidsarbetets omfattning fördelat kvinnor och olika ål-män,om
dersklasser, har barn eller inom olika näringsgrenar analyse-samtom man

Arbetstiden redovisas på arbetstidsklasser: 1-19 timmarrats. vecka,tre per
s.k.kort deltid, 19-34 timmar vecka, s.k. lång deltid och 35 timmar ellerper

vilket räknas heltidsarbete. Pâ kommunnivå finns bara uppgiftermer som om
arbetad tid uppdelad på dessa arbetstidsklasser. innebärDet dentre att som
idag har sju timmars arbetsdag i vår analys betraktas heltidsarbetande.t ex som

uppgifternazDe redovisade år 1985. Dessvärre medger statistiskadetavser
materialet inte heller någon jämförelse tiden.över Vår redovisning får därför
formen ögonblicksbild situationen under 1985.av en av
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totalt 25%.Deltidsarbetande i riket2.1: Deltidslandskapet.Figur

DELTIDSLANDSKAPET

deltidsorbetondeAndel

Riket 25%

deltidAndel

I 19 23-
2 23 27-
EI 27 38-

mellan 19 och 38kommuner varierarAndelen deltidsarbetande i landets pro-
arbetar mindre 35benämns allafortsatta framställningen änI dencent. som

kartan kom-deltidsarbetande. kommuner ärtimmar De är svarta ovansom
där andelen deltids-vita kommunerdeltidsarbetande. Demed ärmuner

deltidsarbetet ungefärhargráskrafferade kommunernaarbetande hög. I deär
i riket totalt.omfattningsamma som
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framgårSom kartbilden det inte iär många kommuner andelen heltids-av som
arbetande är väsentligt högre i riketän totalt. Den enda sammanhängande regi-

består kommuner i Stor-Stockholmsområdet. Därutöver det indu-äronen av
strikommuner Olofström, Trollhättan, Stenungsund, Oxelösund, Laxå,som
Perstorp och Burlöv.

I hälften landetsän kommuner ligger andelen heltidsarbetande vä-mer av
sentligt under riksgenomsnittet. Det största sammanhängande området sträck-

frånsig Norrbottenöstra i till Värmland ivästra söder. I skogslänen ärer norr
det i bara i norrlandsstáderna och i malmfältenstort deltidsarbetetsett harsom

Ävenungefär omfattning i riket i genomsnitt. i södra Sverige detärsamma som
många kommuner med låg andel heltidsarbetande. femDe kommuner där an-

Öckerö,delen deltidsarbetande högstär är Grästorp, Tjörn, Rättvik och Höör.
Det framförär allt kvinnor arbetar deltid och deltidsarbetet ärsom ut-mer

brett i äldre åldersgrupper iän Eftersom kvinnor och i såmänyngre. stor ut-
sträckning arbetar inom olika yrken blir arbetstidsfordelningen inom olika nä-
ringsgrena spegling könsuppdelningen på arbetsmarknaden. följan-I deten av
de skall vi försöka tydliggöra den geografiska dimensionen hållaattgenom
köns-, ålders- respektive näringsgrensvariabeln konstant.

Ålder och arbetstid
Regionala variationer i yrkesverksamhet och arbetstid bland kvinnor ochunga

illustrerasmän i figurerna 2.2 och 2.3.unga
Ungefär 60 både kvinnor och förvärvsarbetar.mänprocent Skillna-av unga

derna mellan olika kommungrupper relativtär små. Yrkesverksamhetsgraden
högstär i Stor-Stockholm, 64 Lägst den iär storstadsområdeprocent. ett annat
Malmöregionen. Göteborgsregionen skiljer sig från övriga kommungrup--
i så måtto skillnaderna i yrkesverksamhet mellan könenatt följer detper tra-

ditionella mönstret dvs yrkesverksamheten högre foräratt förmän änunga
kvinnor.unga

Figur 2.2:Arbetstid och förvärvsfrekvens hos kvinnor ålderni år.16-24unga

ÅLDEINKVINIW 16-24IRI

stor-stockholmstor-Göteborgstorllalnb nellanstiderKrunskouuumerElesbyøds-övriusd
kammar kommer

I1-19tim m20-34tim heltid UYV-grad
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åldern år.förvärvsfrekvens i 16-24Arbetstid hos mänFigur 2.3: och unga

III ÅLDERN Ål16-24l

OvrignsnéNellanslbderKranskonlvurerGlesbygds‘Stor-StockholmStowcbteborgStorütalnuö
kommmer kolumner

DI 1—19tim 20—34tim Heltid Yv-grad

När det gäller arbetad tid skillnaderna mellan könenär Nio tio for-större. av av
värvsarbetande i den åldersklassen har heltidsarbete. flickor-män Avyngsta ett

det ä sju. Flertalet kvinnor inteär de arbetar heltid har s.k.na sex av unga som
lång deltid. Hos de lång och deltid ungefärkort lika vanlig ochmännen äryngre
ligger mellan fem och åtta deFör del det mycketmännens ärprocent. yngre
små skillnader i arbetstid mellan kommungrupper. Skillnaderna också småär
for de kvinnorna. I Stor-Stockholm där andelen heltidsarbetande äryngre

har 68 kvinnorna heltidsarbete.störst de På de minstaprocent ettav unga ar-
betsmarknaderna andelen heltidsarbetande fem procentenheterär lägre.

åldern 25-54 år.kvinnor iförvärvsfrekvens hos2.4:Arbetstid ochFigur

ÅRÅLDERN25-54KVINNORl

ÖvrigasmåG|esbygds-KrnnskonmmerStor-GöteborgStor-MalmöMellunstäderStor-Stockholm karmunerkommuner
DYv—gradI1-19tim lI12o—34tim Heltid



Bilaga 13 241sou 1989:53

I åldersgruppen 25-54 år forvärvsarbetar 90 och 85männenprocentca av ca
kvinnorna. StockholmsregionenI det ingen skillnad allsär nästanprocent av

Förvärvsfrekvensenmellan könen. for kvinnor högstaden i landet samtidigtär
den lägsta. För Övriga kommungrupper ligger skillnadernamännens är isom

yrkesverksamhet mellan könen mellan fem och sjupå procentenheter.

Figur 2.5: fdrviirvsfrekvens åldernArbetstid och hos i 25-54 år.män

Ill 25-54IR

o

Stor-stockholmstor-GöteborgSror-Iulnö IlellnmtfldorKranckuunerGlubyodr Övrigauni
kommer ko—n0r

I E mHeltid D1-19tim 20-34tim Yv-grad

Ser till arbetstidens längd tycks den for del inte alls påverkasmännensman av
i landet bor. Män i åldersgrupperna 25 till 54 år lika mycketavsättervar man

tid till förvärvsarbete bor i Stockholm eller glesbygden.på Föroavsett om man
Ävenkvinnornas del situationen något annorlunda. det skett snabbär ut-om en

jämning forvärvsfrekvensi mellan kvinnor och kvarstår i härså de ål-män
dersgrupperna skillnader i arbetstidens omfattning. hälftenNästastora av
kvinnorna förarbetar deltid. Men också kvinnorna det små variationer mel-är
lan de olika kommungrupperna. återigenUndantaget Stockholmsregionenär

jämförelsevisdär många kvinnor arbetar heltid.
den äldsta 55-64I åldersgruppen år andelen yrkesverksamma betydligtär

lägre i 25-54 år. Det gäller både for kvinnor och detän män ärgruppen men
foruttalat kvinnorna.mer
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Figur 2.6: Arbetstid och forvärvsfrekvens hos kvinnor ålderni 55-64 år.

KVINNOR55-64LRl

Star-Stockholnstor-Göteborgstor-NnlunisHellunstiderKronskaunnerGlesbygdr lfvriuud

I lll ClYv-grad1-19tim 20-34tim Heltid

Skillnaderna mellan könen minst i Stor-Stockholmär och i glesbygds-störst
kommuner och industrikommuner.små För de äldre skiljer detmännen sex
procentenheter mellan Stockholmsregionen, har den högsta yrkesverk-som
samhetsgraden och glesbygdskommuner har den lägsta. Motsva-gruppen som
rande förvärde de äldre kvinnorna procentenheter.är flertaletFör kom-sexton

skillnaderna iär yrkesverksamhetsgrad mellan äldre kvinnor intemungrupper
Återigenheller avviker Stor-Stockholm från landet i övrigt. Hos de äldrestor.

kvinnorna finns det emellertid tendens till yrkesverksamheten minskaratten
storlekenmed arbetsmarknaden.på

Figur 2.7: Arbetstid och förvärvsfrekvens åldernhos imän 55-64 år.

Ill ÅLDERH ÅR55-66l

stor-stockholmstor-Göteborgstor-Rami lellamtider Itrumkounur Glnbysdr Övrigaud

I 1-l9tim 20-34tim Heltid Yv-grad

åldersgruppenI 55-64 år andelen heltidsarbetandeär något lägre för ål-än
dersgruppen under 55 år. Det gäller både for kvinnor och Skillnadenmän. upp-
går till mellan och åtta procentenheter. Mellan 85 och 90 män-sex procent av
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i den älsta åldersklassen arbetar heltid. Det bara iär glesbygds-nen gruppen
kommuner andelen heltidsarbetande understiger 85 För kvinnor-som procent.

del variationenär i arbetstid mellan kommungrupperna betydligt större. Inas
Stor-Stockholmsregionen arbetar 60närmare de äldre kvinnornaprocent av
heltid. glesbygdskommunernaI är motsvarande värde drygt 40 Det ärprocent.
också jämförelsevis äldremånga kvinnor på de små arbetsmarknaderna som
arbetar kort deltid. glesbygdskommunernaI andelen så högär 10procent.som

Stor-StockholmI är motsvarande andel 5 procent.
Analysen arbetstidens fördelning på hel- och deltid har också genomförtsav
riksområden.på Resultaten iär desamma för kommungrupper-stort sett som

hänsynTar till åldersfaktorn skillnadernaär mellan olika regioner småna. man
både det gäller yrkesverksamhetsgradnär förvärvsarbetandesoch de fördel-
ningen på arbetad tid. Den enda region avviker Stockholmsområdetär därsom
arbetsdeltagandet bland kvinnor genomgående högre i andra regioner.är än

Analysen hur deltagandet i arbetslivet varierar med ålder, kön och regionav
visar skillnaderna både mellan olika landsdelar och mellan arbetsmarkna-att
der olika storlek förvånansvärt små.är En del de regionala skillnader-storav av

i arbetstid kartan deltidslandskapetöver illustrerar förklaras skillna-na som av
der i ålders- och könssammansättning mellan olika kommuner och kommun-

Det bara Stor-Stockholmsregionenär skiljer sig. Här ärgrupper. utsom ar-
betsdeltagandet bådemätt arbetad tid och förvärvsfrekvens högre iänsom an-
dra regioner både för kvinnor och för i flertalet åldersgrupper.män Enda un-
dantaget i åldrarna 25-54är män år. Män i dessa åldersgrupper i Stor-Stock-
holmsregionen har lägre arbetsdeltagande i åldrar i övrigaän män delarsamma

landet.av

Barn och arbetstid.
dag förvärvsarbetarI kvinnor med förskolebarn i likanästan utsträckningstor

övriga kvinnor. barnenHur påverkar fädernas arbetstider svårareärsom att
uppfattning eftersom statistiken endast redovisar ensamstående läderen om

med barn och det väldigt litenär alla fäder.en grupp av

Figur 2.8: Arbetstid fdrvärvsfrekvensoch hos kvinnor med barn förskoleåldern.i

FNSKGEILDERIINIX IE MRII

nor-Stockholmstar-GfltdanrgStor-lulu Kollannldor Kruulutlnr Glnbyudr

lI1-min llzo-um Heltid UYv-urnd
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för kvinnor barn i förskoleåldern något lägreYrkesverksamhetsgraden med är
för hela i åldern 25-54 år. Stor-Stockholm har 82kvinnor Iän gruppen pro-

till förskolebarn förvärvsarbete. kranskommunerIcent mammor gruppernaav
och glesbygdskommuner motsvarande värde 77är procent.

till skillnaderna i tid det utslag. helaSer arbetad Avstörreger gruppenman
kvinnor mindre hälften heltid. bara i Stock-med små barn arbetar Detän är
holmsregionen 50 Andelen heltidsarbetandeandelen når över procent.som

storlek och i glesbygdskommu-sjunker sedan med arbetsmarknadens uppgår
inte arbetar heltid har s.k. lång deltid.till 40 De kvinnorprocent.nerna som

deltiden påverkas i mindre utsträckning.Den korta

Arbetstider delarbetsmarknaderinom
näringsgrenarna i delarbetsmarknader.analysen har DessaI ärgrupperats ra

areella näringarna jordbruk, skogsbruk och fiske, industrisektorn tillde med
vilken förts tillverknings- och byggnadsindustri, privata tjänstergruvor, som
också inkluderar handel och samfardsel offentliga tjänster.samt

Ungefär fyra sysselsatta inom jord och skogsbruket heltid.arbetartre av
Skillnaden mellan deltidsarbetet utbrett ochden kommun där den kom-är mest

minst till 23 procentenheter. ungefär hälftendär det utbrett uppgår lärmun av
heltidsarbetande riksgenomsnittet.landets kommuner ligger andelen Del-nära

tidsarbete förekommer oftast inom jordbruket medan de arbetar i skogensom
vanligen heltidsarbete. förklaringarna till flertalethar Det deär atten av av
kommuner har deltidsarbetande ligger i skogslänen.som

Ser till hur arbetstidens fördelning på hel- och deltid varierar mellan oli-man
ka kommungrupper skillnaderna mycket skiljerså små. Det tvåär procenten-
heter mellan Stor-Stockholm andelen heltidsarbetandedär högst och gles-är
bygdskommunerna där lägst.den är

deltidsarbetande.Industrisektorn den delsektor har minst Närmareär som
nio tio industrin heltidsarbetandeinom arbetar heltid. Andelen lägst i Sju-ärav
häradsbygden och delar region omfattandeSmåland med småin-en enav -
dustri. den i malmfälten.Högst är

flertaletI kommuner i landet arbetstidens fördelning hel- och deltidär
bland arbetstagarna inom industrisektorn i densamma i riketsettstort to-som
talt. industrin liksom inom areella näringarnaInom de det kommunerär som
avviker. Skillnaderna i arbetstidens fördelning heltid deltidpå och bero-är mer

i industrinende landet ligger arbetsmarknadens storlek detänav var av men
finns samtidigt antydan till andelen deltidsarbetande minskar störreatten ar-
betsmarknaden är.
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heltidsarbetande inom jord- och skogsbruk. Riket 76%.Figur 2.9: Andel

OCH SKOGJORD

heltidsorbetondeAndel

L Riket 76%

1
heltidAndel

E] 7469 -
7874 -

I 78-92
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Andelen heltidsarbetande inom privataden tjänstesektorn ligger på ungefär
nivå för de areella näringarna spridningen mellan kommuner-samma som men
helt drygt 200är I landets 284 kommuner andelen heltidsar-ärenna annan. av

betande väsentligt lägre i riket totalt. bara iän Det tjugotal kommunerär ett som
andelen heltidsarbetande överstiger riksgenomsnittet. Flertalet dessa liggerav
i Stor-Stockholmsregionen.

Privata tjänstesektorn den delsektorär arbetsmarknaden har densom
spännviddenstörsta mellan den kommun har lägst andel deltidsarbetandesom

och den har högst. Skillnaden 28är procentenheter. Eftersom överväl-som en
digande majoritet landets kommuner har många deltidsarbetande inom den-av

sektor blir ändå variationerna i arbetstid mellan olika delar landet små.na av
Indelningen i kommungrupper efter arbetsmarknadens storlek ger en annan

bild. Stor-StockholmI uppgår andelen heltidsarbetande till 80över Iprocent.
glesbygdskommuner motsvarandeär andel 71 Mönstret ärprocent.gruppen

tydligt. Andelen heltidsarbetande sjunker med arbetsmarknadens storlek. Del-
vis det avspeglingär privataden tjänstesektorns sammansättning. Tjäns-en av
tertill näringslivet har koncentration till de större medan inslagetorternaen av
hushållstjänster och turism, där deltidsarbetet utbrett, i mind-är deär stortmer

kommunerna.re
Arbetstidens fördelning hel- och deltid inom den offentliga sektorn har

likheter med den inom den privata tjänstesektorn. Spännvidden mellanstora
kommunden har högst lägst andel heltidsarbetande något lägre 26ärsom resp.

procentenheter. Totalt också deltidsarbetetär utbrett i den offentligasett mer
sektorn inom den privataän tjänstesektorn. Andelen heltidsarbetande inom
den offentliga sektorn 63 jämförtär med 77 för privata tjänster.procent procent

En bidragande tillorsak Stockholmsregionen återigen skiljer sig äratt ut att
statligaden sektorn, i relation till den kommunala sektorn deltids-harsom

anställda, alltjämt koncentrerad tillär Stockholm. Ser till vilka andraman
kommuner har deltidsanställda inom den offentliga sektorn så detärsom re-
sidensstäderna i fyrade nordligaste länen och kommuner Boden. Arvids-som

ÄngelholmKarlsborgjaur, och alla kommuner med försvarssektor.stor——
En slutsats kan dras analysen kön och ålder vari-är de viktigasteärattsom av

ablerna för förklara regionala variationer i arbetstid. Den geografiskaatt di-
mensionen betyder mindre. Det enda undantaget är Stor-Stockholmsregionen.

En slutsats skillnaderna iär arbetstidens fördelning hel- och del-attannan
tid är mellan olikastörre branschernäringsgrenar mellan kommuner.än Köns-
uppdelningen arbetsmarknaden avspeglas i arbetstidens fördelning på hel-
och deltid inom olika näringsgrenar. När det gäller tjänstesektorerna, såväl den
privata offentliga, finns det också samvariation mellan arbetsmarkna-som en

storlekdens och deltidsarbetets omfattning andelen heltidsarbetande mins--
kar med arbetsmarknadens storlek.
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Figur 2.10: Andel heltidsarbetande inom industri och byggnadsverksamhet Riket
88%.
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Figur 2.11: Andel heltidsarbetande inom privata tjänster. Riket 77%.
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Figur 2.12: Andel heltidsarbetandc inom offentliga tjänster. Riket 63%.
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3 Regionala konsekvenser för-av

kortad arbetstid

Utgångspunkter
Analysen regionalade konsekvenserna reducerad lagstadgad arbetstidav enav
sker utifrån kvantitativ kalkyl. Avsikten i denna fånga väsentliga direk-är atten

och indirekta effekter uppstår till år 2010 förkortning veckoar-ta som av en av
frånbetstiden 40 till 35 timmar. Beräkningsresultaten jämförs med alterna-ett

tivt utvecklingsförlopp arbetstidsförkortning. Kalkylen kan därmed tjänautan
underlag for analys konsekvenserna för framtidaden regionala utveck-som av

lingen.
De beräknade effekterna innefattar företeelsersådana och samband ärsom

ekonomiskt mätbara. De del alla de komplexa beroendeförhållan-utgör en av
den bestämmer efterfrågan arbetskraft.utbud och Kalkyler slagdettasom av
innehåller alltid rad metod- och kunskapsbrister. De till viss delersätts meden

effekternaantaganden olika slag. För studera arbetstidsförkortningattav av en
krävs idealt kunskap dynamiken i samspelet mellan utbud och efterfråganom

lokala fokuspå arbetsmarknader. står då dels hur arbetsgivarens efterfrågebe-I
teende påverkas ekonomiska och andra effekter arbetstidsförkortningen,av av
dels arbetstidsförkortningenhur påverkar enskilda individers och hushålls vär-
dering arbetskraftsutbudsbeteende,arbete och därmed deras dels ocksåav
olikheter företagens,i hushållens och individernas agerande hänsynmed till re-
gionalt bundna skillnader. Dessvärre saknas till del kunskaper dessastor om
beteenden. oftaVi känner vilka inte hur fungerar, iär, deprocesserna men syn-
nerhet inte i rumsligt perspektiv.ett

Vi vill i första hand bestämma efterfråganhur på arbetskraft kommer på-att
verkas arbetstidsförkortning. Genomförandet förkortningen förutsät-av en av

vi ske lönekompensation till arbetstagarna. Det betyder kostnadsef-ter utan att
företagen3fekterna för sammanhänger med kostnader kopplade till in-ärsom

dividen arbetstidsinsats. Kostnadseffekteninte till individens skiljer sigmen
sannolikt mellan olika verksamhetsinriktningar. sannoliktDet ocksåär att

förutsättningarnadet varierar mellan olika regioner, då för viss verk-typen av
samhet skiljer delar landet.sig mellan olika Den kombinerade effekten hä-av

regionalakan förstärka eller utjämna skillnader.rav
Frågan företagens värdering varje arbetstimmeär likartad obero-ärnu om av

ende skäl dels arbetstimme utfördTvå talar emot; attav personen. en av en per-
inte nödvändigtvis kan med arbetstimme frånersättasson en en annan person,

dels det föreligger skillnader mellan olika personalgruppers relativa bety-att
delse för första falletverksamheten. Det hänger den ökademedsamman seg-
menteringen arbetsmarknaden. taktI med kraven utbildning ökat, harattav
brist på arbetskraft blivit brist arbetskraftdetsamma på med viss kompe-som



Bilaga 13 251sou 1989:53

Arbetsmarknaden har Enskilda individer kan då bara kon-tens. segmenterats.
kurrera inom avgränsade arbetsmarknaden. Resultatet har blivitsegment att
lokala och regionala arbetsmarknader kommit präglas samtidig arbets-att av

Ökadkraftsbrist och arbetskraftsöverskott. kvinnlig förvärvsfrekvens tillsam-
med arbetsmarknadens segmentering har bidragit till ökad koncentra-mans en

tion bosättningsmönstret. Möjligheterna finna förarbete två makar medattav
speciell kompetens ökar naturligtvis med den lokala arbetsmarknadens stor-
lek. Små och lokala arbetsmarknader blir då allt mindre attraktiva. Rörligheten
mellan dessa begränsadär på grund sociala, ekonomiska eller tek-segment av

barriärer4. Ökadenologiska krav på kompetensförsörjning i företagen innebär
i regel ökad specialisering, vilket förstärker barriärerna ytterligare.

Det falletandra sammanhänger företagensmed möjligheter externaliseraatt
verksamhetsfunktionerfçhela eller delar vissa Detta kan ske i falldelav en

inte alls i andra. Genom införskaffa tjänster kan då företaget fri-attmen externt
koppla sig från sådana personalkategorier inte nyckelgrupper.är Därmedsom
kan företagen till del kostnadskompensera sig för arbetstidsförkortningensen
effekter. I båda falldessa varierar förutsättningarna mellan regioner. Sannolikt
skiljer sig alltså företagens värdering arbetstidsinsatsen mellan personal-av
kategorier, mellan produktionsinriktningar och mellan regioner. Därmed blir
kostnadseffekterna för företagen arbetstidsförkortning beroende dessaav en av
förhållanden.

De kostnadseffekter uppstår för företagen kan också förväntas bero-som vara
ende den konjunkturella och strukturella fas företagen befinner sig Rentav
allmänt kan konjunkturuppgångar och förväntas medföra kost-större-toppar
nadsökningar vidän arbetstidsförkortning. Det beror trängsel-,annars en
flaskhals och bristproblem leder till efterfrågeöverskott tenderarsom attsom

priser och löner. Detta sammanhänger också med längden på denpressa upp
övergångsperiod tillåts innan arbetstidsförkortningen skall fullstän-som vara
digt genomförd. företagEtt i strukturell nedgångsfas, kännetecknaten av mog-

produkter krympande marknader, torde kostnadskänsligt änna vara mer an-
dra företag. Hög sådan känslighet innebär ökade nedläggningsrisker. Kost-
nadsökningar vid arbetstidsförkortning skapar i dessa fall förvärrade lön-en
samhetsproblem. Vidare innebär den strukturella omdaningen näringslivetav

ökad tjänstefiering många produktionsinriktningar. Därmed ställsen av ar-
betskraftens kompetens i fokus med ökad rigiditet följd. mins-Dettamer som
kar sannolikt på sikt möjligheterna till anpassning för reducera negativa lön-att
samhetseffekter arbetstidsförkortning.av en

Den andra komponenten utbudet arbetskraft. Där gäller frågan huravser av
enskilda individer och hushåll sittändrar utbudsbeteende vid arbetstidsför-en
kortning. Genom inte förutsätta någon lönekompensation blir effektenatt attav
minska sin arbetstid i enlighet med arbetstidsförkortningen, lägre inkomst.en
En viktig fråga dåär det möjligtär ändra sitt konsumtionsmönsterattom
ocheller minska sin totala konsumtion. Individ eller hushåll måste i så fall vär-

minskaddera arbetstid eller lika mycket uteblivna konsumtionsmöj-mer som
ligheter. En enskild individ ställs inför dilemmat öka sin fritid och minskaatt
sina konsumtionsutgifter. Vardagliga observationer vanligtvis vid handenger

konsumtionsutgifterna ökar vid ökad fritid.att Inom hushåll kan vissett en om-
fördelning tänkas äga mellan makar, bestående vanligtvis ökad för-rum av en
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ekonomiska motivsociala ochgäller det härvärvsgrad for kvinnan. I grunden
arbetaö. motivens och styrkakan goda grunderför Man anta att artatt sam-

familjeförhållanden. Dessautbildning ochinkomstnivå,medvarierar trea
förväntas skiljamotiven för arbeta kanregionalt varförvarierar också även att

sannolikt det lokala,fall spelarmiljöer. I detta ävensig mellan olika regionala
gäller tillgången barnomsorg.roll, vadoffentliga serviceutbudet viss t exen

nivå i pari-förvärvsgrad tillökar sinkalkyl från kvinnorVår utgår att upp en
arbetstiden i enlighetminskarheltidsarbetandemed Ommännens.tet manen

sannoliktökar sin förvärvsgradkvinnanarbetstidsförkortningen medanmed
bli itotala arbetstid kommahushålletslängre veckoarbetstid kantill stortatten

i viss månförhållanden kanhelt år. Dessaoförändrad åtminstone över ettsett—
arbetstidsförkortningen. Det ärinkomstbortfall uppstårförkompensera som av

sig förytterligare kompenserahushåll sökerindivider ochmöjligtockså attatt
hushålls reaktionerIndividers ochinkomstbortfall andrapotentiella sätt.

arbetsmotivationen,den basalaslutligenförkortad arbetstid bestäms somav
sannoliktuppvisarReaktionsmönstretinkomstfråga.ingalunda endast är en

med kulturella och andrasammanhängervariationer. Debetydande regionala
förhållanden.traditionsbundna

partielltarbetskraft bestämseller utbudVarken efterfrågan utan ettsomav
Individens arbets-arbetsmarknaden.efterfrågansamspel mellan utbud och

arbetsgivarensden nuvarandeinte enbartblir därmed beroendetidsbeteende av
potentiel-också alla andraarbetstidsförkortningentill följdagerande utan avav

arbetstaga-i konkurrens med andrarimligt restidsavstånd,arbetsgivare inom
sikt naturligtvislängre kan ävenkortsiktigt perspektiv. PâgällerDetta ettre.
utvidgar problematiken.ytterligaremöjligheten till flyttning inkluderas som

arbetstidsförkort-rekryteringsbeteende vidföretagensPå motsvarande sätt är
med andrai konkurrenspersonalens beteendeavhängigt nuvarandening den

Rekryte-rekryteringsområdet.lokalaarbetstidsbeteende inom detföretags
för-lönsamhetsproblem, kanochtill effektivitets-ringssvârigheter ledersom

förutsätt-bättreverksamheten till medomlokaliseringanleda ortannanav
ningar.

erhållas vidarbetskraftsutbudet kanindividuellavidgat perspektiv på detEtt
under dettai livsform. Framväxtenförändringarbetraktande pågåendeett av

tjänstenäringarna på bekost-industri ochinomsysselsättningenårhundrade av
från livs-återspeglar övergångprimärnäringarnasysselsatta inomnad enenav

annan.7 självständighetslivs-livsformer urskiljas:till kanform Tre typer aven
principiell3.1 återgerkarriärlivsform. Figurlönearbetslivsform ochform, en

livsform tiden.bild växlingarna överav av
självständighetslivsform prägladtraditionellt levt iJordbrukare har enaven

Verksamheten densjälvständighet.ochefter oberoendestark strävan egna
avgränsad frånArbetstiden intesjälva livet. ärarbete den ärgården är änmer -

Även finns inslaghantverksverksamhetdriverfritiden. bland personer som
hu-har minskat kraftigt. TvåSjälvständighetslivsformenmed denna livsform.

har ekono-första dereduktion. För detfaktorer har orsakat dennavudtyper av
Antalet fa-verksamheter drastiskt ändrats.förförutsättningarna dessamiska
industriellhantverkstillverkning harochmiljejordbruk har minskat ersatts av

förändrat männi-ekonomiska utvecklingenproduktion. andra har denFör det
självständighets-alternativet tilljordbrukarsamhälletpreferenser. Iskors var
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Figur 3.1: Andel arbetskraften lever i olika livsformer i Sverige 1850-2000at som
principiell skiss.
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livsformen tjäna innebarDet låg materiell levnadsstandard ochatt en annan.
beroende arbetsgivarens godtycke. Med ekonomisk utveckling följdestort av

ökat utbud och tjänster. Kontantlönens storlek blev då allt viktigare förav varor
den enskilde. När arbetsmarknaden successivt institutionaliserades och ar-
betsförhållandena reglerades i lagar och avtal, förändrades beroendet arbets-av
givaren. alltEn delstörre de arbetande kom prioritera kontantlön ochatt attav

Övergångenkunna disponera fritidsin och därmed leva i Iivsform.en annan—
från självständighetslivsformen skedde parallellt med landsbygdens avfolk-
ning.

Istället kom expansion lönearbetarlivsformen. Den kännetecknasen attav av
arbete och fritid heltär separerade. Arbetet utförs under lagstadgad arbetstid
och fritiden disponeras helt enskilde.den Arbete medel förvärvaär ett attav
tillräckliga ekonomiska för kunna realisera sina önskningarattresurser om
ekonomisk standard. Lönearbete något leverär inte för. Lönear-man av men
betslivsformens utbredning sammanhänger först industriellamed den expan-
sionen och sedan med den privataväxande och offentliga tjänsteproduktionen.
Idag dominerar denna livsform bland de yrkesverksamma. Dess ökade omfatt-
ningen har medfört tillgången arbetstillfällen blivit allt viktigare orsakatt en
till befolkningsomflyttningar från regioner med underskott arbetstillfäl--
len till regioner med brist arbetskraft. Men bilden är än så.sammansattmer
Genom arbetsmarknadens segmentering präglas lokala och regionala arbets-
marknader ofta samtidig arbetskraftsbrist och arbetskraftsöverskott. Störreav
arbetsmarknader kan lättare klara omställningar och får därför ökad betydelse.
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lönearbetslivsformen har skett parallellt medfortgående utbredningenDen av
Karriärlivsformenkarriärbunden livsform.lever iökat antalatt ett personer en

självförverkligande. Arbetetmedel förbetraktaspräglas arbetet ettatt somav
friti-därför breda sigför. tillåtssig i och lever Detnågotär utengagerarman

i livs-centralt dennaefter framgångbekostnad. Strävan ärdens momentett
befordran, social prestige och ökade ekono-medförform. Framgång i arbetet
återfinns inom många områden inomKarriärlivsformen nä-miska resurser. -

forskningen, inom politiken,fria yrkena, inomringslivet, inom de m.m.
inomi hög med utvecklingenLivsformens sammanhänger grad nä-tillväxt

kunskapsföretag da-expansionenförsta har den snabbaringslivet. För det av —
managementkonsulter, finansföretag, reklamby-takonsulter, programvaruhus,

Kunskapsföre-arbetskraften förändrats.bidragit till kravenråer starkt att—
personal med högkunna rekryterasin verksamhet påbygger atttagen
intensivtpersonalenmöjligheteroch erbjuda görkompetens att engagerarsom

kanframgång hur väl deföretagssig i arbetet. Dessa avgörs engagera perso-av
affärsidé. det andra harmed företagets Föroch identifiera signalen den att
karriärlivsformens utbred-förändringar understöttorganisatoriskaföretagens

för uppnå ökaddivisionaliserats och bolagiseratsning. Stora företag har att
kvalifice-självständiga ochmeddecentralisering. Antaletekonomisk personer

forma sina arbetsupp-och medförtuppgifter har Ökat störrerade attutrymme
Ökatlivsform. in-karriärbundentillgifter. självständighet inbjuderSådan en

påtag-regionala utvecklingsmönstretpåverkar detkarriärlivsformenslag av
massmediala, politiskaliksom landetskunskapsföretagenligt. Merparten av

karriär-Stockholmsregionen. Tillväxtenåterfinns ioch kulturella centrum av
i bosättnings-koncentrationstendensernaförstärkalivsformen bidrar till att

mönstret.
Övergången hittillsvarandehaft betydelse för denlivsformer harmellan stor

enskilda indi-kombinationDrivkrafternaregionala utvecklingen. utgör aven
sker i ef-samspel med förändringarvärderingar deändrade socialaviders som

förändringsten-anledning dearbetskraft. finns ingenterfrågan Det tro att
framöver, vil-livsformerna ändrar karaktärför dekonstateratsdenser tresom

ökad omfattningUtfallet i olika regionerfigur 3.1.ket illustreras i en avav
för-och ekonomiskaoch regioners kulturellakarriärlivsformen påberor orters

lönear-Det uppenbartförändringsprocesserna. ärutsättningar för delta i attatt
karriärlivsformens frammarsch,tillbakagång samtidigt medbetslivsformens

arbetstidsför-förväntas uppståeffekter kanhar betydelse för vilka enavsom
relativt mindre betydelse,arbetstiden fårlagstadgadekortning. När den sett

allt mindre effekter.medför arbetstidsförkortningen
beslutsmekanismertillhörandesociala medekonomiska ochDe processer

fragmentariskt empiriskt belagda. Detendastkortfattat berörts ärovan,som
och före-individ-, hushålls-för modellera dessatillräcklig kunskapsaknas att

kalkylmodell.regional Dettillfredsställande tilltagsbeteenden sättett en
aggregerad nivå,analysendärför varit nödvändigt delshar göraatt en mer

ekonomisk teori i sigantaganden baserade på somtillgripa förenklandedels
behäftadekalkyler därförstarka antaganden. Våra ärofta mycketgrundas

för tjänatillräcklig trovärdighetändå bedömts hamed brister, har att sommen
arbetstidsförkortning.regionala konsekvensernaräkneexempel de enav

effektkalkylernationellasammankopplade med deVåra kalkyler starktär
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med hjälp den k TORMOD-modellen, utförts åt kommittén.av Resulta-s som
bör betraktas regionaliseringten de nationella kalkylerna. Antagan-som en av

den och förutsättningar i de nationella kalkylerna återfinns således i deäven re-
gionala beräkningarna. Våra kalkyler består två steg.av

Det första gäller kvantitativt beskrivasteget näringsgeografiskaatt förskjut-
ningar, kan beräknas uppstå till följd den strukturellasom omdaningenav av
den svenska ekonomin fram till år 2010. Härvid förutsätts inga administrativtatt
initierade arbetstidsförkortningar genomförs. Beräkningarna baserar sig på
den regionala långtidsutrednings,analysen i anslutning till 1987års vilka förts
fram till år 2010 med hjälp TORMODs referenskalkyl som också baserar si-av

grunddrag på 1987 års långtidsutredning. Dettana utvecklingsförlopp tjänar
regional referenskalkyl.som

I det andra kvantifieras de regionalasteget effekterna förkortningav en av
veckoarbetstiden från 40 till 35 timmar lönekompensation tillutan arbets-
tagarnag. Regionaliseringen sin utgångspunkt i dentar omstrukturering av
ekonomin arbetstidsförkortningen medför. Den innebärsom den totalaatt ar-
betstidsätgången minskar samtidigt kraftiga förskjutningar uppstår mellansom
produktionssektorerna. TORMOD-kalkylen resulterar i sysselsättningenatt
inom de konkurrensutsatta och skyddade sektorerna minskar ökar inommen
den offentliga sektorn. Det totala antalet sysselsatta förutsätts detsamma ivara
både referens- och förkortningskalkylen. Den regionala förkortningskalkylen
fångar dels förskjutningarna mellan produktionssektorerna i olika regioner,
dels hur ändrade medelarbetstider för olika arbetstidskategorier inom respekti-

produktionssektor påverkar sysselsättningen i skildave regioner. Genom att
jämföra referenskalkylen förkortningskalkylen,med kan precisera de regio-
nala effekterna arbetstidsförkortningen.av

I det följande redovisas först hur framtida näringsgeografiska förskjutningar
arbetstidsförkortning lederutan till regionala omfördelningar syssel-—— av-

sättningen fram till år 2010. Därefter diskuteras det regionala utfallet arbets-av
tidsförkortningen. Slutligen förs diskussion vilka konsekvenseren av som en
arbetstidsförkortning kan komma medföra för utvecklingenatt i olika regioner.

Framtida näringsgeograjiska förskjutningar
Urbanisering inflyttning till tätorter och ökat tätortsberoende är myck-- en——gammal företeelse. I sambandet industrialismensmed genombrott accentuera-
des urbaniseringen kraftigt, främst till följd industrianläggningarnas bero-av
ende större befolkningsunderlag för sin arbetskraftsrekrytering.av Den har
därefter fortsatt i oförminskad takt. Urbaniseringen har inneburit snabb till-en
växt befolkningen i tätorter huvudöver Menav störretaget. städer, storstadsre-
gionerna och framför allt Stockholmsregionen har vuxit snabbare. Tätortsbe-
roendet idagär avgörande för allnästan ekonomisk aktivitet. Det gäller iäven
de regioner vi glesbygdsområdenlo.vanligtvis betraktar som



256 Bilaga I3 sou |989:53

Värmlands läns andelar rikets be-Stockholms ochUtvecklingen förFigur 3.2: av
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befolkningsfördelningen i Sve-regionalaurbaniseringen för denBetydelsen av
Stock-ochmed Värmlandsexemplifierasfigur figurenframgår 3.2. Irige av

1800-talet.hälftenfart under andraStockholmstillväxtenholms län. tog av
parallellt.sjunkit kontinuerligtbefolkning harriketsandelVärmlands läns av

medSamtidigtandra län.iakttas för mångakanutvecklingsmönsterLiknande
omfor-regioner pågår ocksåbefolkning mellanomfördelningen landets enav

koncentration till regionensisig uttryckdelning inom regionerna, tar ensom
centralort.

närings-successivt förändradfinna iurbaniseringen stårtillBakgrunden att
utvecklingindustri till tjänster, denindustri, från ärtilljordbrukstruktur. Från

analysen i anslutningregionalaföljd Dendirekturbaniseringen är av.ensom
till fortsatt urbanise-starka tendenserpekarlångtidsutredningtill 1987 års

Stockholmsregionen. inte lång-Det ärtillväxtsynnerhet snabbring och i av
resultat, det dendetta ärsådanatidsutredningens utansom gersomprognoser

utlandsberoendeföljer starktnäringsstrukturella omdaningen ettavsom -——
urbaniseringstendenserna.ochkoncentrations-bärareär avsom

innefattar främst ökatframöverförväntasomställningarekonomiskaDe som
och tjänster,efterfråganförskjutningar iförvärvsdeltagande,kvinnligt varor

ef-storlek och innehållverksamhetensoffentligaomprioriteringar den samtav
ekonomindynamiken iförutsätterresursanvändningen. Defektiviseringar i att

itagit utgångspunkt dessaLângtidsutredningen hartillfredsställande.fungerar
och andraekonomiskaoch fångarproblemställningargenerellaslag genomav

utvecklingenregionalaframtidsförhållanden. Denväsentligasamband därmed
blir följaktligen bä-långtidsutredningenanslutning tillianalyseratssåsom den

härbeskrivningutvecklingsdragen. Denregionalade viktigaste som gesrare av
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utveckling fram till 2010 långtidsutredningenmedan har kvanti-endastavser en
tativt preciserat utvecklingen fram till 1995. Vi utgår dock från huvudragenatt
i den näringsstrukturella utvecklingen kommer fortsätta efter 1995. Vadävenatt

då i fokus strukturella förändringar regionalasätts är påverkar densom som
fördelningen verksamheter och sysselsättning, och därmed de regionalaav ar-
betsmarknaderna.

sådan utveckling innefattar tillväxt främstEn den kunskapsintensiva in-av
dustrin och företagsorienterade tjänster samtidigt den offentliga tillväxtensom
blir långsammare och omfördelas till ochvård Enbart förskjutningaromsorg.
i sysselsättningens branschsammansättning direktresulterar i regionalen om-
tördelning sysselsatta.de sysselsättningen i storstadslänen andraväxerav
läns bekostnad. omfördelningDenna regionala uppkommer verk-attgenom
samheter snabbt överrepresenterade i storstadsomrâden iväxer ärsom syn-—

inerhet Stockholmsregionen, samtidigt långsamt tillbakagå-växande ellersom
verksamheter återfinnsende spridda landet. Tas hänsyn tillöver dessutommer

olikheter mellan regionerna gäller förutsättningarnadet för lönsamnär pro-
duktion inom industrin, avsättningsmarknader för produktion tjänster tillav
hushåll och företag befolkningsunderlag för offentlig service, förstärkssamt
urbaniserings- och koncentrationstendenserna ytterligare.

Sysselsättningsmässigt kan den konkurrensutsatta sektorn förväntas minska
medan däremot både den skyddade och offentligaden sektorn kan väntas ex-

finnspandera. För detta två motiv: Det gäller konkurrensutsattaden sek-ena
till delar producerar priskonkurrerande produkter. finns dåDettorn, storasom

incitament för fortsatt rationaliserande och arbetskraftsersättande teknikut-
veckling för bibehålla och förstärka konkurrenskraften. ef-Därmed strävasatt

produktivitetsstegringar resulterar i mindre arbetskrävande produk-ter som
tion. Det andra beror övergången till allt andel tjänsteproduktion istörre
ekonomin. Som exempel kan långtidsutredningen 1987 räknarnämnasett att
med drygt 70 000 arbetsplatser skall bort inom varuproduktion medanatt tas
ungefär 300 000 skapas inom tjänsteproduktionen.

figur 3.3 redovisas utveckling sysselsättningen förI de sektorernatreav
nationell nivå. Figuren visar tydligt den fortsatta stagnationen sysselsätt-av
ningen inom den konkurrensutsatta sektorn. Härigenom präglas utvecklingen

fortsatt industriell samtididgproduktionstillväxt och successiv effektivi-enav
sering iresulterande minskning antalet sysselsatta. Den konkurrensutsat-en av

utvecklingsektorns också betydande omstrukturering alltta motrymmer en en
andel kunskapsintensiv produktion. skyddadeDen sektorns expansionstörre

sysselsättningen för tillväxt privata tjänsteproduktionen.uttryck denär ettav av
Offentliga sektorn huvuddrag expansion sysselsättning-två delsrymmer av-

inom stagnationvård- och omsorgsverksamhet, dels eller kontraktionen av
offentliga offent-sysselsättningen inom övriga verksamheter. De skyddade och

för sysselsättningsmässigtliga sektorerna expanderar väl kompense-än attmer
inedgången den konkurrensutsatta sektorn.ra
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Figur 3.3: Strukturfdrändringar den nationella sysselsättningen 1970-1984 ochav
1984-1995 enligt 1987år långtidsutredning. Källa: Bearbetning underlag tillav
SOU 1987:3,Långtidsutredningen 1987,Bilaga 24: Regionala analys.
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Figur 3.4: Riktningar for den regionala omfördelningen sysselsättningen inomav
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Frågan vad sektorsforändringarnaär medför den regionala nivån. Trenu
rumsligt påverkande krafter kan urskiljas.då Den kraften gäller den kon-ena
kurrensutsatta sektorn. Dess sysselsättning förhållandevis spridd lan-är över
det. Nedgången i sysselsättningen innebär följaktligen indirekt bidrag tillett
urbanisering och regional koncentration. Den andra kraften härstammar från
den skyddade sektorn. Huvuddelen där tjänster beroende be-äravser som av
folkningstäthet for både produktion och avsättning. Expansionen sysselsätt-av
ningen inom denna sektor verkar för urbanisering och regional koncentration.
Den tredje kraften, slutligen, gäller den offentliga sysselsättningens omstruk-

Övergångenturering. till alltmer vård- och omsorgssysselsatta innebär allten
starkare bindning verksamheten till bosättningsmönstret. regionalaDenav
spridningseffekten normalt tillräknas offentlig sysselsättning blir for-dåsom
svagad befolkningen urbaniseras och koncentreras regionalt. På såattgenom

kommer den offentligasätt sysselsättningen mindre regionalmotverka kon-att
centration. De sammanlagda effekterna illustreras i figurerna 3.4-3.7. Avsik-

med dessa fyra figurer inte visaär någon exakt bild hur det skall bliöverten att
i framtiden. Istället ska de uppfattas beskrivning riktningarna i delssom en av
den regionala omfordelningen, dels urbaniseringen. Vi alltså åtskillnadgör en
mellan geografiskt område där län används indelning ochgrupper av som- -
ortsstorlek där gruppering kommuner efter befolkningsstorlek in-utgörav-
delning. figurernaI återges vad händer ungefärligunder tioårsperiod isom en
framtiden.

Figur 3.5: Riktningar för urbaniseringen sysselsättningen inom olika produk-av
tionssektorer tioårsperiod.under Procentuell förändring kommungrupper-en av

sysselsättning efter föravdrag den riksgenomsnittliga förändringen.nas
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tioårs-Figur 3.6: Den totala sysselsättningens regionala omfdrdelning under en
period. Procentuell förändring länsgruppernas sysselsättning efter avdrag förav
den riksgenomsnittliga förändringen.
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regionala omfördelningen karakteriseras förhållanden.Den två För det fors-av
ökar Stockholmsregionen sin andel sysselsättningen i landet övrigamedanta av

delar minskar sina andelar. minskar mellansverigeFör det andra östra samt
Malmö- och Göteborgsområdena sina sysselsättningsandelar långsammare än
andra delar Sverige. regionala omfördelningen präglas sålundaDen kon-av av
centration till de redan befolkningstunga delarna landet. Urbaniseringenav
uppvisar också två typdrag. gällerDet de snabbaretätorterna växeratt storaena

mindre.de Storstäder i synnerhet Stockholmsområdet och mellanstoraän - -
innefattarstäder allt andel sysselsättningen mindrestörre medan kommu-en av

och glesbygdens andelar minskar. Det kan också urbaniseringennoteras attner
kvantitativt omfordelningen.något den regionalaär större än

regionala omfördelningenDen och urbaniseringen här utmålats beskri-som
långsiktig utveckling. Självfallet kan de i framtiden komma andraatt taver en
och former i huvudsak endast Vidare kanvägar det utveck-temporärt.men

lingsförlopp skisserats bli annorlunda regionalpolitiska eller andra åt-som om
gärder drastiskt förändras. Sådant kan inte naturliga skäl inkluderas iav en-
analys detta slag. väsentligtDet konstatera här inteär någraatt attav anger

inslag i den regionala utvecklingen. Den näringsgeografiska omdaningennya
innebär fortsättning mycket långsiktig historisk utveckling. Den utgören av en

underliggande kraft i den regionala utvecklingen. verkningarDess påverkaren
förutsättningarna for arbetstidsförkortning och därmed dess regionala ef-en
fekter.
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tioårsperiod.underurbaniseringsysselsättningens3.7: Den totalaFigur en
för denefter avdragsysselsättningförändring kommungruppernasProcentuell av

förändringen.riksgenomsnittliga

Procent
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perspektivregionaltArbetstidsfdrkorming i
denveckoarbetstimmar detarbetstidsforkortning till 35 ärkalkylernaI to-av en

samhällsekonomiska effekterdeminskararbetstiminsatsentala genomsom
bibehâllas.förutsätts kunnasysselsättningenden totalauppstår medansom

ochTORMOD-kalkylernakallademed de såfram i sambandhar räknatsDessa
Detregionala konsekvenserna.beräkningarna deförutsättning iinförts avsom

ekonomin sjunkermedelarbetstiden igenomsnittligadet denbetyder äratt som
ökaförvärvsgraden kommerkvinnligadenVidaremed 8.7 attantas attprocent.
långdeltid. Kvinnor arbetarheltidarbetar ännivå. Mäntill männens mermer

arbetstidsforkortningen beräk-effektensammanlagdadeltid heltid. Denän av
arbe-heltid demedanmedelarbetstid för de arbetarbetyda kortare somsomnas

medelarbetsti-inteförutsättsmedelarbetstid. Däremotfår ökaddeltidlångtar
medelarbetstid innebär detpåverkas. Kortaredeltidfor med kortden dem attatt

arbetstidsinsats i produktionen.upprätthållaförflergår åt att sammapersoner
effekterna korta-ekonomiskaTORMOD-kalkylerna deEmellertid att avanger

effekter mellan deomfördelanderelativt starkatillarbetstid leder tre pro-re
i landetsysselsättningeneffektensammanlagdaDenduktionssektorema.

3.8.figurhelhet framgår avsom
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Figur 3.8: Arbetstidsfdrkortningens sysselsiittningseffekter för olika arbetstids-
kategorier i olka produktionssektorer. Procentuell förändring i förhållande till re-ferensalternativet.
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Genom de sektoriella förskjutningarna uppstår både regionalt omfördelande
och urbaniserande effekter. De är karaktär den långsiktiga nä-av samma som
ringsgeografiska omfördelningen. I så måtto förstärker arbetstidsforkort-en

lning sysselsättningens koncentrations- och urbaniseringstendenser. För-
stärkningen dockär mycket måttlig. Hela arbetstidsforkortningens effekt rör
sig omkring tiondel storleken den underliggande omfördelnings- ochen av
urbaniseringskraften under tioârsperiod. Detta framgår figurerna 3.9 ochen av
3.10.

De avvikelser figur 3.9 visar förhållandei till de föregående figurerna,som
hänger till del med den offentliga sektornsstor relativa storlek i de oli-samman
ka regionerna. Det gäller främst de två nordligaste länen. Där den offent-utgör
liga sektorns sysselsättning betydande del arbetsmarknaden. Genomen av att
arbetstidsförkortningen förutsätts leda till tillväxt offentligt sysselsattaav upp-
står tillväxtkraft i de områden där denna sektor är omfattning.en Denstorav
nedgång i sysselsättningen inom konkurrensutsatt och skyddad sektor som upp-
står kompenseras än väl sysselsättningsökningen i offentlig sektor.mer av

Den främsta effekten består ökad urbanisering. Det deär mycket ochav stora
de mellanstora tätorterna ökar takten i sin tillväxt vid arbetstidsforkort-som en
ning. Det framgår figur 3.10. Glesbygden och icke tätortsdominerade kom-av

Ävenminskar däremot sin andel sysselsättningen. i detta fallmuner effek-ärav
små betydelse.störreterna Det ärjust de glesbefolkade delarnamen lan-av av

tillsammansdet med de små, ofta växande kommunerna huvuddelensvagt som
de regionalpolitiska insatserna skett under lång tid. En arbetstidsförkortningav

på det sätt här studerats motverkar sålunda de regionalpolitiskasom strä-
vandena.
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Figur 3.9: Arbetstidsförkortningens regionala omfördelningseffekter mätt som
förhållandesysselsättning. Procentuell förändring för länsgrupper i till referensal-

ternativet.
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Figur 3.10: Arbetstidsförkortningens urbaniseringseffekter mätt sysselsätt-som
ning. förändringProcentuell för kommungrupper i förhållande referensalter-till
nativet.
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Konsekvenser för regional utveckling
De kvantitativa kalkylerna beskriver endast del de regionala konsekven-en av

arbetstidsförkortning. Det beror på de bakomliggandeserna av en modeller-att
både den nationella och den regionala inte tillräckligtna fullständigt fån-- ——

verklighetens komplexitet. Det i förstaär hand inomgar två områden desom
modellbaserade analyserna otillräckligaär for fullständigt beskriva deatt mer
regionala konsekvenserna arbetstidsforkortning. De gäller dels brutto-av en
strömmar, yrkesrörlighet och arbetsmarknadens tilltagande segmentering.
dels utrikeshandelns impulser till förnyelse och utveckling.

Förekomsten regionala variationer i utbudet sysselsättningstillfällen in-av av
de produktionssektorerna ledertre till betydelsefullaom effekter de lokala

och regionala arbetsmarknaderna vid arbetstidsforkortning. De nationellaen
kalkylerna visar på de mycket behov omställning finnsstora mellanav som
branscherna för ekonomin till detatt läget. En sådan omställninganpassa nya
ställer naturligtvis krav på sysselsatta omflyttas frånatt verksamhet tillen en

Dessa bruttoströmmar arbetsmarknadernaannan. blir redan påstora en
mycket hög aggregeringsnivå. Det framgår figur 3.11. Det justav synes som om
mellanstora städer har sammansättnings- och storleksegenskaper gör attsom
där blir omställningseffekten i absoluta tal Men huvuddelenstörst. dessaav
sysselsättningsomställningar ligger dolda på denna nivå. Det nämligenärgrova
bruttoströmmarna mellan yrkesgrupper kan bliväntas mycket Ensom stora.
minskad sysselsättning inom konkurrensutsatt och skyddad verksamhet frigör

mängder sysselsatta inomstora yrkesgrupper inte har sina motsvarighetersom
inom offentlig verksamhet.

Figur 3.11:Bruttoströmmar sysselsattamellan produktionssektorer i olika kom-av
vid arbetstidsförkortning. Antalsjämförelsemungrupper förhållandei tillen re-ferensalternativet.
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mel-övergångarocksåsåledesinnebärsektorernaOmställningar mellan stora
tilltagandeuppmärksamma denanledningfinns härvidyrken. Detlan att yr-

olikamellanBarriärernaarbetsmarknaden.segmenteringenkesmässiga ar-av
yrkesgruppstillhörighet ärofta baserade stora.betsmarknadssegment --

dessauppskatta strömmarföreliggande analysbasisEmellertid kan vi inte av
utlöserArbetstidsförkortningalltförskett idärtill har analysen termer.grova-
arbets-efterfråganmellandiskrepansersektorsomställningar storagenom

yrken,inom olikaarbetskraftsutbudetocholika yrkesgrupperkraft inom re-
i principhardå uppstårAnpassningsproblemgionala arbetsmarknader. som

klaravidareutbilda sig förenskilde kangäller denlösningar. atttvå Den attena
Sådanabor.denförväntas skekan dåtill yrke. Detövergång ortannat manett
arbets-anpassningsförloppet viddåtid och sträckersjälvfalletåtgärder ut entar

förkort-innanhur lång tidfrågablirtidsförkortning. Det accepterassomomen
harlösningengenomförd. andraDenfullständigtskallningen geogra-envara

sittarbete inomkandärflytta tillfisk innebörd. Man kan ort manannanen
omfattning kan dentillräckligtomflyttning iSker sådannuvarande yrke. stor

arbets-respektiveefterfrågan inomochmellan utbudanpassningenbristande
till Ökadleder därmedArbetstidsförkortningenminskas.marknadssegment

desnabbarearbetskraftsefterfrågan växerEftersomgeografisk rörlighet.
omflyt-yrkesanpassningensannoliktbidrararbetsmarknaderna,större genom
för eko-Förutsättningarnakoncentration.regionalurbanisering ochtning till
försäm-tordeområdenaregionalpolitiskt prioriteradenomisk utveckling i de

segmenteringentilltaganderörligheten. DengeografiskaÖkadeden avavras
organi-ochföretag, myndigheterförändringar iarbetsmarknaden bärs upp av

ekonomin. Struktur-omvandlingen istrukturellai samband med densationer
förändringar sekto-innefattarnäringslivoffentligtomvandling privat och avav

konkurrenskraft.effektivitet ochökadför skapabranscher och företag attrer,
fyraplanallmäntkonkurrenskraft kanefterI strävan typerett av an-—-

ökasökaskedeurskiljas. kommerföretagen Förstpassningar hos attett av
ellerför bibehålladetta inte räckerprodukter. Närmarknaderna för sina att

rationaliseras. andraDettaproduktionsprocesseni produktion, måsteväxa
tillproduktionstekniken. lederDetinternaförbättra denskede sikte pä atttar

arbetskraft för produ-mindredet åtgårproduktivitet görhögre attatt asom
rationalise-marknadstillväxt och internprodukter. Sedanmängdstörreencera

före-tredje skedet intressetriktas i detmöjligt,drivits så långtring motsom ——
logistiken i detgäller dåDetoch leverantörer.samspel med kunder pro-tagets

innebärrationaliseringLogistiskdelföretagetduktionssystem är atten av.som
Därmedlagringseffektivitet.ochall poten-tiell leverans-,tillvara transport-,ta

fjärdei detSlutligen ökasföretaget.utanför detgäller det aktiviteter egna -
kundanpassningmarknadeneffektiviteten i samspeletskedet avgenom—
varandra.och leverantörkund närmareprodukterna. Därmed knyts

förkonsekvenserbetydandefår främst tvåfyra skedenadeProcessen genom
efter till-iförsta,och organisation. För det strävanföretagets uppbyggnad taatt
produktions-självarationaliseringspotential förbättringarintern utöver avvara

medveten-ekonomiskaför öka denofta i företagentekniken, vidtas åtgärder att
befintligadeti regel i formdelar. skeri organisationens olika Detheten attav

1980-Undereller bolagisering.divisionaliseringföretaget delas upp genom
interna-med tilltagandeökat starkt i taktstrukturförändringartalet har dessa
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tionellt konkurrenstryck. En del den tidigare företagsorganisationenav blir
därmed fristående serviceföretag till huvudaffärsomrâdet. För det andra, när
kundanpassning och samspelet med kunder och leverantörer ökar vidgas och
fördjupas organisationens kunskaps-- och kompetensbehov. Det leder till Ökad
efterfrågan personal med hög kompetens och kunskaper. Decentralise-stora
ring, ökad kunskapsintensitet leder till två regionalt betydelsefullatyper ef-av
fekter.

För det första ökar antalet med självständiga och kvalificeradepersoner ar-betsuppgifter. Härigenom för forma sinautrymmeges arbetsuppgifter.att egna
Samtidigt krävs ökat frånett den enskilde i arbetet.engagemang Självständig-
heten inbjuder till karriärbunden livsform. En arbetstidsförkortningen skulle

ökade krav kostnadsmedvetenhetgenom och effektivitet i näringslivet såle-
des förstärka utbredningen karriärlivsformen. Därmed minskarav betydelsen

den lagstadgade arbetstiden och följaktligenav effekten arbetstidsförkort-av en
ning. En Ökad utbredning karrärlivsformen innebär sannolikt ocksåav ytter-en
ligare förstärkning urbaniseringen.av

För det andra skapar tidigare företags uppdelning,stora mindre ochnya
självständiga företagsenheter, är geografiskt lättrörliga. De utbrutnasom mer
företagsenheterna gäller påfallande ofta stödfunktioner inom marknadsföring,
dataförsörjning, forskningsverksamhet, dyl. Sådana verksamheter tenderaro

lokaliseras till deatt mycket befolkningstäta delarna landet. Det är dock inteav
själva urbaniseringstendensen utgör problemet, de regio-som utan attsnarare

tidigare har haft funktionerner dettasom slag inkapslade i företag,störreav
riskerar förlora dem. Därmedatt kan diversifieringen arbetsmarknadenav
komma minska i de delaratt bäst behöver den. Potentialen för regionalsom ut-
veckling minskar.

En betydelsefull drivkraft för utvecklingen såväl regionalt nationelltsom——
utgörs den ekonomiska mekanism kallarav konkurrens. Det kan gälla-

konkurrens mellan från olika producenter, mellan företagvaror arbets-om
kraft, mellan privat och offentligt finansiella mellan kommunerom resurser,

näringsliv, eller Vid konkurrensom initierasannat. och stimuleras till föränd-
ring och förnyelse. Influenserna från konkurrens vid internationell handel är av
särskilt betydelse. Detstor är under dessa konkurrensförhållanden im-som
portsubstitution kan utvecklas. Den är fundamental kraft för regionalen ut-2veckling. Stimulanser till importsubstitution erhålls från importkonkurrens
på hemmamarknaden. Introduktion teknik sker till delav tek-ny stor genom
nikimport. Härur utvecklas ofta importsubstitution. Nya produkter och tek-ny
nik utvecklas och ersätter gamla tidigare tillverkats. Näringslivet förnyassom
först och främst i de regioner är för stark importpåverkan.utsatta Samti-som
digt skapas förutsättningar för spridning den tekniken till andra regioner.av nya
Förnyelse och teknikspridning stimulerar till mångfacetterad olikautveckling i
regioner.

Impulserna till strukturella förändringar förs till företagen och arbets-
marknaden det internationella konkurrenstrycket.genom Arbetstidsförkort-
ningen leder till kraftig begränsning utrikeshandelnen enligt TORMOD-av
kalkylerna. Därmed minskar impulserna till förändring och förnyelse. Den
kanske viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt och regional utveckling
begränsas således kraftigt vid arbetstidsförkortning.en
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arbetsmarkna-segmenteringtilltagandeförändringsprocessernaDe avtre -
importsubsti-företagsenhetermindreuppdelning tillorganisatoriskden. samt

föränd-och tillsammansochskaparutlandskonkurrenstution envargenom -
vidEmellertid uppstårregioner.landetsutveckling i allaförnyelse ochring, en

mekanismer sättsekonomiskaviktigaeffekterarbetstidsförkortning sådana att
Därmedvid handen.givitTORMOD-kalkylernaenligt resultatspel de somur

arbets-effekternaolikadesvårigheter vägauppstår betydande att av ensamman
samladededock konstaterasDet kandiskuteratstidsförkortning attovan.som

förbättring-medförintearbetstidsförkortningkonsekvensernaregionala enav
omrâde-regionalpolitiskt prioriteradeutvecklingstörutsättningarna i dear av

medföreffekterarbetstidsförkortningenskan också konstaterasDet att enna.
regional koncen-urbanisering ochleder tilldrivkrafterförstärkning de somav

sysselsättning.ochtration befolkningav
gällerdetkunskapsbristerna närärSlutligen vill understryka attstoraatt

regionalamodelleranalyssamband ochgrundadeformulera empiriskt ar-om
arbetsmark-effekterverkligen kunnabetsmarknader. För penetreraatt enav

datorbase-modernaforskning baseradfördjupadnadspolitisk åtgärd krävs
lämpligsärskiltmikrosimuleringsteknikenk ärVi denrade metoder. atttror s

sammanhangi dettaprövaatt .
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4 Sammanfattning och slutsatser

En analys de nuvarande arbetstidernas i olika regioner leder till följandeav
konstateranden:

det i inte är några skillnaderatt i fördelningstort männens arbetstiden hel-av
och deltid,
de regionala variationerna i kvinnorsatt arbetstid någotär fortfaran-större men
de förvånansvärt liten, ålder och barn i förskoleâldern har betydel-att större

för kvinnors val arbetstid vilkenän region borse av man
ungdomar generellt har lägreatt yrkesverksamhetsgrad, färre heltidsarbetande
och mindre skillnader mellan könen övrigaän åldersgrupper,
kvinnor i åldersgruppen 45 år ochatt däröver har lägre yrkesverksamhetsgrad

kvinnorän under 45 år arbetstidens fördelning hel- och deltidattmen un-
gefär densammaär i båda åldersgrupperna,
Stockholmsområdet för kvinnornasatt del och alla variabler ålder, kön,-
barn i ñjrskoleåldern högre arbetsdeltagande i övrigaän regioner,ettger-
arbetstidens fördelning på hel-att och deltid inom delsektorer arbetsmark-
naden uppvisar små regionala variationer,
privata tjänstesektorn bryteratt mönstret. Inom privata tjänstesektorn ökarmot
andelen heltidsarbetande med arbetsmarknadens storlek,
den offentliga sektorn i Stockholmsregionenatt har hög andel heltidsarbetan-
de. I övrigt deär regionala variationerna små.
det inte lägetär storlekenatt arbetsmarknaden förefallerutan som vara av

intressestörst detnär gäller effekter arbetstidsförkortning.av en

Den strukturella omdaningen den svenska ekonomin sammanhängerav som
med vår roll i världsekonomin och övergången alltmer tjänstedomineratmot ett
samhälle leder till betydande regional omfördelning fortsatt urbaniseringsamt

sysselsättningen. Det framförär allt storstadsområden,av större ochtätorter
mellanstora städer växer snabbare. I det perspektivet framstår omförde-desom
lande effekterna arbetstidsförkortning i förstone relativt små.av en som

framtidenI ligger huvudförändringen i sysselsättningsförskjutningar mellan
produktionssektorer. Det gäller både nationellt och regionalt. vissI utsträck-
ning kompenserar ökningar i offentlig sysselsättning nedgången i konkurrens-

och skyddad sysselsättning. Genomutsatt arbetstidsförkortningen tillåtsatt ge
verkningar företrädesvis i offentliga sektorn enligt de TORMOD- kalkyler-

framlagts sker regional utjämning på grund den offentligasom sek-en av-
sysselsättnings relativt jämnatorns utbredning landet.över Men arbetstidsför-

kortningen initierar bruttoströmmar mellan sektorerna.stora De verkligt stora
bruttoströmmarna uppstår regionala arbetsmarknader till följdsom av ar-
betstidsförkortningen dockär dolda i den aggregering tillämpas. Ge-grova som
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olikamellanomfördelningkravsektorsförskjutningarna ställs stora yr-nom
segmentering försvårarsuccessivt tilltagandeArbetsmarknadenskesgrupper.

fenomen.regionaltSegmenteringen ocksåomställning. ärsådan etten
medarbetemöjligheternaindirekta effekter påverkarDessa att samma

inriktning,personal medrekrytera rätttidigare, liksomkompetenskrav attsom
Problemens styrkabefinner sigeller regioni den samman-ort som man

arbets-storlek. Juarbetsmarknadens störrelokala regionalahänger med den
Ävenomställningarna kunnalättare kommer ägamarknaden destoär att rum.

område-regionalpolitisktgäller. här betyder de redanDetomvänt utsattaatt nu
arbetstidsför-administrativt initieradvidytterligare svårigheterkan vänta enna

omflyttningtillomställningsproblemeneffekt lederkortning. Som sekundären
här studeratsarbetstidsforkortning deturbanisering. sättoch ökad En som

regionalpolitiska strävandena.motverkar sålunda de
internationell konkur-företagen leder till minskadKostnadseffekterna för

innebär iländer.handelsutbytet med andra Dettarenskraft. Därmed minskar
deutvecklingsmöjligheterna. Enregionalasig betydande effekter de star-av

importsub-nämligendrivkrafterna för omdaning och förnyelsekaste utgörs av
från importkonkurrensimportsubstitution erhållsstitution. Incitament till

främst regionerNäringslivet förnyas först och i deinhemska marknaderna.de
förförutsättningarskapasför stark importpåverkan. Samtidigtär utsattasom

importsubstitutionMinskadförnyelsen till andra regioner.spridning och av
konkurrenskraftigtdrivkrafterna för skapafjärmar väsentligastede ettatten av

helhet. TOR-och i landets ekonominäringsliv både i olika regioner som-
ekono-arbetstidstörkortning till väsentligaMOD-kalkylen visar leder attatt en

omfattning närmastmekanismer spel imiska kan komma sättasatt stor somur
djuplodandemöjligheterna tilllikna systemskifte. minskarvid Detär att ett

tillsam-kvantitativa kalkyleruppfattning våraanalys. Emellertid det vårär att
regionala konsekven-fångat huvudsakligakvalitativa analyser demedmans

arbetstidsforkortning.serna av en
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SevidareI Anxo. D.: Samhällsekonomiskaföljder kortarezirbctstid.StockholmI989.av
2 ÅRSSYS.AnalysenbyggerpåuppgifterfrånSCB:sårligasysselsättningsstatistik Statistiken
hartagitsfram samkörningarochbearbetningar olika register.Deviktigastekällornagenom iirav
kontrolluppgifterfrånarbetsgivareochregisterövertotalbefolkningenRTB. SCBharsedan.skat-

veckoarbetstidenmedhjälp informationtat arbetstidensfördelningi arbetskraftsundersök-av om
ningarna.

Vi3 använderfortsättningsvisbegreppetföretag för organisation.ntyndighet. ochsynonymt etc.
kanalltså såvälprivat offentligverksamhet.avse som

Se4 Gordon.D.M.. Edwards.R.C.t andReich.M. eds: LaborMarket Segmenlaion.ex 1975.
5 För vidarediskussion dennaproblematik. Elsässer.B.: lndustribegreppetsföriinden av tse ex
ring. i SvenskIndustri.Sverigeslndustriförbund.Stockholml985:
6Frågorkringarbetstagaresvärderingarochmotivationdiskuterasi Maccoby.M.: Arbeta varför-det. SvenskaDagbladetsFörlag.Stockholm1989.

För7 utförligdiskussion. SOU1989:12:Denregionalaproblembilden.Stockholmen [989se samt
Höjrup. T.: Detglemtefolk Livsformerochcentraldirigering,Köpenhamnl983.-
8SOU 1987:3,Lángtidsutredningen1987.Bilaga24: Regionalanal-ys.
9Valet dettaförkonningsalternativharsketti samrådmedarbetskommitténssekretariat.Operaav
tionaliseringen kalkylenföljerTORMOD-kalkylensalternativV35d.Sevidare D.: Sam-Anxo.av
hällsekonomiskaföljder kortarearbetstid.Stockholm1989.av

Johannisson.B.. Persson.L.O. ochWiberg,U.: Urbaniseradglesbygd.Ds 1989:22.Arbets-
marknadsdepartementet,Stockholm1989.

Dessaslutsatserstämmeröverensmedhuvuddrageni deslutsatser dragitsi likartadstu-som en
die; Anxo.D.: Regionalasysselsättningseffekter allmänarbetstidsförkonning.Memorandumaven

93. Nationalekonomiskainstitutionen.GöteborgsUniversitet.Göteborgl986.nr
Jacobs,J.:CitiesandtheWealthof Nations PrinciplesofEconomicLife. RandomHouse.New-1984.York
Vissaförsökhargjortsmedhjälp såkalladmikrosimulering.För genomgång metodenav en av

ochapplikationer, Clarke,M. andHolm,E.: Micro-Simulationsetex Methods SpatialAnalysis
andPlanning,ArbetsrapportfrånCerum 1987:7.UmeåUniversitet.Umeå 1987.
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Appendix

Bransehaggregeringar

KONK SEKTOR
Gruvindustri. och pappersinçlustri. kemisk industri. jord- ochmassa- sten-
varuindilstrhiåirn- och stålindustri. verkstadsindustri skogsbruk. konkurrens-

Iivsmedelsindustri. textilindustri. tråivzirtiindustri. gummi och plastva-utsatt
ruindustri.

SKYDDAD SEKTOR
Jordbruk. skyddad livsmedelsindustri. grafisk industri. el: ochvärmegasa
vattenverk. byggnadsindustri. varuhandel. hotell och samtardsel.restauranger.
privata tjänsteverksztmheter.

OFFENTLIG SEKTOR
Offentliga tjänsteverksamheter

Riksomráden län
StoekholmsregionemAB Stockholms län
Östra Mellansverige CDETU Uppsala. Södermanlands.

Östergötlands. Örebro och
Västmanlands län

Småland med FGHIöarna Jönköpings. Kronobergs.
Kalmar och Gotlands län

Sydsverige KLM Blekinge. Kristianstads och
Malmöhus län

Västsverige NOPR Hallands. Göteborgs och
ÄlvsborgsBohus, och

Skaraborgs län
Norra Mellansverige SWX Värmlands och Kopparbergs

och Gävleborgs län.
Mellersta Norrland YZ Västernorrlands och

Jämtlands län
Övre Norrland ACBD Västerbottens och

Norrbottens län
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Kommungrupper

STORSYUCKHOLM
125 126114 120 123115 117
160 162127 128 136 138 139
186 187163 180 182 183 184

191

TOR-GÖTEBORGS
1419 1480 14811401 1402 1407 1415

1482 1521 1524

S7ZH%A4ALA4Ö
12801261 1262 12631230 1231 1233

1281 1287 1384

A4ELLAAG7ZN©4STÄDER
580 581181 380 480 481 484

1180 1183880 980 1080680 780
1680 16811283 1380 1580 1581 1583

20811780 1880 1980 20801683 1761
2284 23802180 2262 2280 22812181

2480 2580 2581 25822482

KH%4f%SK17A4A4LUVZü
560 562305 381 486188 192
881 1121586 665 764 840582

1260 12641162 1167 1168 1182 1214
13811267 1282 1284 12851265 1266

1565 1566 15821421 1527 1562 1563
16861623 1662 1663 16821602 1622

1907 19171861 18811715 1763 1764
2026 2082 23091961 1981

GLESBYCHD
513 561382 509 512360 428
765 767760 761 763563 662
885 1163860 862 884821 834

1486 15041427 1435 14841181 1315
1603 16371560 15841507 1552 1561
1760 17621730 17371643 1660 1684

18641860 18631765 1766 1782 1783
2031 2039 21011882 2021 2023 2029

23052283 23032121 2132 2161 2282
2401 2403 24042313 2321 2326 2361

2425 24602409 2418 2421 24222417
25132505 2506 25102462 2463 2481

2560 25832514 2518 2521
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ÖVRIGA KOMMUNER
319 482 483 583 584 64 617
682 683 684 685 686 687 781
861 882 883 1060 1081 1082 1083
1371 1160 1651 1166 1286 1382 1383

1430 1485 1585 1661 1685 1781 1784
1785 1862 1883 1884 1885 1904 1960
1962 1982 1983 1984 2034 2061 2062
2083 2084 2085 2104 2182 2183 2184
2260 2523 2584
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arbetstidskommitténFörteckning över av

materialpublicerat

välfärd SOUArbetstid ochbetänkandeArbetstidskommitténs
1989:53:

Del InledningI
arbetstiderdagensDel Framväxten av

konsekvenserarbetstidsreformersAnalys olikaDel III av
arbetstidspolitikförDel IV Strategi en

1989:53:bilagedel SOUArbetstid och välfärd, A

arbetstiderBilaga I Hushållens
för olikaförläggningocharbetstidens längdGer analys grup-en av

uppgifter barnom-innehåller ocksåoch hushållstyper. Den omper
och restider.sorg

2 Attityder till arbetstiderBilaga
arbets-individernahur angelägetfrågorGer attansersvar om

vilkenfrågorockså påtidsförkortningar Denär. typ avomger svar
angelägen.arbetstidsförkortning är mestsom

arbetstideroch önskadeFaktiska, möjligaBilaga 3
möjligheternatidsanvändningsstudieRedovisar resultat från omen

gäl-frihetsgrader vadolikasina arbetstider, liksomsjälv påverkaatt
ler arbetstiden.

socialaför hälsa ochkonsekvenserarbetstidenBilaga 4 Förkortning av -
förhållanden

förläggning harocharbetstidens längdvilken betydelseGår igenom
familjen.medtill umgåsoch möjligheterför hälsa att t.ex.

arbetstidernaVälfärdssystemet ochBilaga 5
arbetstidsförkortnin-påverkashur välfärdssystemetBeskriver av

beskrivstransfereringarverksamhet ochoffentligPåverkangar.
kvantifieringar.utan

Arbetstider tolv länderBilaga 6 i
arbetstider i tiooch faktiskaför normalarbetstiderRedogör euro-

sysselsättningjämförelseoch Enländer USA Japan.peiska samt av
arbetslöshetoch görs.
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Bilaga 7 Vad betyder kortare arbetsvecka, längre och längre f‘‘r-semester
äldraledighet för utbudet arbetskraftav
Analyserar framtida arbetsutbud med utgångspunkt från 1989 års
befolkningsprognos. Huvudintresset ât effekter olikaägnas av ar-
betstidsförkortningar.

Bilaga 8 Samhällsekonomiska följder kortare arbetstidav
Innehåller beräkningar följderna för tillväxt, investeringar, kon-av
sumtion och arbetslöshet olika arbetstidsförkortningar. Beräk-av
ningarna hjälpgörs med modell utarbetad inom den norskaav en ar-
betstidsutredningen.

Arbetstid och välfärd, bilagedel B SOU 1989:53:

Bilaga 9 Motala och arbetstidsförkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter fören av

mellansvensk industristad.en

Bilaga 10 Göteborg och arbetstidsförkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter fören av

storstad.en

Bilaga 11 Robertsfors kommun och arbetstidsfärkortningar
Innehåller analys olika arbetstidsförkortningars effekter fören av

glesbygdskommun.en

Bilaga 12 Kortare arbetstid för småbarnsföräldrar villkor och konse--
kvenser
Redovisar olika modeller för förlängning föräldraförsäkring-tre av

Modellerna uppfyller i princip önskemålet timmarsen. om sex ar-
betsdag för småbarnsföräldrar med heltidslön..

Bilaga 13 Regionala konsekvenser arbetstidqförkortningav en
Innehåller genomgång hur det regionala arbetstidsmönstreten av

i dag och vilka regionala konsekvenser förkortningutser som en av
arbetstiden får.
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