
‘WT 9

ARBETSTID

och

VÄLFÄRD

Betänkande arbetstidskommitténav





82.

utredningaroffentligaStatens

Eâiw 1989:53
@ Arbetsmarknadsdepartementet

VälfärdArbetstid och

grbetstidskommitténBetänkande av
Stockholm 1989



bibliografi SOU och Ds omfattar årenutgivitFörlaget har överAllmänna somen
106 STOCKHOLM.förlagets Kundtjänst, 47frånkan köpas1981-1987. Den

38-l2078-X.Best. nr.

friexemplar beställatill remissexemplar eller kanberättigadeBeställare som
under adress:sådana

förvaltningskontorRegeringskansliets
SOU-förrådet

STOCKHOLM103 33
12°°8° interntoch23 20 Telefontid externt08763Tel: -

l6°°12°° endast internt10 0508763 -

91-38-10373-7ISBNREGERINGSKANSLIETS
ISSN 0375-250XOFFSETCENTRAL

I989Stockholm

1989:53



3sou 1989:53

Till statsrådet och chefen för

arbetsmarknadsdepartementet

Genom beslut den 198714 maj bemyndigade regeringen dåvarande chefen för
arbetsmarknadsdepartementet, Anna-Greta Leijon, tillkalla kommittéatt en
med uppdrag utreda konsekvenserna olika arbetstidsreformer och för-att av
ändrade arbetstidsmönster. Den 15 augusti 1987 förordnades riksdagsledamo-

Mona Sahlin ordförande.sten som
Som övriga ledamöter tillkallades datum riksdagsledamoten Johnnysamma

Ahlqvist s, dåvarande riksdagsledamoten Lennart Alsén fp, riksdagsleda-
Marianne Andersson riksdagsledamotenc, Ewa Hedkvistmoten Petersen

kanslistens, Gunvor Persson vpk, riksdagsledamoten Gustav Persson s,
riksdagsledamoten Sonja Rembo m, ombudsmannen Jan Björinge
SACOSR, direktören Sune Eriksson Svenska kommunförbundet, för-
bundssekreteraren Christina Högmark Beklädnadsarbetarnas förbund, om-
budsmannen Göran Karlsson direktörenLO, Rune Nyman Landstingsför-
bundet, ombudsmannen Knut Rexed TCO och direktören Göran Trogen
SAF allmänna Samtidigt förordnadesgrupp. sakkunniga bitr. direktö-:s som

Bo Sundén SAF och departementsrâdet Lars Ettarp arbetsmarknadsde-ren
Rexedpartementet. den 12 juli 1988 ombudsmannen Jaan Kolk.ersattes av

Gunvor Persson den 1989 informationssekreterarenersattes Ann-mars av
Christine Andersson.

Experter i kommittén har, fr.o.m. den 15 augusti 1987, varit departements-
sekreteraren Ulla Weigelt arbetsmarknadsdepartementet, fr.o.m. den 8 sep-
tember 1987 kanslirådet Sten-Ove Glaas civildepartementet och förhand-
lingsdirektören Lars Mathlein Statens arbetsgivarverk fr.o.m. den l ok-samt
tober 1987 departementsrâdet Svante Holgersson Socialdepartementet.

Genom beslut den 15 augusti 1987 förordnades sakkunnige Lars-Olof Pet-
sekreterare och till bitr. sekreterare förordnadestersson departementssek-som

Eriksson.Lena ErikssonLena den 1januari 1987 forska-reteraren ersattes av
Marianne Sundström. Marianne Sundström entledigades från den 25 juliren

1987. Den 15 oktober 1987 förordnades högskolelektorn Lena Johansson till
bitr. sekreterare. Den 1januari 1989 förordnades assistenten Anne Baxter som
bitr. sekreterare. Assistenter i utredningen har varit Britt-Louise Eriksson och
Ingrid Hellström.

Till kommittén har varit knutna referensgrupper biträtt sekretariatettre som
i arbetet.

Genom det betänkande kommittén lägger fram, SOU 1989:53 Ar-som nu
betstid och välfärd, har vi fullgjort vårt Tilluppdrag. betänkandet har fogats två
bilagedelar.
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Reservationer har avgivits ledamöterna Ann-Christine Andersson,av Jan
Björinge, Jaan Kolk och Sonja Rembo särskilda yttrandensamt ledamöternaav
Lennart Alsén och Marianne Andersson.

Stockholm i juni 1989

Mona Sahlin

Johnny Ahlqvist Lennart Alsén

Ann-Christine Andersson Marianne Andersson

Jan Björinge Sune Eriksson

Ewa Hedkvist Petersen Christina Högmark

Göran Karlsson Jaan Kolk

Rune Nyman Gustav Persson

Sonja Rembo Göran Trogen Lars-Olof Pettersson
Lena Johansson

BaxterAnne
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Förkortningar
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BruttonationalproduktBNP
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Sammanfattning

Kapitel 1 Kommitténs uppdrag
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Sammanfattning

Arbetstid och välfärd

Arbetstidens längd och förläggning, inflytandet över arbetstiden och möjlighe-
variera arbetstidernaterna att har betydelse för välfärden.stor Välfärdens om-fattning, innehåll och fördelning pâverkas.

Välfärden innefattar såväl materiella nyttigheter, tjänster tillhandahållna ge-
den offentliga sektorn och arbetsvillkornom ledigheter olika längd. Ar-som av

betstidskommitténs uppgift har varit analysera hur välfärdenatt i arbetsmark-
nadsmässig, ekonomisk och social bemärkelse påverkas olika arbetstidsre-av
former.

Reformer avseende arbetstidens längd har genomgripande betydelse för
samhällsutvecklingen i många olika avseenden.

Arbetsutbudet
Arbetstiden påverkar produktionsfömiága och välstånd. Enligt våra beräknin-

kommer det sammanlagda arbetsutbudetgar öka under deatt närmaste 10-15
åren enligt referensaltemativ, dvs.ett under förutsättning inga arbetstidsre-att
former genomförs. Det skulle innebära utvecklingatt inleddes i börjanen som

1980-talet fortsatte. Tidigare decennier-sedanav 1930-talet-minskade ar-betsutbudet i timmar räknat kontinuerligt. Fler och fler förvärvsarbetar men
arbetstiden individ och totalt har blivit allt kortare.per Sedan år 1890 har årsar-
betstiden sysselsatt halverats, från omkringper 2770 timmar till knappt 1500
timmar. Antalet utförda förvärvsarbetstimmar i den svenska ekonomin har va-
rierat mellan och sju miljarder år desex hundra åren.per senaste

I början l980-talet skedde alltså trendbrottav ett arbetstidema bå-attgenom
de individ och totalt började öka. Fleraper förklaringar kan sökas till denna
förändring. Reallönen hade under flera år minskat, marginalskattema sänktes
i mitten pål980-talet, det skedde åldersmässiga förändringar i arbetskraftens
sammansättning och efterfrågan på arbetskraft kraftigt.steg

Våra beräkningar pekar på det sammanlagdaatt arbetsutbudet under
1990-talet kan öka med omkring fem I början påprocent. nästa sekel förväntas
arbetsutbudet åter minska i måttlig takt. Antalet sysselsattamen utvecklas pa-
rallellt med arbetsutbudet och vid sekelskiftet väntas antalet sysselsatta vara

i över 4,7 miljoner drygtuppe 200 000 fler 1988.änpersoner, Därefter minskar
antalet sysselsatta till år 2025 med drygt l00 000 personer.

De kan göras beträffande befolkningprognoser ochsom arbetsutbud pekar
inte på försörjningsbördanatt kommer öka under denatt närmaste tiden.
Tvärtom kommer den mindre föränatt närvarande undervara decennierett par
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17-18relativt stabil.ålderspensionärer kommerframöver. Andelen att vara
pensionä-påtaglig ökning antaletdärefter skertill 2010.är Förstprocent, aven

i arbetsför ålderfördelning barn och ungdom,Befolkningens på personerrer.
ske2010. kommer detföga före år Däremotpensionärer förändrasoch att stora

pensionärerna kommerinomåldersmässiga förändringar engrupperna: av
inomgenomsnittliga åldernoch den80 eller äldreandel årstörre att ar-vara

decenniet.högre under detbli 1,5 år närmastebetskraften kommer att

Reformalternativ

arbetstidsreformer skulleolikavilka effekterberäkningarVi har gjort sexav
30 arbetsvecka35, timmarsarbetsvecka V35 timmarspå arbetsutbudet:

för-månadersS 7,6, sju veckorsS30, veckorsV semestersemestersex
småbarnsföräldrarförarbetsdagoch timmarsäldraförsäkring FF 18 sex

30.FF

arbetsutbudetEffekter på
beräk-normalarbetstiden. I vårareduktionl2,5-procentig35 innebärV aven

arbetstid, innebärdeltidsanställda kan öka sinbygger deningar, attsom .a.
lägrearbetsutbudet blir 8,7 äntotalaarbetstidsförkortning detdenna procentatt

arbetstid ochkortare30 betyder 25referensalternativet. Vi antasprocents
referensalter-relation till18 ireduceras medföljd arbetsutbudettill procentatt

arbetstidsreduktion medinnebärför S 6Motsvarande beräkningarnativet. en
för 7 4,41,5-2 lägre Sbliroch arbetsutbud2,2 procent samtettprocent som

i utgångsläget harförutsätts deDå harlägre.respektive 3,5-4 attprocent som
ledigheterökadeinte kompenserasden lagstadgadelängre änsemester genom

minska arbetsutbu-kan beräknasFFförlängningentill följd semestern.avav
2,5och 30 medFFdet med l procent.procent

förlängnin-semesterveckan ochutlovade sjätteregeringsförklaringeniDen
,5-3 lägre arbets-2betyderföräldraförsäkringen procentssammantagetgen av

Även reformer kanreferensalternativet. med dessatillförhållandeutbud i ar-
till 2025.1988 ända århögrebetsutbudet änvara

arbetsutbu-30, sjunker dock35 och Vveckoarbetstiden, VVid reformer av
kraftigt.försörjningsbördan ökar relativtsamtidigtsnabbtdet som

utbildningskapacitetenförKonsekvenser

arbetsmarknadenskrav påställaArbetstidsreformer kommer att stora anpass-
Ökade utbildningssystemet. Denställasanspråk kommerningsförmåga. att

utbildningskapacite-medförarbetstidarbetskraftens minskadevälutbildade att
vidberäkning vi gjort visaryrkesområden. Enöka inom mångamåste attten

för antalet lä-läkarutbildningenfyrdubblingbehövas35 skulle detV attaven
förberäkning detmotsvarandeåterställt inom sju år. Enskullekartimmar vara
fler lä-000gymnasieskola, visarochskolsystemet, dvs. grund-reguljära att

genomförs.arbetstidsreformer35 ingabehöver anställas vid V än omrare
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Regionala konsekvenser

ökad inflyttningEn till storstäderna och flyttning från glesbygden skulle bli
följden kortare arbetstid. De tendenser till urbanisering finns i ekono-av som
min förstärks arbetstiden förkortas.när

Kortare arbetstid kommer kräva geografiska omflyttningar befolkningatt av
och arbetskraft. Det krävs förändringar i produktionsstrukturen och föränd-en
rad yrkesstruktur för förkortningen.klaraatt

Betingelser för ekonomiska konsekvenser

Arbetstidsreformernas ekonomiska konsekvenser beror, förutom förändrin-
arbetsutbudet, bl.a. reformernas produktivitets-, kapitalutnyttjande-gar av

och lönekostnadseffekter.
Det har tidigare varit vanligt räkna med ökad produktivitet följdtillatt en av

arbetstidsförkortningar. viss delEn produktionsbortfallet har kompenseratsav
ökad produktivitet. arbetstidenNär lång kunde dessa effektergenom var vara

betydande. kortareJu arbetstiden mindreär desto anledning finns det pâatt tro
positiva produktivitetseffekter. Studier utförts tid pekar ef-attsom senare
fekterna på produktiviteten kan bli negativa.

Genom produktionen ökar långsammare vid kortare arbetstid blir kapital-att
bildningen mindre. Produktionsutrustningens förnyelse långsammaregår och
produktiviteten ökar den anledningen inte lika snabbt arbetstiden in-av som om

förkortas. Kapitalstocken kommer bli mindre.te att
Kapitalutnyttjandet kommer minska vid arbetstidsförkortning i företagatt en

och förvaltningar inte tillämpar skiftsystem. Minskat kaptitalutnyttjandesom
leder till ökade kapitalkostnader. Detta skulle kunna motverkas drifttidenom
i olika anläggningar förlängdes. Beräkningar pekar på det behövs kraftigaatt
förändringar driftsmönstret för det skall effekter på produktionsresul-attav

Från teoretiska utgångspunkter har det tvivel förändringtatet. rests att en av
driftsmönstret sker till följd arbetstidsförkortningar har betydelse försom av
produktionsresultatet. Från praktiska utgångspunkter det tveksamtär det ärom
möjligt och önskvärt konsekvens kortare arbetstid genomföraatt som en av en
så förändring driftsmönstret. Det krävs betydligt fler i dag arbetarstor änattav

obekväma arbetstider. finns alltså fleraDet skäl tvivla möjligheternaatt
nå ökad produktion till följd ökade drifttider vid arbetstidsför-att en av en

kortning.
Lönekostnadernas utveckling central vid bedömning effekternaär en av av
arbetstidsförkortning. En alltför snabb ökning lönekostnaderna leder tillen av
försämring konkurrenskraften med åtföljande hög inflation, underskotten av

i bytesbalansen och därmed på sikt försämrad sysselsättning och ökad arbets-
löshet. Dessa risker högst påtagliga förär land Sverige mycketärett som som
beroende utrikeshandel.av
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Ekonomisk prognos
Vi har i princip utgått från den bedömning 1987års långtidsutredning gjor-som

beträffandede tillväxten i ekonomin. Vi har vidare arbetat med långtett per-
Horisontåretspektiv. i våra beräkningar 2010.är

Konsekvenser för produktionen
Med de antaganden gjorts kan BNP beräknas bli 13 lägre år 2010procentsom

V 35 genomförs jämfört utfalletmed inga arbetstidsförkortningar görs.om om
1986I års penningvärde skulle blirBNP 200 miljarder lägre vid 35.närmare V

Tillväxttakten skulle under kvarts sekel den låga tillväxt råddeett motsvara som
i Sverige under lågkonjunkturen 1975-1983. arbetstidsförkortningenOm kom-
bineras med produktivitetsökning 0,25 förpå varje arbets-procent procentsen
tidsförkortning skulle produktionsbortfallet begränsas till 154 miljarder. Om
det skulle ske drifttidenviss ökning kan bortfallet beräknas till 85 miljen av ar-
der jämfört med 40-timmarsveckan bibehålls. Om lönekostnadsökningenom
blir för innebär det arbetslösheten snabbt ökar kraftigt och produktions-stor att
bortfallet blir ännu större.

Skulle V 30 genomföras innebär det fjärdedel den möjliga produk-att en av
tionen år 2010 bortfallet, vilket 400 miljarder kronor. Tillväxtenmotsvarar

ettskulle under kvartssekel bli under året. Om arbetstidsför-procenten om
kortningen förenlig med produktivitetsökning 0,25 förär på varjeprocenten

arbetstidsförkortning kan produktionsbortfallet begränsas till 320procents
miljarder. Om i stället ökning drifttidemaviss kan åstadkommas bliren av
bortfallet 330 miljarder. Vid 25 -procentig lönekompensation kommeren ar-
betslösheten i falldetta bli 12 och produktionsbortfallet bli helaatt procent att
480 miljarder kronor.

Konsumtionseffekter

Utgångspunkten för våra beräkningar har varit den offentliga sektornsatt om-
fattning inte skall påverkas arbetstidsförkortningar, sparkvoten skallattav vara
oförändrad och bytesbalansen skall visa visst överskott. Det betyderatt ett att
den privata konsumtionen påverkas produktionen vid arbetstidsför-änmer en
kortning. Vid V 35 beräknas konsumtionen bli 17 lägre och vid 30Vprocent
34 lägre arbetstiden bibehålls.änprocent om

Det således betydande effekter förår produktion och konsumtionstörmåga
förändringar veckoarbetstiden får. En förlängning S 6semestern,som av av

och S eller selektiva reformer för småbarnsföräldrar, 18 fårFF och FF 30,
däremot betydligt mindre effekter. 6 innebärS produktionen blir tvåatt procent
lägre 2010år och S 7 produktionen blir fem lägre 2010år änatt procent om se-

inte förlängs. FF 18 medför produktionsbortñll på ochmestern ett procenten
30FF beräknas minska produktionen med tre procent.



17sou 1989:53

offentliga sektornDen

frågaMan kan sig vilken betydelse arbetstidens längd har efterfråganpå på of-
fentliga tjänster. Vi har tidigare pekat behovetpå öka utbildningskapacite-attav

vid arbetstidsförkortning. offentligaEn del den sektorn utgörsten storen av av
vård och En rimlig bedömning behovet de insatserna inteär ärattomsorg. av
beroende arbetstidens längd. Troligen kommer efterfrågan sjukvård ochav
äldreomsorg inte påverkas vid kortare arbetstid. Efterfrågan delarpåatt en av
den offentliga sektorns verksamhet kan dock påverkas arbetstidens längd.av

efterfråganFör vissa delar kan förväntas öka, fritid och rekreation, och fört.ex.
andra kan den minska, för barnomsorg. huvuddelen offentligaFör det.ex. av

efterfrågantjänsterna kommer dock inte påverkas. finns ingen forDet grundatt
antagandet förändringar i arbetstidens längd skulle påverka behovet of-att av
fentliga tjänster i bestämd riktning.någon

flesta transfereringarna följa den ekonomiska utvecklingen. Beträf-De antas
fande pensionerna emellertid eftersläpning.sker detta med mycket lång våraI

arbetstidsreformers effekterberäkningar skattekvoten har gjort kalky-av
ler varierande tillväxttakt betyder för behovet pensionsavgiftervadav av men
i övrigt låtit nivån transfereringarna variera ekonomiska utvecklin-på med den

innebär barn- och bostadsbidragen antagits bli lägre kortareDet att t.ex.gen.
arbetstiden är.

Skattekvoten

innebär 35 skattekvoten skatter och avgifter i förhållande tillTrots detta V att
BNP måste höjas med 4,7 procentenheter, vilket i dagens penningvärdde mot-

omkring 50 miljarder kronor. V 30 innebär krav på höjning skat-ettsvarar av
eller miljarder. itekvoten med 11,2procentenheter 115 Skatteandelen ekonomin

skulle behöva offentliga sektorn skall kunna upprätthållasöka denavsevärt om
med kortare arbetstid. allvarlig invändning arbetstidsförkortnin-Det är moten

fördet krävs högre skattebelastning i ekonomin upprätthålla denatt attgar en
servicenivå den offentliga sektorn erbjuder.som

Värdering fritidenav

Arbetstiden har inverkan den ekonomiska utvecklingen. Fritiden måstestor
för arbetstidsförkortningar skall genomföras.värderas högt generella Detatt

finnasskall dock framhållas med den tillväxt vi räknat med kommer detatt att
kraftig ökningför tämligen levnadsstandarden arbets-ävenutrymme omen av

tidsförkortningar genomförs. förtjänar emellertid också påpekasDet att pro-
duktivitetstillväxten bara varit omkring hälften så snabb det decennietsenaste

i Tillväxten har varit trendmässigt sjunkande undervår dessutomsom prognos.
förkortningar arbetstiden25 års tid. lägre tillväxt kan mycketMed storaen av

for levnadsstandard och konkurrensförmåga.konsekvenser
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Sociala konsekvenser

önskemålen omfattan-år varit myckethar underarbetstidsreformer senareom
flestaarbetsdag. Detimmarsmanifesterats i kraven påhar främstde. De sex

arbetstids-drivit krav påpolitiska partier harorganisationer och flerafackliga
förkortningar.

förbättra-till förhoppningarknutnaarbetstidsförkortningarpå ärKraven om
studieromfattande och entydigafinns relativtsociala förhållanden. Detde som

häl-social situation. Såvälhälsa ochförläggning påverkararbetstidensvisar att
aktiviteteroch tidsbundnaupprätthålla sociala relationerförmågan attsan som

arbetstiden.förläggningoch oregelbundennegativt obekvämpåverkas avav
arbetstidens längd harbetydelsevisar vilkenfinns studierdetDäremot som

hälsanfinns inte mycket tyder påförhållanden.och sociala Detför hälsa attsom
tidigare inteSjukfrånvaro och hälsa hararbetstid.påverkas kortareskulle av

heller intevarierararbetstidsförkortningar. Frånvaronpåverkats systema-av
och deltidsanställda.tiskt mellan hel-

roll komma minska. Desocialaförkortas kan arbetetsarbetstidenNär att
organise-familj, ochsocialt kontaktnät, vännerväl utvecklatredan har ettsom

sådana rela-saknarkontakter. För demiår tid odla dessarad fritid att sommer
sannoliktkontakter i arbetslivetutvecklamöjligheternationer kommer att nya

minska.att

arbetsorganisationenFörändring av

tryck förändringarinnebära påArbetstidsförkortningar kommer att ett ar-av
organisa-riktningar och innebärai olikabetsorganisationen. Trycket kan gå att

beroende vårdspecialiserad. För dem ärblir plattare ellertionen avsommer
till fler måste ingå iarbetstidsförkortningen ledaoch kommer attattomsorg

möjligt. Vårdorganisationenhade varitvadomvårdnadsgruppen än annarssom
Arbetstidsför-deltidsanställda.antali komplicerad medredan dagär stortett

ochinför svårareställa vårdorganisationenkortningar kommer att nya
problem.

Barnfamiljerna
barnfamil-förknippade medarbetstidsförkortningar till delMotiven för är stor

barnfamilj tidför Detförhållanden. Tidsknappheten mångajemas är tarstor er.
småbarnsfarnilj ekono-uppfostra barn. Samtidigtoch tid ärmåste attta emas

ansträngd.miska situation många gånger
regelbunden tillva-för föräldrarna ochskulle kortare arbetstidbarnenFör en

tämligen låga kostnaderåstadkommas tillföredra. kan förvissoDettaattro
försmåbarnsföräldrar. Sex timmars arbetsdagselektiva åtgärder för en-genom

medföra deras särställningemellertid kunnasmåbarnsföräldrar skullebart att
skulle blirisk för detförstärktes. finns betydandearbetsmarknaden Detpå att

arbetsmark-speciell situation påhögre utsträckning ñckmödrarna i än ensom
negativt.Jämställdheten skulle kunna påverkasnaden.
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Barnomsorgen
till lägre ef-arbetstidsförkortning sannolikt ledaskulleFör barnomsorgen en

småbarnsfamilj sina arbetstider försjundeiterfrågan. Redan dag attsaxar var
anledning allt fler skulle välja såfinns göraDetklara barnomsorgen. atttro att

skulleVistelsetiderna inom barnomsorgen kunnaförkortades.arbetstidenom
oregelbundenhet i arbetstiderna kunna be-ökadskullebli kortare. Däremot en

arbetstid och ökad ryckighet iobekvämbarnomsorg påkrav påtyda större en
daghemmet.planeringen påpedagogiskaden

Skolan

kraftiga anpassningsproblem i samband med arbets-ställas införSkolan skulle
medföra ökade kravarbetstidsförkortning kommer påtidsförkortningar. En att

arbetstid bortfaller måsteeftersom del denutbildningsinsatser stor somen av
arbetsdag fredagar kom-arbetstiden minskas kortare påOmersättas. genom

övrigabli intensivare under veckans da-med nödvändighetskolarbetet attmer
inlärningen.försvårarvilketgar

Tidsanvändning
intervju-fritiden blir omfattande. Enligt vårarbetstid betyderKortare att mer

utsträckning tidenbarnfamiljer i använda denundersökning kommer attstor
friti-dagliga arbetstiden förkortas kommerfamiljen. Om dentill isamvaromer

portioner läsningkan i småtroligen sådant görasden ägnas t.ex.att somsom
i utsträckning kanveckoslut betyderoch TV-tittande. Längre störreatt ut-man

sig fritidsaktiviteter kräver långeller åt andranyttja sin ägnasommarstuga som
arbetstiderna blirveckosluten förlängs ochtid. Omsammanhängande mer ore-

för föreningslivet.uppstå svårighetergelbundna kan det

arbetstidspolitikenpåKrav

funktionssätt.får för samhällets Den totalaArbetstidens längd konsekvenser
rationell produktion och därmed avhängigberoendestandardnivån är av en

beträffandeanalys vi gjort arbetstidsre-hur lång arbetstiden Denbl.a. är. om
inbördesfram till följande krav rangord-effekter har lettformers utanattoss

arbetstidspolitiken:ställas påning bör
jämställdhetE utformas de mellan ocharbetstiderna så mänattatt gagnar

kvinnor
barnfamiljernas situation ekonomiskt,arbetstidspolitiken underlättaratt

tidsmässigtsocialt och
rättvis mellan olikaupplevs lönta-arbetstiden sådan denär attatt som

gargrupper
förläggning tillgodoser nödvändiga skyddsaspekterarbetstidernasatt

högt välståndför produktionenförutsättningarna attgaranteraratt
uppnås

tillgänglighet blir rimlig ocharbetstiderna utformas så tjänsternas såattatt
meningsfullt allautnyttjasfritiden kanatt av
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D väljaden enskildes möjligheter till valfrihet själv arbetstid och överatt att
livet variera sin arbetsinsats underlättas

medel. visskrav går inteatt uppnå parallellt och med I mänDessa ärsamma
kompromiss mellan önskemål välståndde motstridiga. Arbetstidema är omen

syftetid for olika aktiviteter. Arbetstidspolitikensi olika avseenden och är att
tillgodose rimlig avvägning mellan krav ställs. bör underlättade Denen som

olika intressekonflikter.möjligheterna lösaatt

Slutsatser

Den svenska ekonomin har visserligen under år i rad avseendensenare en
eliminerats. Arbetslöshe-vecklats Underskottet statsbudgeten hargynnsamt.

har sjunkit avsevärtjReallönen har de fem åren ökat. Industrin harsenasteten
omfattning.ökat sin kapacitet investeringar storavgenom
Produktiviteten harinte ökat iUtvecklingen också rad problem.rymmer en

i omvärlden. Ekonomin kommer stå inför rad balans-takt attsamma som en
problem. Kärnkraften skall avvecklas och med andra energikällor. Enersättas

andel produktionsresultatet för växähüegruppökad måste avsättas en pen-av
sionärer med intjänad ATP.

arbetstidsréformermening inga kan kom-Mot denna bakgrund det vårär att
regeringsförklaringeni fråga före mitten 1990-talet, vadsom iutöver re-ma av

förlängning foräldraförsärkingen till 18 månaderdan utlovats i form avav en
till Vilka produktivitetsforbättringar kan åstad-och veckor.semestern sex som

period blir avgörande for arbetstidstörkortningar kankommas under denna om
genomföras under resterande period till sekelskiftet.

för arbetstidspolitikmodellEn

Likväl vi det bör det gär övergå till modell forprövas ar-att attmenar om en ny
betstidspolitik. för heltidsarbete ochVi det behövs dennormatt attanser en

likartad Vi inte villkorenbör hela arbetsmarknaden.över tror attnormen vara
lör arbetstidens längd för dagtidsarbetande heltidsanställda kan variera i någon

, sjukförsäkringsvillkorhögre grad, lika lite pensionsvillkor och i längdensom
Arbetstidens längd har betydelse för de sociala villkorenkan göra det. börsom

generella.Det arbetstidsvillkorenlikartade och inte lämpligtär att sevara en-
utifrån intressen eftersom finns betydande samhällsintressenbart detgruppsen

i arbetstidens utveckling.

Årsarbetstid normsom

Vi emellertid den kan samlade ársarbetstiden.denutgörastror att normen av
Genom beräkna arbetstiden hela året vi fördelar kanradöveratt attmenar en
uppnås:
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överblick den totala arbetstiden under, årskulle skapadet över ett
flexibla lösningar-möjligheter tillskulledet ge

i framtiden skulle kunna påarbetstidsförkortningar sättut etttas som
preferensermed olikabäst överensstämmer

från olika kalendereffekter, uppstårkomma bortskulle kunna somman
betydelse under olikahar varierandehelgdagarnaattgenom

flexibeltskulle kunna på sätt.ledigheterna ut etttas mer

årsarbetstidför tillförutsättningarna övergåMöjligheterna och att som norm
bör utredas.

i riktning ökad flexibili-skulle kunnaredanVi pekar på motta stegatt numan
sammanhängandeförbehållnafyra veckorAll de ärutöversemestertet. som

flexibelt.skulle mycket Densemesterlagen kunnasommarledighet enligt tas ut
semesterveck-ledighet, helaför framtida längreskulle kunna tas ut somsparas

arbetsveckaeller i form kortareledighet del dagenstaka dagar, avsom avor,
valfriheten for löntagarna.skulle kunna ökaeller del året. Detunder hela av

i tid före det året budgeterabör godårsarbetstidenMed nyasom norm man
utläggning. bör fastarbetstidens Detocksåinte bara penningströmmen utan

olika for-varje kunnatid och bör år prövaarbetstidsschema i godställas ett man
sammanhanget avgörande medarbetstiden. i detutläggning Detför äravmer
förläggning.arbetstidenslöntagarinflytandestarkt överett

för heltidsarbetetårsarbetstidentankegångsamband med vårI normsomom
arbetstidslagen ochmöjligheten slåfor vi också attett sammanresonemang om

tanken allvarligtårsarbetstid. Viallmän lagsemesterlagen till attmenaromen
nödvändiga skyddsreglerutformningen medbör och den närmareprövas att

utredas.bör

särskilda yttrandenReservationer och

JanAnn-Christine Andersson.ledamöternahar avgivitsResrevationer av
ledamöternayttrandensärskildaoch Sonja RemboBjöringe, Jaan Kolk samt av

Marianne Andersson.Alsén ochLennart



22 SOU 1989:53



231989:53SOU

Kommitténs uppdrag1

Direktiven
syfteArbetstidskommittén tillsattes i augusti 1987 med analysera konsek-att

olika arbetstidsreformer och förändrade arbetstidsmönster. Enligtvenserna av
direktiven dir. 1987:23 bör utgångspunkten olika arbetstids-studeraattvara
förändringar syftar till öka de enskilda individernas välfärd iattsom sam-
hållet.

Kommitténs uppdrag enligt direktiven kan sammanfattas på följande sätt:
effekter arbetstidsforkortningar kan haanalysera vilka på den eko-att som

konkurrensför-nomiska utvecklingen, prisutvecklingen, produktiviteten,
ochhållandena, sysselsättningen, den regionala utvecklingen arbetets or-

ganisation
fördelningseffekter och problem kan i enskildabelysa de uppståatt som

för olika arbetsmarknaden med hänsyn till utbild-sektorer och pågrupper
ning Härvid bör särskilt belysas de krav olika for-och yrkesområde. som

arbetstidsförkortningar ställer på arbetsmarknaden och dess sätt attmer av
fungera

arbetstidens fördelning och kvinnor i olikakartlägga nuvarande på mänatt
arbetsuppgifter, yrkesutbildningoch olika ochåldersgrupper med

inkomst
variation för och kvinnor med avseendeundersöka arbetstidens mänatt

hushållstyp, antal barn och barnens ålder
arbetstidsforändringarkartlägga konsekvenser olika formerdeatt som av

för olika fa-kan for jämställdheten mellan könen, barnomsorgen samt
livsfasermiljetyper och under olika

hälsomässiga och sociala konsek-beakta forskningsresultatde röratt som
skilda arbetstidsformervenser av

olika reformer kan beräknas i anspråkundersöka hur taatt stora resurser
reformerna kan finansieras.och på vilket sätt

nämnsarbetstidsreformer i direktiven är:some
eller veckaKortare arbetstid dagper

Längre semester
för småbarnsföräldrarföräldraledighet och sextimmarsdagUtökad

arbetstidsförkortningarAlternativa
Rörlig pensionsålder

i appendixArbetstidskommitténs direktiv i sin helhetåterges
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Proj
förKommitténs uppgift varit samlat underlag bedömahar att ett attpresentera

effekterna arbetstidsreformerna.de i direktiven nämndaav
därför låtit genomföra antal projekt för dels kartläggaVi har nuvarandeattett

önskemålförhållanden, olika reformer och delsdels bedöma över-om en
blick vilka effekter arbetstidsförkortningar kan ha i olika avseenden. Rap-över

har för kommittén under arbetets gång och publice-ävenporterna presenterats
återfinns till betänkandet. Följande projektrapporter harDe bilagorrats. som

författarna förutarbetats kommittén själva inne-på uppdrag svararav men
hållet.

D Bilagedel A:
Hushållens arbetstider bilaga innehåller analys arbetstidens längd1 en av

förläggning för olika och hushållstyper. innehåller ocksåoch Dengrupper upp-
gifter restider.barnomsorg ochom

Attityder till arbetstider bilaga 2 återger frågor hur angeläget in-påsvar om
frågordividerna arbetstidsförkortningar Den ocksåattanser ger svar om

arbetstidsförkortningvilken angelägen.ärtyp mestav som
Rzktiska, möjliga och önskade arbetstider bilaga 3 redovisar resultat från

själv sin arbetstid analyse-tidsanvändningsstudie. Möjligheterna påverkaatten
liksom olika frihetsgrader gäller arbetstiden.vadras,

arbetstiden konsekvenser hälsa och sociala förhållan-Förkortning av -
den vilken betydelse arbetstidens längd och för-bilaga 4 genomgångär en av
läggning har för hälsa och möjligheter till umgås med familjen.att t.ex.

Välfärdssystemet och arbetstiderna bilaga 5 hur vällärdssystemetbeskriver
arbetstidsförkortningar. Påverkan offentlig verksamhet ochpåverkas påav

beskrivstransfereringar kvantifieringar.utan
faktis—Arbetstider tolv länder bilaga 6 redogör för norrnalarbetstider ochi

jämförelsearbetstider i tio europeiska länder USA och Enka Japan.samt av
sysselsättning och arbetslöshet görs.

Vad betyder kortare arbetsvecka, längre och längre föräldraledig-semester
för arbetskraft framtidahet utbudet bilaga 7 analyserar det arbetsutbudetav

från 1989 befolkningsprognos. Huvudintressetmed utgångspunkt års åtägnas
effekter olika arbetstidsförkortningar.av

Samhällsekonomiska följder kortare arbetstid bilaga 8 innehåller beräk-av
för konsumtion arbetslöshetningar följderna tillväxt, investeringar, och avav

modellolika arbetstidsförkortningar. Beräkningarna med hjälpgörs utar-enav
arbetstidsutredningen.betad inom den norska

Cl Bilagedel B:
Motala och arbetstidsförkortningar, Göteborg och arbetstidsförkortningar

arbetstidsförkortningarRobertsfors kommun och bilagor 10och 11 ärsamt
effekterna olika arbetstidsförkortningar förbehandlartre rapporter treavsom

olika Orterna medelstor industristad, storstad ochorter. representerar en en en
glesbygdskommun.

för småbarnsföräldrar och konsekvenserKortare arbetstid villkor bilaga-
föräldraförsäkringen.12 redovisar olika modeller för förlängning Mo-tre av

uppfyller fördellerna i princip önskemålet timmars arbetsdag små-om sex
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barnsföräldrar med heltidslön.
Regionala konsekvenser arbetstidsförkortning bilaga 13 innehållerav en en

genomgång hur det regionala arbetstidsmönstret i dag och vilka regio-utav ser
nala konsekvenser förkortning arbetstiden får.som en av

Seminarier
Kommittén har också haft till uppgift sprida information och stimulera tillatt
debatt arbetstidsfrågor. Som led i detta arbete har kommittén givitettom ut en
informationsbroschyr arbetstidsfrågor, Tid arbeta tid leva. Vidareom att att-
har kommittén anordnat fyra seminarier:

Arbetstider i ekonomin-
Hushållens arbetstider och attityder till arbetstider—
Arbetstider, ekonomi och arbetskraft-
Arbetstidsförkortningar och tidsorganisation-

Studieresa
Ordföranden och sekreteraren har besökt Norge för diskutera det arbeteatt som
just hade slutförts inom den norska arbetstidsutredningen. Vidare har ordfö-
randen och sekretariatet företagit studieresa till Finland i syfte studera deatten
finska arbetstidsförhållandena.

Overläggningar med arbetsmarknadens parter
Ordföranden och sekretariatet har haft överläggningar följandemed påparter
arbetsmarknaden: Landsorganisationen LO, Svenska arbetsgivareforenin-

SAF, Tjänstemännens Centralorganisation TCO, Centralorganisatio-gen
SACOSR, Landstingsförbundet, Svenska metallindustriarbetareförbun-nen

det, Svenska fabriksarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Svenska
kommunalarbetareförbundet, Statsanställdas förbund SF, Svenska kommu-
naltjänstemannaförbundet SKTF, Statstjänstemannaförbundet ST, Sven-
ska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund SHSTF, Svenska industri-
tjänstemannaförbundet SIF, Sveriges verkstadsförening Vf och Handelns
arbetsgivareorganisation HAO.

Overläggningar med myndigheter etc.
Ordföranden och sekretariatet har haft överläggningar med arbetarskyddssty-
relsen, arbetsmarknadsstyrelsen AMS, arbetslivscentrum, AMU-styrelsen
och institutet för social forskning.

Ledamöter

Kommitténs ledamöter, sakkunniga och sekretariat finns för-experter samt
tecknade i appendix 2. sekretariatet har i sitt arbete biträtts referensgrup-treav

med på ekonomiska frågor, arbetsmarknadspolitiskaexperter frågor ochper
sociala frågor. Referensgruppemas sammansättning framgår också av appen-
dix
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Sammanträden
haft 8har vidareSekretariatetsammanträdesdagar.haft 24Kommittén har

arbets-sammanträden med8referensgruppen,socialamedsammanträden
ekonomis-sammanträden med den9referensgruppenmarknadspolitiska samt

referensgruppen.ka
semesterkommittén,samrâtt medharsekretariatetOrdföranden och pen-

affárstidsutredningen.ochsionsberedningen

skrivelserInkomna
delta-angåendelandstingfrån någrakommitténtillinkommitSkrivelser har

arbetstid.förkortadförsöksverksamhet medgande i
gruvin-från Svenskaskrivelseöverlämnattill kommitténharRegeringen en

reglerarbetstidslagens över-angående översyndustriarbetareförbundet omav
jourtid.tid och

yttrandeAvgivet
Folk- och1988:43SOUbetänkandetyttrandeavgivit överKommittén har

framtiden.bostadsräkningar i

dispositionBetänkandets
sammanfattning och kom-innehållerinledningDel betänkandetI i är somen

kapitel l.uppdragmitténs
ekonomiskaarbetstider. Dendagens ut-för framväxtenIdel II redogörs av
förutsättningar-analyserarkapitel 2arbetstidernaochvälfärdenvecklingen,

arbetstidproduktion,gällerFörändringar vadåren.hundraunder de senastena
särskilt.1965 analyserasoch välfärd sedan

för-arbetstidensförkapitel 3 redogörproduktionssektorerArbetstider och
Arbetstids-tjänsteproduktion.offentligochprivatvaruproduktion,delning på

likaså.sektorerlängd i olikaarbetstidensbeskrivs ochbranscherolikaformer i
sysselsättningsutvecklin-förredogörkapitel 4arbetstiderArbetskraft och

u restider,frånvaro,analyserasdeltid. Vidareochhel-fördelningenochgen
regionalaochutbildningArbetskraftensförläggning.arbetstidensochraster

beskrivs.fördelning
Önskemål olikaförkapitel 5 redogörarbetstiderinflytande at-och överom

arbetstid.sinsjälv bestämma övermöjligheternatitydundersökningar attsamt
definitionendiskuterar6kapitelsammanhangsocialtArbetstiden i avett

och fritid. Förvärvsar-obetalt arbetebetalt ochmellanoch relationernaarbete
livscykelperspektiv.betet ettses ur

arbetstidensmellanförhållandetbeskriverkapitel 7hälsaArbetstid och
aspektermiljömässigaOlikahälsoaspekter.olikaförläggninglängd och samt

beskrivs.arbetetpå
reformerredogörelse för deinnehållerkapitel 8Arbetstidsreformer somen

1919.beslutades48-timmarsveckanområde sedanarbetstidensgenomförts
beskrivs.arbetstideravtalsreglerochledighetslagarOlika om
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Arbetstider i andra länder kapitel 9 beskriver arbetstidsreformer som ge-
nomförts i elva olika länder. Jämförelser mellan ländernas faktiska och lag- och
avtalsenliga arbetstider görs.

del III analys olika arbetstidsreformersI görs konsekvenser. Arbets-en av
tidsdebatt och arbetstidspolitik olika refonnalternativ kapitel 10 innehåller-

förredogörelse de ståndpunkter och politiskade partierna ochen program som
arbetsmarknadens organisationer har. Olika föreslagna reformer på arbetsti-
dens område beskrivs och analyseras.

Arbetsmarknadseffekter arbetstidsreformer kapitel 11 innehållerav en ana-
lys framtida arbetsutbud och konsekvenserna olika arbetstidsreformer.av av
Regionala konsekvenser och effekter för utbildningssystemet hur arbets-samt
marknaden i övrigt påverkas arbetstidsförkortningar beskrivs.av

Ekonomiska konsekvenser arbetstidsreformer kapitel 12 redogör förav
förvillkoren de ekonomiska konsekvenserna arbetstidsreformer. Olika be-av

räkningsresultat och särskild uppmärksamhet riktas på konsekven-presenteras
för offentligaden sektorn.serna

Sociala effekter arbetstidsreformer kapitel 13 beskriver vilka följder förav
bl. jämställdhet, barnomsorg och barnfamiljer olika förkortningara. som av
arbetstiden får. Hälsoaspekter, effekter på arbetsorganisation och tidsanvänd-

ining berörs.
Del IV innehåller för arbetstidspolitik.strategi motiv förI arbetstidspoli-en

tik kapitel 14 analyseras motiven för och kraven på arbetstidspolitik.
Slutsatser och avvägningar kapitel 15 innehåller bedömningar möjlighe-av

i den framtiden genomföranärmaste arbetstidsförkortningar.terna att
modell förI arbetstidspolitik kapitel 16 förs idé fram modellen en om en ny

för arbetstidspolitik, vilken kommittén förordar skall utredas.
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FRAMVÄXTENDEL AV

DAGENS ARBETSTIDER

Kapitel 2 Den ekonomiska utvecklingen,
välfärden och arbetstiderna

Kapitel 3 Arbetstider och produktionssektorer

Kapitel 4 Arbetskraft och arbetstider

ÖnskemålKapitel 5 och inflytande överom
arbetstider

Kapitel 6 Arbetstiden i socialt sammanhangett

Kapitel 7 Arbetstider och hälsa

Kapitel 8 Arbetstidsreformer

Kapitel 9 Arbetstider i andra länder
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2 Den ekonomiska utvecklingen,
välfärden och arbetstiderna

2.1 Historisk översikt ‘

För hundra år sedan utfördes i Sverige 6 miljarder förvärvsarbetstimmar årli-
Sedan Ändådess har befolkning och levnadsstandard ökat kraftigt.gen. utförs

inte 6,5 miljarderän förvärvsarbetstimmar år. Vadmer åstadkoms ärper som
emellertid något helt resultatetän 1880-taletsannat arbetstimmar.av

Befolkning, sysselsättning och arbetstider
Med industrialismens framväxt, urbaniseringen och anspråk på välfärd harnya
följt förändringar i sysselsättning och arbetstider. Sverige har under det senaste
seklet genomgått dramatisk utveckling avseende välfärdens omfattning ochen
sättet producera den. Det har bl inneburitatt fördelningen mellan det obe-att.a.
talda hushållsarbetet och det betalda förvärvsarbetet förändrats. En allt större
del det totala arbetet utförs i form förvärvsarbete och det förvärvsarbe-av ärav

utveckling kommertets belysas i det här kapitlet.attsom
Befolkningen i landet har ökat från drygt 4,8 till knappt 8,5 miljoner invåna-
Samtidigt har antalet sysselsatta ökat från 2,2 till 4,4 miljoner.re. Det innebär
andelen sysselsatta denatt totala befolkningen ökat från 45 till 52av procent,
måttlig ökning med tanke på kvinnornas ökade förvärvsdeltagande.en Att ök-

ningen inte varit berorstörre på förvärvsarbetet har komprimeratsatt till en
mindre andel levnadsåren.av

Numera lever femtedel livet pensionär. Medellivslängden harman en av som
ökat och pensionsförmånerna förbättrats. För hundra år sedan började många
arbeta innan de fyllt tio år. I dag studerar flestade till 18-20-årsåldem. En
fjärdedel livet hinner innan förvärvsarbetet börjar. Samtidigt arbetarav de
flesta från skolåldern till pensionen med endast kortvariga avbrott. Det aktiva
arbetslivet har mellan skolutbildning ochpressats pensionärstillvaro.samman

Lite förenklat kan försäga hundra år sedan arbetadeatt drygt halva be-man
folkningen hela sittnästan liv. Numera arbetar helanästan befolkningen halva
sitt liv.

Att antalet sysselsatta fördubblats medan arbetstidsvolymen densammaär nu
för hundra år sedan innebär årsarbetstiden sysselsatt harsom att halverats,per

från 2770 timmar år till drygt 1450 timmar. Utslaget på hela befolkningenca per
har arbetstiden minskat med 40 från 1250 timmar till liteprocent, 750änmer
timmar och år.per person
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perspektiv,hundraårigtarbetstider ioch ettsysselsättningBefolkning,2.1Figur
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Produktion och produktivitet
Det gjort arbetstidenatt minskatsom samtidigt levnadsstandar-per person som
den ökat är produktiviteten mângdubblats.att Den samlade produktionen är
omkring 18gånger förstörre än sekel sedan. BNPett har tiodubb-per person
lats. Produktionen arbetstimme, dvs. produktiviteten, harper ökat sextonfalt
sedan 1880-talet. Det är mått denpå väldiga effektiviseringett skett.som

Fgur 2.2 Produktion och arbetstid i hundraårigtett perspektiv, hie: 1890:100.
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Produktionsstruktur
Produktionens struktur har förändrats. För hundra år sedan jordbruketsvarade
for tredjedel produktionen jämfört med mindre femen än forav närva-procent
rande. En omfattande mekanisering och rationalisering jordbruket gjordeav
det möjligt frigöra arbetskraft för den framväxandeatt industrin. Jordbruks-
produktionen är gånger så för hundratre år sedan.stor Antalet sysselsattasom
är bråkdel jämfört imed slutet pâ 1800-talet.en

Övrig varuproduktion, dvs. huvudsakligen industri och hantverk, utgjorde
femtedel produktionen för hundra år sedan jämförten av med tredjedel Rören

närvarande. Antalet sysselsatta i de här näringsgrenama har fördubblats. Pro-
duktionen är 100än gånger så för hundra årmer stor sedan.som

Medan de privata tjänsterna omfattade 40 produktionen för hund-procent av
âr sedan forutgör de närvarande femtedel. Det kanra något förvånan-en synas

de den privata tjänstesektomatt minskat andel produktionen. Ensom av stor
del de privata tjänsterna, hembiträden, har försvunnitav t.ex. medan andra,
exempelvis barnomsorg, utförs inom den offentliga sektorn. I de priva-numera

tjänstenäringarna producerasta det ändå tio gånger förän hundra årmer nu se-
dan. Antalet sysselsatta har än tredubblats under perioden.mer

Den offentliga sektorn utgjorde endast tjugondedel BNP för sekelen ettav
sedan. Numera den för drygt fjärdedel produktionen. Antalet of-svarar en av
fentliganställda har femdubblats.nära nog
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arbetstidKortare
produktionen.utvecklingväldigliggersiffrornaaggregeradedeBakom aven

varutillverknin-inomproduktivitetsökningarnaochrationaliseringarnaDet är
materiellaöka detarbetstiden,samtidigt förkortamöjligtgjort det attsomgen

välfärden.offentligadenoch byggavälståndet ut
timmar63 till 40omkringfrånförkortatsharveckoarbetstidenordinarieDen

timmararbetstiden 37genomsnittligadenrealitetenoch i årvecka per vec-per
lediga dagarnafyraförstadeintroduktionenfrånhar byggtska. Semestern ut av

femharlöntagare äntiooch fyrasemesterveckorlagstadgadefemtill merav
effektiva65 och dentill årfrån 67sänktsPensionsåldern harveckors semester.

införtslösningarflexiblasamtidigti 62,5 årpensionsåldern somär somnere
delpension.60-åringarmöjligt förbl.a. detgör att

Olika faser
kortsiktigatill dendistansperspektivetlångsiktigadetDet är merger osssom
genomgåttutvecklingendöljasiktenlångakan denSamtidigtsituationen. att

mellanförloppetingettidpunkter sägervid tvåSituationenolika faser. om
tillfällen.dessa

början. Det är1930-taletstillökadeförvärvsarbetstimmarantalettotalaDet
kommit iochomkringmedminskatantalet procentdärefterförst nersom

markantsärskiltSysselsättningsökningen1880-talet.pånivå varsomsamma
ökadeBefolkningendecennierna.bådaoch devärldskrigetförstaefter senaste

snabbt desärskiltminskadeArbetstiden1960-talen.och1940-undermestsom
minskade19801950 ochMellanvärldskriget.andraefterdecenniernaförsta

perio-andraUnder25drygtsysselsatt medarbetstimmar procent.antalet per
har arbets-början1980-taletsmåttlig och sedanvaritminskningenharder mer

och med ökat.tillsysselsatttiden per
mittensedanökatperiodlängreharIndustrisysselsättningen översett menen

de-Under deindustrisysselsatta.antalet senasteinte längre1960-talet växerav
snab-expanderattjänstesektorernasysselsättningen inomdetcennierna är som

sektornoffentligai denfrämstl970-talen detoch1960-Underbast. somvar
privata tjänste-inom dendetårenallra äroch desysselsättningen ökade senaste

snabbast.varitexpansionensektorn som
sektorer:ungefär likaarbetsmarknadenbestår storanärvarande treFör va-av

innebär ocksåsektor. Detoffentligochtjänstesektorprivatruproduktion,
period då dedenjämfört medförutsättningarekonomiskaförändradestarkt

produktionstillväxtensnabbagenomfördes. Denarbetstidsreformernastora
län-mellanfriare handelnalltdel dentillförklarasefterkrigstidenunder stor av

blomstradeproduktionenindustriellasnabbt. DenökadeInvesteringarnader.
inomsysselsattaandel demindrealltarbetaraldrig förr. I dag varu-avensom

produktivitet finns. Sam-for ökaddrivkrafternastarkastedeproduktionen där
gånger utgörmångasjälva tidsinsatsenoffentliga sektorn därdentidigt växer

öka.bemärkelse svårareäri mätbarproduktiviteten attoch därproduktionen

1965sedanUtvecklingen 22.2

har videcenniernaunder deutvecklingendetalj studerai senasteFör att mer
1965. Frånförändringar sedanarbetsmarknadensochekonominsvalt att se
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1965 till den första oljekrisen 1973 tillväxten hög och förutrymmet stan-var
dardstegring och reformer Decenniet därefter tillväxten låg ochstort.var var
reallönen sjönk under flera år. Vinstnivån i näringslivet blev allt lägre. Sedan
1983 har det rått internationell högkonjunktur. Reallönen har återigen stigiten
och återhämtning har skett flerapå centrala områden inom ekonominen men
utvecklingen också flera problem har betydelse inte minst förrymmer som ar-
betstidens förändringar.

Produktion och produktivitet
BNP-tillväxten 1965 till 1975 omkring 3,5 år. Under slutetprocentvar per av
1970-och början 1980-talet inskränkte sig tillväxten till omkring 1,5av procent
årligen. allraDe åren har BNP-tillväxten uppgått till 2senaste procentca om
året. Tillväxten har alltså varit något högre de åren jämfört med densenaste
mycket dåliga utvecklingen under den långvariga lågkonjunkturen till 1983.

Samtidigt det viktigtär studera hur tillväxten åstadkommits. Underatt
1960-talet det kraftig produktivitetsökning på 4,5 år höllprocentvar en per som
tillväxten I samband oljekrisenmed skedde trendbrott. Därefter harettuppe.
produktionsökningen timme successivt avtagit. Under lågkonjunkturen iper
slutet på 1970-och början 1980-talet den knappt två året. Menprocentav var om
inte heller under den högkonjunkturen har produktiviteten ökat isenaste sam-

takt under perioder med snabb tillväxt. hela näringslivetI denma som var ge-
nomsnittliga produktivitetsökningen så låg 1,5 året mellanprocentsom om
1983 och 1987.En förklaring till den låga produktivitetsökningen under senare
år kapitalintensitetenär inte ökat så snabbt tidigare.att som

ÅrligFigur 2.3 procentuell produktivitetsökning 1965-1987.

5
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på arbetsmarknadenutveckling och utvecklingenTabell 2.2 Ekonomisk
årligårs penningvärde och procentuell1965-1987, kronor i 1987absoluta tal

förändring.

År Produkti- ArbetstidSysselsätt- ArbetadeBNP
vitet år ochning timmarmiljarder per
krtim sysselsatttusental totaltkronor

1767762 6 648 86:50575 31965
108260 164164181970 697 3912

6 201 128240 1517796 4 0891975
139:10 1438234 6 0901980 847 4

14306066 13921042411981 844
6112 139220 14444 2331982 851

14536163 14l:304 2421983 871
145:60 14556 223906 4 2781984
146:70 14596 3041985 925 4 322

1457334 l47:8O936 4 348 61986
148170 14666 427956 4 3831987

Årlig periodenprocentuell förändring under

År Produkti- ArbetadeArbetadeProduk- Syssel-
vitet timmartimmartion sättning per

sysselsatt

1,50,4 4,30,81965-70 3,9 ++ + --
1,53,40,72,7 0,91970-75 +++ --
1,01,70,7 0,41975-80 1,3 +++ --
0,30,7 1,11980-85 1,8 0,4 ++ +++
0,10,71,00,71986-87 1,7 + ++++

i antalet arbetstim-plus förändringeni produktivitetEftersom förändringen
antal förvärvs-ökatproduktionsforändringen detlika ärmedär ettgenommar

Fortfarande åter-de åren.ökat snabbarearbetstimmar BNP något senastesom
produktiviteten ökar så sakta.ekonominiunderliggande problemetstår det att

produktiviteten inte ökat snabba-anmärkningsvärtflera orsakerDet är attav
ekonomin. På områden har deti mångaEfterfrågetrycket har varit kraftigtre.

långvarig brist yrkesarbetareförutomarbetskraft. har,varit brist Det en
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och tekniker, under 1988-1989 flaskhalsaruppstått i delar ekonomin.stora av
Under slutet 1970-talet skedde strukturella förändringar i industrin.storaav
Den gick under många år på lågvarv och investeringarna minskade snabbt. I
konjunkturuppgångens början ökade investeringarna mycket kraftigt.

Allt detta borde ha blommat i snabb produktivitetsökning.ut Under årenen
1983 och 1984 ökade produktiviteten inom industrin med omkring åtta respek-
tive fem vilket normala tal underprocent, 1960-talet. Sedan dess harvar pro-
duktivitetsökningen inom industrin hållit sig till måttliga 2-3 procentmer omåret Vad skett under år alltsåär kapitalstocken ökatsom detattsenare utan att
lett till några omfattande rationaliseringar. Det kan visserligen svårt attvara
åstadkomma detta under själva högkonjunkturen välnär kapacitets-nåttman

Ändåtaket. måste utvecklingen inge betänkligheter.
Produktiviteten har avgörande betydelse möjligheterna hävdaför lev-att

nadsstandard och välfärd. Det förbättradär produktivitet både real-ur en som
löneökningar och ökad omfattning vård och skall hämtas.en av omsorg

Motsvarande kan föras beträffande möjligheten förkortaresonemang att ar-
betstiden. Det är endast utrym-produktivitetsökning det skapasgenom en som

för arbetstidsförkortning reallönen minskar.me en utan att
Det är den här bakgrunden problematisktmot produktiviteten uppvisar såatt

låga ökningstal. Om inte produktiviteten förmås öka snabbare blir li-utrymmet
både för högre materielltet standard och för arbetstidsförkortningar.

Internationell jämförelse
Fenomenet emellertidär ingalunda unikt för Sverige. Inom hela OECD-
området har motsvarande utveckling skett, än med varierande styrka mel-om
lan länderna. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 1,4 procent
mellan 1979och 1986 i genomsnitt i OECD-ländema. Mellan 1973och 1979var
motsvarande tal 1,6 för OECD-området och fir Sverigeprocent 2,2 procent.
Sverige har alltså inte haft sämre utveckling än genomsnittet för OECD-en
länderna. Däremot har enstaka länder, Västtyskland och Japan, haftt.ex. en

Åbetydligt snabbare utveckling. andra sidan har USA haft ökningsämre änen
genomsnittet, halv året. Siffrorna näringslivet ochprocent inne-ca en om avser
bär Sverige med sin offentligaatt sektor haftstora något sämre utvecklingen

ekonominfräknat på hela

Orsaker till stagnation ~
Sannolikt har rad faktorer haft betydelse för utvecklingen. Oljekrisenen med
stigande energikostnader följd och den dämpade ekonomiska aktivitetensom
har förändrat förutsättningarna för produktionen. Tjänstesektoms växande an-
del den totala produktionen innebär minskade möjligheterav öka proudukti-att
viteten eftersom det främstär inom varuproduktionen förutsättningarnasom
för ökad effektivitet är De undersökningarstora. gjorts faktorer bakomsom av
produktivitetsförändringar visar efterfrågan har avgörande betydelse.att Ef-en
terfrågans betydelse för produktiviteten dessutomär förstörre tjänstesektom

förän varuproduktionen.
Ihela tjänstesektom självaär mätningen produktiviteten osäker. Det ärav en-
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försäkra metoderfinns någorlundadetvaruproduktioneninomdast pro-som
blir därför osäker-tjänstesektorn desto störreärduktivitetsmätningar. Ju större
offentliga sektorndenekonomin helhet. Iförproduktivitetsmåttetiheten som

varförstatistikenofficiellakostnaderna i denlika medproduktionsvärdetär
noll. Medlika med växan-definitionsmässigt ärproduktivitetsutvecklingen en

produktivitetsökningentotalaregistreradeblir därför denoffentlig sektorde
allt lägre.

sektoroffentligProduktiviteten i
offentligadelar denproduktiviteten inomgjortsförsök har mätaVissa att av

ökning med åttastudier pådessaarbetsförmedlingen pekarsektorn. Inom en
långsiktig1980-talet jämfört medhälftenförstaunderåret enprocent avom

Inomskatteförvaltningen har be-l970-talen.1960- ochminskning under man
och tvåmellan1980-talet medunderminskadeproduktivitetenräknat enatt

skolväsen-1970-talet. Inomkraftigt i slutetganskaefter ha ökatattprocent, av
året på allatvåmellan ochmedproduktiviteten minskathardet procent omen

1970-talets beräk-svårigheternabör betonasDetbörjan attnivåer sedan attav
kalkylerna ocksåochverksamheterinom dessa ärproduktivitet ut-attstorana

produkti-svårtVerksamhetens det mätagörkritik olika slag.för attartsatts av
kvalitetsförändringar.tillhänsynofta inteoch beräkningarnaviteten tar

utvecklingTeknisk
knutits tillfarhågordeutveckling kontrasterardecennietsDet motsenaste som

hävdatsharsysselsättningen. Detinverkan påutvecklingenstekniska attden
för oli-ekonomin ochalla sektorersnabbt inomutvecklas såtekniken skulle av

snab-i arbete. I denhålla allainte skulledetsysselsattakategorierka attattav
följa. har Västeuropamassarbetslöshet I dagspår skullerationaliseringensba

ochefterfråganför lågberor påmassarbetslöshet att om-snararesomen
blivitför denallt längre tidhar tagitDetgår för långsamt.vandlingen som ar-

arbete.betslös finna ett nyttatt
tillledasmåningom kommertekniken såmöjligt denDet attär att ennya

avläsasemellertid interesultat kan ännuproduktivitetsutveckling. Någrasnabb
ökatimme kommerproduktionenräknar medflesta bedömare attoch de att per

finns deöverskådlig framtid. Detåret underoch tvåmed mellan procent omen
produktivitetskris.industrivärldensvästligatalat denomsom

sannin-ingalunda helastorlekproduktionens sägermått påBNP är ett men
mellan in-fördelningenoch ingetLevnadsstandarden resursernaavomgen om
Miljö ochekonomi.baramycketVälfärd så änland.vånarna i ett merrymmer

samladeBeräkningar denräkenskapen.ekonomiskainte i denekologi ingår av
välståndet och dessdeländåproduktivitetenproduktionen och säger ut-omen

internationellamöjliggörochsamladebild deveckling. De resusernaen avger
jämförelser.
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Inkomsteflekt och substitutionseflekt
finnsDet uppenbart det sambandär mellan reallöner och arbetstider.att ett

Ekonomerna högre inkomst upphov till två kraftermotverkandeattmenar ger
på arbetsutbudet. Reallöneökningen leder tillå sidan substitutionseffektena en

innebär fritiden blir dyrare. Arbetet blir lönsamt och arbetsutbudetattsom mer
Åtenderar öka. sidanandra ökad reallön upphov till inkomsteffektatt ger en

innebär individ har ochråd arbeta mindre ändå uppnå lev-att attsom en samma
nadsstandard. Arbetsutbudet den anledningentenderar minska. Om detattav

ökade reallöner lett till arbetstidsförkortningarär de genomförts bety-som som
inkomsteffektender det varit starkare substitutionseffekten.änatt

En tolkning gjorts efterkrigstidens utveckling frånutgår reallöne-attsom av
ökningar periodunder upphov till arbetstidsförkortningar underen ger en se-

period. När under tid upplevt högre levnadsstandard sigternare man en mer
fritid allt attraktivare. Beräkningar lag- och avtalsenliga arbetstidsför-som av
kortningar har visat femtdedel reallöneökningen femârspe-underatt en av en
riod tagits i form arbetstidsförkortning under kommande fem år. Beräk-ut av
ningen, avsåg perioden 1950-1985, förutsåg inga arbetstidsförkort-attsom

1980-talet.6genomförasningar skulle under generellaNågra sådana genom-
fördes heller inte. basis viPâ vad känner till reallöneutvecklingenav nu av un-
der sista delen l980-talet arbetstidstörkortningkan 2,5--3 för-procentav en

under första hälften 1990-talet preferenser fm-väntas kommer attav om samma
i framtiden.ävennas

Reallöneutveckling
Mellan 1965 och 1987har reallönen timme stigit föremed 38 skatt.procentper
Under period har antalet faktiskt utförda arbetstimmar sysselsattsamma per

linjär.7minskat med 17 Utvecklingen emellertid inteärprocent.
Reallönen ökade snabbt fram till 199 sin hittills nivå.då den nådde högsta

hade stigitDen då med 50 på mindre år. år i följdnästan än Fyraprocent
sjönk sedan reallönen och 1983 1972 nivå. Därefter reallönenpå års harvar nere

stigit 1987 fortfarande femåter lägre 1979.änprocentmen var
Arbetstiden sysselsatt minskade till 1981. genomsnittligaDå den års-per var

arbetstiden Därefterknappt 20 kortare den 1965. har arbetstidenänprocent var
sysselsatt ökat i princip varje totalt mellan 1981år, med ochtre procentper

1987. individerna försöktDetta kan tolkas så kompensera del reallöne-att en av
fallet med ökat arbetsutbud.ett

Reallönen sysselsatt nådde den hittills högsta nivån 1976då den nästanper var
25 högre 1965. Därefter fram till 1983 faktisktsjönk den då denänprocent var
lägre 1968. Mellan 1983 och 1987 har reallönen sysselsatt ökat med sjuän per

Till delen beror det på reallönen timme stigit, tillstörsta återprocent. att per
mindre del det avhängigt den ökade arbetstiden sysselsatt.är per

kan invändas individens arbetsutbud på reallön efter skatt. Real-Det beroratt
efter sin nivå 1979lönen timme skatt nådde också högsta och sjönk sedanper

tillbaka till 1983 då den åter började öka. Utvecklingen för reallönen tim-år per
före och efter skatt alltså parallell. Reallöneminskningen mellan 1979ochärme

efter1983 emellertid inte lika skatt före skatt. Sett hela perio-överstorvar som
utvecklingen före efterden 1979-1987 har varit likartad avseende reallönen och

skatt.
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2.4Figur Reallön och arbetstid 1965-1987,. index l965l0
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Det kan också invändas det hushållens individens inkomsterär änatt snarare
och arbetsutbud bör beaktas. slutsatserna blir emellertid desamma beträf-som
fande hushållens reala disponibla inkomster. nådde sin högstaDe nivå 1980 och
sjönk därefter tillbaka till år 1983 dock inte lika mycket reallönen.som

Det visar sig alltså individen lika väl hushållen tätt vidkännas realatt som en
inkomstförsämring i början I980-talet. Sedan 1981 har arbetsutbudet förav
första gången sedan 1930-talet ökat följdunder år, både avseende indivi-en av
dens faktiska arbetstid och den totala arbetsinsatsen i landet. Det svårt fri-är att

sig från tanken reallöneförändringarnagöra haft avgörande inverkan påatt en
arbetsutbudets omfattning.

Välfärdens finansiering
Skola, sjukvård och social har byggts Pensioner, barnbidrag ochut.omsorg

transfereringarandra år allt betydelse i samhällsekonomin. Tillstörre största
delen har dessa välfärdsreformer finansierats med skatter. Skatternas andel av

ökatsden totala produktionen har Skatterna motsvarade år 1965 35,9 procent
BNP och 1987 54,8 Merparten tillväxten mellan 1965 och 1987procent.av av

har för ñnansiera offentliganvänts verksamhet och transfereringar. Somatt an-
del BNP har skatterna ökat tämligen jämnt under perioden. De medstegav om-
kring procentenhet år till 1980. Därefter har ökningstakten varit omkringen per

halv procentenhet året. Det har inneburit Sverige hamnat i vissatten om en
särklass gällervad skatter i OECD-området.

Skattehöjningarna har emellertid inte inneburit offentligaden sektornsatt
verksamhet ökat i omfattning eftersom hälften skatterna går tillbakasamma av
till hushållen formi transfereringar.av
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Margirzalsyarrer
Eftersom skatteskalan är progressiv betalar större andel i skatt de sistman en
intjänade hundralapparna än genomsnittligt på hela inkomsten. En extraför-
tjänst därmed lite i utbyte och det kostar förhållandevis liteger arbeta deltid.att
l riktning verkar de inkomstprövade transfereringarna.samma

Ett räkneexempel kan åskådliggörapar Den tjänarresonemanget. som
130 000 kronor betalar omkring 52 000 kronor i skatt eller 40 in-procent av
komsten. Om vederbörande i stället väljer arbeta deltid, låtatt säga tre-oss
kvarts arbetstid. sjunker bruttoinkomsten med 25 till drygt 98 000 kro-procent

Eftersom marginalskatten i detta inkomstlägenor. 50är minskar skat-procent
med halva inkomstminskningenten till 36 000 kronor. Nettoinkomsten har

därmed sjunkit från 78 000 till 62 000 kronor, dvs. arbetstiden minskattrots att
med 25 har nettoinkomsten baraprocent sjunkit med 20 Om inkomst-procent.

dessutom har inkomstberoendetagaren bostadsbidrag och daghemsavgifter
kan den sammanlagda effekten på den disponibla inkomsten inskränka sig till
mellan 10och Den enskilde har förloratprocent. mycket lite förkortaatt
arbetstiden. Däremot har och kommun förloratstat inkomster och eventuellt
fått ökade utgifter för inkomstberoende bidrag därför individen minskat sinatt
arbetstid.

Om individen i stället vill arbeta uppstår resultat. Enmotsattmer person som
tjänar 130 000 kronor och ökar sin arbetstid med 25 får inkomstök-procent en
ning på 32 000 kronor. Av detta går emellertid 64ca i skatt. Nettoin-procent
komsten ökar med 500 kronor eller Om bostadsbidragen mins-procent.
kar och daghemsavgifterna ökar kan utbytet bli lägre.ännu På den konsumtion

nettolöneökningen leder till utgårsom och andra skatter. Den här si-moms
tuationen har gjort marginalskatternas inverkanatt arbetsutbudet blivit ett
allt hetare debattämne. Frågan har ställts inte sänkta marginalskatter skulleom
leda till ökat arbetsutbud.

Resonemanget utgår från teori beträffande förändringar real-samma som av
lönen, dvs. förändring nettolönenatt upphov till inkomst-en ochav ger en en
substitutionseffekt på arbetsutbudet. En sänkt marginalskatt innebär således att
nettoinkomsten ytterligare timmes arbete blir förestörreav än marginalskat-en
tesänkningen. Det blir dyrare frånavstå arbete. En marginalskattesänk-att
ning innebär dessutom nettolönen ökar vidatt även oförändrad arbetstid för
dem vilkas inkomster berörs skattesänkningen. Det betyder skattesänk-av att
ningen också upphov till inkomsteffekt, dvs. individenger behöveren arbetaatt
mindre för totala inkomst.samma

De forskningsresultat finns beträffande marginalskatternas inverkansom
arbetsutbudet visar tämligen olikartade resultat. Två undersökningar har ge-
nomförts inom för inkomstskatteutredningen. Enligt denramen skulle giftaena

mellanmän 25 och 54 år öka sitt arbetsutbud med knappt nio vidprocent en
marginalskattesänkning på tio procentenheter. Det skulle för dessa betydamän

genomsnittlig normalarbetstid omkringen 46 timmar i veckan. Dessutom
förutsågs kvinnor också skulle Ökaatt sitt arbetsutbud. De totala skatteintäkter-

förutsågs stiga, skattesänkningen. Enligtna trots den andra undersökningen,
där hänsyn till de tröghetertog finns iman arbetstidernas lag- och avtals-som
mässiga reglering hushållens samladesamt arbetstider, blir effekterna ar-
betsutbudet mycket avsevärtbegränsade. Skatteintäkterna minskar
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hushålletMarginalefiekter i
påverkasarbetsutbudetfråga huromstriddfortfarandesåledesDet avär en
marginalef-hurstuderaväsentligtDet dessutommarginalskatter. är attsänkta

sänksmarginalskatternaOmhushållsmedlemmar.för olikafekterna en-utser
för hus-lönsamtrelativtblir detinkomsterhögamed settförbart merpersoner

arbetahögst inkomsthardenhållet låta mer.att som
timförtjänstkvinnanhushåll harsituationen. Ibelysaexempel kanEtt ett en

iför 75 kronorheltidarbetarochhalvtidsarbeteför50 kronor ett mannen
och35marginalskattkvinnanhar procentutgångsläget man-timmen. I en

inettotillskottdettimmearbetarOm ettextra64 gerprocent. enmannennen
32:50inbringaskulleför kvinnanarbetetimmesmedankassan 27 kronor en

00070för inkomster överprocentenhetertiomedsänksskattenOmkronor.
for inkomst-beräkningarnaigälldeförutsättningvilket denkronor somvar

och34:50 kronorvärdextraförtjänstskulleskatteutredningen varamannens
detmarginalskattesänkningen harGenom32:50 kronor.fortfarandekvinnans

arbetaheltidsarbetandeför extra.den attlönsamtblivitsåledes mannenmer
deltidsar-för denlönsamtmarginalskattesänkningen det tvärtomFöre mervar

extrainsats.kvinnan görabetande att en
kombi-oftamarginalskattesänkningar dessutomharpolitiska debattenI den

arbetsmarknadeninträdeskostnaderkraftigt höjdaförslagmednerats om
i såskulleincitamentenekonomiskaDebarnomsorgskostnader.höjdagenom

arbetsut-helahushålletsstå förmakarnalåta denhushålletförfall öka att ene av
småbarns-14begagnasredan idag procentalternativ, avbud. Ett avannat som

barnom-situation därarbetstider. Isaxademedarbetaföräldrarna, är enatt
Ilönsamt.ekonomiskt mycketbliskulle detkraftigtstigersorgskostnaderna

ha be-motskift skullearbetarhushållet ettidendetfall innebärmånga att som
räknat.i timmararbetsutbudgränsat

handelsanställdEnockså detbelysaförexempel ar-Låt att senare.etttaoss
genomsnitt-plusi timmen60 kronorlönmed etti veckan20 timmarbetar en

Barnom-året.000 kronor54Nettolönen är50ob-tilläggligt omprocent.
handels-Om denarbetstider.saxadefamiljeninomklarar genommansorgen

kommunaladeninomplatsbarnetdagtid måstetillvillanställda över
Föråret.000 kronor6kostar att utvivilket sammabarnomsorgen antar om

veck-i34 timmararbetamåste honhelgarbeteochsitt kvälls-vidnettolön som
barnomsorgskostnaden ökarutgångsläget. Omiändvs. 72 procent meran,

tim-37arbetakvinnanavdragsgill, måstebliråret,000 kronor12med menom
halvtidsarbetet.aktuellavid detnettolönfori veckan att somsammamar

och dehushållenformarginaleffekter ävenstuderaviktigtsåledesDet är att
änd-vidarbetstidersinaförändraincitamenthushållsmedlemmarnasolika att

exempelvisföreffektermycketnämligen hakanförhållanden. De storarade
kvinnor.ocharbetstider mellan mänfördelningen av

Särbeskattningen
utveck-förbetydelsepåtaglighademarginalskatterförändradetillfälle dåEtt

1971.åravskaffadessambeskattningenarbetsmarknaden närlingen var
befrämjadesÖvergången gifta kvinnorförmarknadsarbetetillhemarbetefrån

radi-sänktesarbetsmarknadeninträdeför derasmarginalskatteneftersom



sou 431989:53

kalt. Följden blev också mycket snabb ökning sysselsättningen bland giftaen av
kvinnor. Samtidigt ökade emellertid progressiviteten i skatteskalan. De hel-
tidsarbetande redan befann sig på arbetsmarknaden, huvudsakligen män,som
fick stigande marginalskatt. Resultatet blev också under hela 1970-taleten
minskande totala arbetstider omfordelning arbetstiderna mellan mänmen en av
och kvinnor.

Total marginaleflekt
Många har det den totalaär marginaleffekten avgörande forärmenat att som ar-
betsutbudet. Med total marginaleffekt inkomstskatt, delarmenas moms, av ar-
betsgivaravgiften, inkomstberoende bidrag Det vadär brukar be-m.m. som

skattekilen,nämnas dvs. skillnaden mellan vad det kostar för uppdragsgiva-en
arbete utfört och vad uppdragstagaren får formi ochatt ettre ut av varor

tjänster det intressanta.är Enligt beräkningar har den genomsnittligasom mar-
ginaleffekten stigit från 55,3 1965 till 73,7 1982. Därefter sjönkprocent procent
den något i och med marginalskattereformen påbörjades 1983 och uppgicksom

°1985 till 71,4 procent.
Vad påtagligtär studerar totalanär de marginaleffekterna hur be-ärsom man

offentligaroende den sektorns finansiering arbetstidens omfattning.är Avav
produktionsresultatet for timmes arbete går drygt 70 till den of-extra procenten
fentliga sektorn. En del förklaringen till budgetunderskottets försvin-stor av

inande mitten l980-talet alltsåär ökat arbetsutbud. En beräkningettav som
bygger på arbetsutbudet ökat med omkring 500 miljoner timmar mellanatt
1981 1988och och genomsnittlig timlön inklusive socialförsäkringsavgif-en

på 100kronor lederter till den konsoliderade offentliga sektorn grundattca
den ökade arbetsvolymen fått tillskott på 35 miljarder kronor mellanettav ca

1981och 1987.Detta har verksamt bidragit till bort det statliga budgetun-att
lderskottet.

Figur 2.5 Totala marginaleffekter skattesystemet och arbetstid sysselsattav per
1965-1987, index 1965l00.
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1965:100.Figur Arbetstid och sysselsättning, index2.6
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1980-taletVarför ökar arbetstiderna under
arbetstider, stigandeför utveckling med minskadeVi har här redogjort lången

1980-talet inträffar förändring. Arbets-produktion och ökad välfärd. Under en
genomförsgenerella arbetstidsförkortningartiderna minskar inte längre, några

tillfäl-inte faktiska arbetstiderna ökar. Frågan har ställts dettaoch de är ettom
ligt fenomen eller trendbrott.ett

år:finnas flera orsaker lett till ökat arbetsutbud underDet kan ett senaresom
El inkomst minskade i slutetReallönerna sjönk och hushållens disponibla

19831980-talet. ökade arbetstider och sedan1970-och början på Inte ens
1979reallöner har reallönen sysselsatt uppnått årsstigande gjort att per

nivå.
blev lättareMarginalskatterna sänktes 1983-1985. Det därigenom att

reallöneförlusten ökat arbetsutbud.kompensera del etten av genom
i arbetsutbudet ochBefolkningen har ökat de åldrar där störstärmest som

arbetsutbud.relativt minskat i vanligen har lägre An-sett ettgrupper som
talet kvinnor barn under sju år har minskat.med t.ex.

allt fler bor iregionala fördelningen har förändrats storstä-Den attgenom
arbetsutbudet i övriga landet.derna där störreär än

längre utbildning individen har längreUtbildningsnivån har höjts. Ju desto
arbetstider har man.

fackliga varit fler heltidstjänster.De strävandena har att
önskemålen fördelning for-ökad jämställdhet innebär jämnareom av
värvsarbetet.
Efterfrågan arbetskraft har ökat.
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Det alltsåär tämligen unik period förändraten förutsättningarna försom ar-betsutbudet. Förklaringen till de allt längre genomsnittliga arbetstiderna kan
samverkan mellan alla devara en uppräknade faktorerna.ovan

2.3 Arbetstidsforändringar 1965-1987 2

Sett helaöver perioden har den totala arbetstidsvolymen minskat med tre pro-
Bakom detta liggercent. emellertid arbetstidsförändringarstora olika slag.av

Befolkningen i arbetsför ålder har ökat med Om de tillkomman-procent.sex
de arbetar i utsträckningpersonerna 1965 års befolkningsamma gjorde,som
borde alltså arbetstidsvolymen ha Ökat med Det denär demogra-procent.sex
fiska effekten förväntad arbetsvolym.

Det är emellertid betydligt större andel befolkningenen i arbetsför ålderav
arbetar 1987 än det 1965.som Andelen sysselsatta har ökatvar från 71 till 82

befolkningen mellanprocent och 64 år.av Det betyder arbetstiden bordeatt
ha ökat med grund ökadprocent sysselsättningsandel. Genomav befolk-
ningsförändringar och såledesökad sysselsättningsandel borde den totala ar-betstidsvolymen 22 1987större 1965.änvara procent De fanns 1987årssom
arbetsmarknad arbetade emellertid inte lika mycket de fanns på 1965som som
års arbetsmarknad.

Deltidsarbetet Ävenhar ökat under perioden. det totala deltidsarbetetom
ökat med omkring 600 000 mellan 1965 och 1987 bortfalletpersoner är i ar-
betstid relativt litet. Det har skett förskjutning allt längre deltidsanställ-en mot
ningar. Arbetstidsbortfallet grund ökat deltidsarbete kan beräknas till fy-av

den totala arbetstidsvolymen.procentra av
En del den ökade sysselsättningsandelen berorav många småbarnsför-att

äldrar är sysselsatta samtidigt de har betald föräldraledighet.som Enligt ar-betskraftsundersökningarna den frånvaronmotsvarar omkring två procent avde sysselsatta.
Frånvaron har ökat också andra anledningar. Enligt beräkningarav har det

inneburit två arbetstidenatt bortfallerprocent på grund ökadav sjukfrånvaroav
och andra frånvaroanledningar exklusive betald föräldraledighet och förlängd
semester.

Slutligen har avtal diverse arbetstidsförkortningar träffats,om bl.a. för skift-
arbetare och andra Vi har beräknat det härgrupper. på omkringrestpostsom en

den totala arbetsvolymen.procenten av
Om några generella arbetstidsförkortningar inte genomförts borde således

den totala arbetstidsvolymen ha ökat med tolv Eftersom den iprocent. stället
minskat med betyder dettre deprocent generella arbetstidsförkortningarnaatt
under perioden minskat arbetstidsvolymen med tretton procent.

Den ordinarie veckoarbetstiden har förkortats från 45 till 40 timmar. Brutto
det arbetstidsminskningmotsvarar med drygt elvaen Eftersom delprocent. en

företagare. inte omfattast.ex.grupper, arbetstidsförkortningen ochav stora
tjänstemannagrupper redan hade 40 timmars arbetsvecka vid genomförandet
har värderat denna arbetstidsförkortning till nio procent.

Semestern förlängtshar från fyra till fem veckor enligt lag. Därutöver har
andra förhandlat sig till avtalsenligagrupper semestervillkor ärsom mer om-
fattande än vad lagen föreskriver. Vi har beräknat effekten förbättradeav se-
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perioden.undertill tvåmestervillkor procent
femomkringdetbetyder67 till 65 år. Bruttofrånhar sänktsPensionsâldern

reformenomfattadesinteallaeftersomarbetslivet avgrupperprocent menav
arbetstiden.tilldenvärderathar vi procenttre av

arbetstidsförkortningarna undergenerelladekonstateraVi alltsåkan att
1978 dengenomfördes dåreformenomfattande. Denvaritperioden senaste

generellahar ingadecennietDetinfördes.semesterveckanfemte senaste ar-
livs-omfattadereformergenomförts medanbetstidsreformer procent avsom

dessförinnan.decennietgenomfördesarbetstiden

arbetade timmar.antaletförändringenbakom2.3 FaktorerTabell av

Procent1965-1987Perioden

6+Befolkningsökning
15+Sysselsättningsandel

Ökat 4deltidsarbete -
2föräldraledighetBetald -
2Ökad föräldraledighetoch betaldexklusivefrånvaro semester -

Övrigt, lskiftarbetareförarbetstidsförkortningt.ex. -
13arbetstidsförkortningarGenerella -

9veckoarbetstidvarav --
2semester --
3pension --

3antal arbetade timmarTotalt -

Procent1981-1987Perioden

1.5+Befolkningsökning
2,0+Sysselsättningsandel

Ökade lför deltidsanställda +arbetstider
0föräldraledighetBetald
0Frånvaro

Övertidsarbete, 1,5arbetstideroregleradeföretagandebisyssla, +samt
0arbetstidsförkortningarGenerella

6antal arbetade timmar +Totalt
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Mellan 1981och 1987har den totala arbetstidsvolymen ökat med omkring sex
En kan förklaras befolkningsökningenprocent. procent och ettav procentpar

beror ökad sysselsättningsandel. Andelen deltidssysselsatta har inte föränd-
och det har skett förskj utningrats allt längre genomsnittliga arbetstider.moten

Övertidsarbetet har samtidigt ökat.
De arbetstidsreformerna kundestora genomföras i period med stark eko-en

nomisk tillväxt samtidigt befolkningsökning och sysselsättningsökningsom
motverkade del bortfallet arbetskraft. Det lättär konstatera deten av attav att
inte hade varit möjligt upprätthålla produktionen inteatt befolkningen ökatom
och sysselsättningen stigit.

2.4 Vad har den Ökade levnadsstandarden inneburit
Den snabba produktionsökningen under några decennier efter andra världskri-

kommer knappast kunnaget Det förutsättningarnaatt gör för-attupprepas. att
korta arbetstiden med bibehållen levnadsstandard mindreär i framtiden deän

under 1960-talet.t.ex.var
Produktionsökning och arbetstidsförkortning har gått hand i hand. Tidsan-

vändningen har förskj utits från producera till konsumera. Menatt konsu-att att
också tid.tarmera

Fler prylar i hemmet och bostadsytorstörre kräver tid för värd ochmer un-
derhåll. För alla ting köpt gåratt nytta det åt tid för användning. Detav man
stigande välstândet och de kortare arbetstidema har inte gjort alla lugnare och

harmoniska i sin tillvaro. Den rastlösa välfärdsmärmiskan blevmer be-ett
på 1970-talet och föruttryck hur välfärden och arbetsbesparandeettgrepp ma-

skiner i själva verket kan öka och tidsknapphet. Staffanstress Burenstam Lin-
der har uttryckt det följandepå sätt:

Ett stigandevälstånd i form ökande mängd konsumtionsvaror kommer inteav en
medföra problemfri stegringatt det allmänna välbefinnandet.en Att rikedom in-av

någonär garanti för lycka ingente är nyhet. Däremot det kanskeär nyhet viatten
kan skönja mekanism åstadkommer stigandenu konsumtionsvolymen attsom en

i sig själv upphov till inre motsägel kommer påverkavår slutligager be-attser, som
dömning resultaten våra tillväxtansträngningar.av av

Allteftersom utvecklingssträvandenaaccelererasunder den ekonomiska tillväx-
dekadensperiod, kommer följandetens fenomen sig alltmergöra märkbara.att

Vilket avseende skall fästasvid dem står det och fritt självsom avgöra.attvar en
Men begrunda deras innebörd kan ingenatt undgå.

Ett alltmer hektiskt livstempo, karakteriserat genomtänkta försöka hus-attav
hålla med allt knappare tid.en

b En tilltagande mängd kommer ställa krav på tid föratt sådantvaror, som stora
underhålls- och servicearbete inte låtergärna sig mekaniseras,dettasom trots

underhållstiden enhet minskar.att per
Genom välståndet endast partiellt,att är kommer svårigheternac öka för deatt
människor välfärd beroendeär andrasknappa tidvars änmera över-av ettav
flöd på De gamla, i början tillväxtperioden saknadehusrumvaror. ochsom av

kommer slutet tillväxtrnaninsmat, utvecklingmot i stället sakna folkav attBkan hand dem.tasom om
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3 Arbetstider och produktionssektorer

3.1 Inledning
Arbetets syfte är producera och tjänster. Resultatetatt arbetsinsatsernavaror av
säljs pá marknad eller tillgodoser behov i enlighet med politiska beslut.en I det
här kapitlet beskrivs omfattningen de arbetsinsatser iolikagörs produk-av som
tionssektorer. Det uppfattning fördelningen och omfattningenger en om av ar-
betsinsatserna i produktionen och tjänster. Beskrivningen sker medav varor
avseende på produktion, antal sysselsatta, antal arbetade timmar arbetsti-samt
dens förläggning. Till beskrivningen har fogats exempel på olika arbetstidslös-
ningar.

3.2 Näringsliv och offentlig verksamhet
Till börja med analyseras utvecklingen iatt sektorer: varuproduktion, privattre

myndighetertjänstesektor offentligaoch
Sedan 1970har det skett förskjutningarsmå i produktionsandelar mellan sek-

Varuproduktionen har minskat fråntorerna. drygt 42 till knappt 40 årprocent
1987.Den privata tjänstesektom för 37 produktionen jämförtprocentsvarar av
med 34,5 är 1970och den offentliga sektorns produktionsandelprocent har ökat

utvecklingfrån 21,5 till drygt 24 Det måttligprocent. synes som en
Antalet arbetstimmar fördelade på de olika sektorerna har däremot föränd-

Årdramatiskt. 1970utfördes 47rats arbetstimmarna inomprocent av varupro-
duktionen medan motsvarande andel år 1987 knapp tredjedel. Den priva-var en

tjänstesektorns andel arbetstimmarnata densamma år 1987 17år ti-av var som
digare, knappt 35 Följaktligen har andelen arbetstimmar iprocent. den
offentliga sektorn ökat kraftigt, från 18,5 till 28 det totala antaletprocent av ar-
betstimmar.

Fördelningen antalet sysselsatta i respektive sektorer har förändrats ännuav
kraftigare. Den offentliga sektorns sysselsättningsandel har frånökat 20,5 till
32 Att den offentliga sysselsättningen ökatprocent. andelenän arbetstim-mer

återspeglar främst antalet deltidssysselsatta ökat inom sektorn.attmar
Det här innebär varuproduktionen ökat med omkring 30att samti-procent,

digt antalet anställda i sektorn minskat med 20 och antalet arbeta-som procent
de timmar minskat med 30 procent.

Inom den privata tjänstesektom har produktionsökningen varit knappt 50
antalet arbetade timmar har ökatprocent, med 7 och sysselsättnin-men procent

med 13 procent.gen
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sektorer.olikasysselsättning iocharbetstiderProduktion,3.1Figur

sysselsattaAntalarbetadetimmarAntalpfod.p[isnuguy värdeårs1980 k‘ 100100i100 få
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timmararbetadeantaletproduktionensåvälharoffentliga sektornIden som
varit drygtsysselsättningsökningenmedan6050 ochmellanmedökat procent
allt störresigoch tagitbyggtsharoffentliga sektorn ut70 Den enprocent.

offentligifått arbete600 000ytterligareinneburituppgift. harDet personeratt
1970-underkvinnordeallt arbeteframförvilkettjänsteproduktion gett som

arbetsmarknaden.sig påsökt1980-talenoch ut
sjukvård,hälso- ochbeträffandegjortsamhälletåtagandendeGenom som

från de mätpro-Bortsettarbetsinsatser.krävsäldrevård och barnomsorg stora
effektivi-ochproduktivitetsektornsoffentligabeträffande denfinnsblem som

inteskall skötasektornoffentligadenuppgifterdesjälvklartdetär att somtet,
varuproduktion.sätteffektiviserassig t.ex.låter somsamma

Varuproduktion3.3

rationaliseringar-därindustrin. Det ärdominerarvaruproduktionenInom som
långsiktigtindustrianställdaantalethar gjortomfattande. Detvarit attmestna

slu-underproblemIndustrin hadeökar.produktionen storafallandeär atttrots
följd.år ifleraminskadeproduktionen1980-talet dåbörjan1970- ochtet avav
1983.nivålägstanådde sinsysselsattaoch antaletökat1982 har den återSedan

omkringmedminskatindustrisysselsattaantalethar1970 och 1987Mellan
000.till 8901987uppgick åroch150 000 personer

Verkstadsindu-förändringar.strukturellasketthar detindustrinInom stora
1987omfattade när-industrintredjedeldrygför1970svaradeårstrin avensom

Även pappersin-ochochindustrikemiskhälften densarnma. massa-avmare
produktionsvär-harproduktionsutveckling. Däremotsnabbhaftdustri har en

textil- och be-ochträvaruindustrinochlivsmedelsindustrin stagneratinomdet
40medhar minskatklädnadsproduktionen procent.

67arbetstider.oregelbundnautsträckningliteniindustrianställda harDe
Skiftarbete ärindustrininomdetSamtidigtdagtid. ärarbetar van-somprocent

Arbetstidsförläggningenskift.industrianställd arbetarfemteligast. Drygt var
arbetarpappersindustrinochdelbranscher. Inommellan olikavarierar massa-

anställda inomdefor blottgällerskift, vilket procentnästan avvarannan
verkstadsindustrin.
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Under 1980-talet har det genomförts arbetstidsförkortningar för skiftarbeta-
Frånvaron inom industrin har dessutom ökat. Den genomsnittliga arbetsti-re.

den anställd inom industrin 1750timmar år 1970 har därefter mins-per var men
Årkat drastiskt. 1987 den genomsnittliga arbetstiden för industrian-var en

ställd 1485 timmar.
Industriell verksamhet har långunder tid varit känd för stela arbetstidsfor-

fabriksvisslanNär ljöd i brukssamhället började arbetarna sin arbetsdagmer.
och någon timme tjänstemännen. Skiftforrnema standardiseradesenare var
och det litet för lokala variationer.utrymmegavs

Fortfarande har på många håll stel och fastlåst förläggning arbets-man en av
tiden. På harår dock på del håll flexiblaprövat arbetstidersenare man en mer
och inom vissa företag har tämligen radikala försök genomförts.

Ett de bekanta denär så kallade arbetstidsbuketten på Volvo i Köping.av mer
De anställda kan där välja mellan åtta olika arbetstidsvarianter. Variationen gäl-
ler både arbetstidens längd och förläggning. De olika arbetstidema täcker in
hela dygnet och veckans alla dagar. finnsDet möjlighet välja arbets-t.ex. att en
tidsform enbart omfattar lördags- och söndagsarbete. Valmöjlighetensom är
givetvis begränsad till tillgången på arbetstidsforrner och det har visat sig vara
svårast rekrytera till det traditionellaatt tvåskiftsarbetet.

Ett exempel från industrin Electroluxär iannat Motala där arbetar medman
sammanlagt hela 154olika individanpassade arbetstider. Det har gjort det möj-
ligt rekrytera personal inteatt haft intresse för traditionellt industri-som annars
arbete.

.Flextid har till delenstörsta endast tillämpats för tjänstemän inom industrin.
Flera industrier har emellertid infört flextid föräven arbetare. På Alfa-Laval i
Lund och Ericsson i Visby har flextidssystem för produktionsanställ-t.ex.man
da. I det fallet omfattar flextiden skiftarbetare.även mångaI fall harsenare man
inom industrin kunnat avläsa såväl minskad frånvaro ökad produktivitetsom
och trivsel på arbetsplatsen flextidssystemennär införts.

Byggnadsproduktionen hade ökningstakt under 1970-talet haren svag men
under 1980-talet ökat något snabbare. Antalet sysselsatta minskade till mitten

1980-talet Årmed omkring 100 000 har sedan ökat något.av personer men
1987 sysselsattes 283 000 personer.

byggnadsverksamhetenInom dominerar dagtidsarbetet helt, hela 88 procent
arbetar dagtid. Det helt övervägande antalet anställda är män arbetar hel-som
tid. Byggnadsarbetare har ofta långa tillresvägar sin arbetsplats med vecko-
pendling följd. Det har gjort komprimerade arbetsveckor fyraatt medsom och

halv arbetsdagar förekommer för tillfälle till sammanhängandeen att le-ge mer
dighet.

Byggnadsarbetama utför i genomsnitt fler arbetstimmar år än de indu-per
strisysselsatta. Antalet arbetstimmar har ökat under 1980-talet med ett par pro-

till knappt 1600 timmar året vilketcent drygtär 100 timmar inomänom mer
industrin.

Jordbruk, skogsbruk för bara 50 år sedanetc. den dominerande nä-som var
ringsgrenen i Sverige svarade 1987 för endast 3,5 den samladeprocent av pro-

iduktionen.
Inom jordbruket är oregelbundna arbetstider vanliga. Ett problem för många

är möjlighet till längre sammanhängandeatt ledigheter, både avseende helg-
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inga-möjligheter detAvbytarsystem vissa görledighet och semester. ger men
femdagarsvecka och ha fem veckorsmöjligt tillämpalunda semester.att

tjänsteproduktion3.4 Privat

varuhandeln. tolv den totalaDrygttjänstenäringenDen ärstörsta procent av
omkring 600 000.Antalet sysselsattaproduktionen handel. ärutgörs av

obekväma arbets-och dominerardetaljhandel hotellInom restaurangersamt
jämförtdagtid vardagar medsysselsatt arbetar enbartfjärdetider. Endast var

arbetar inom partihandeln.fyra demtre somav av
börjansysselsatt sedangenomsnittliga antalet arbetade timmar ärDet avper
anställdai industrin. arbetar devaruhandeln Däremot1980-talet högre inom än

industrianställda.färre timmar de Det ärdetaljhandeln i genomsnittinom än
År 1987 arbeta-affarsbiträden arbetar deltid.på månganaturligt med tanke att

ökning meddetaljhandelsanställd 1415timmar året,de procenttre se-om enen
1980.dan

liksom inom andra kund-detaljhandeln,Arbetstidens förläggning inomär
tillströmning. Medberoende kundernasorienterade serviceinrättningar, ettav

inneburitavskaffande har detaffárstidslagensöppethållande ochutökat mer ar-
arbetsbelastningen har gjort de-ojämnaobekväma arbetstider. Denbete på att

korta ocharbetstider och pusselolikataljhandeln laborerat med många ett av
flertal arbetstids-vid arbeta medarbetstider. Man har långlånga ettattvana

sinemellertid varit svårt påverkahar detMånga gångermönster. att egen ar-
arbetstidsförläggning.fått med vissväl anställningbetstid när enman

personalbeman-fördecentraliserati Stockholm harInom NK ansvaretman
arbetsti-inflytande denanställdai försök de större överningen ettett att egnage

arbetstidsförläggning inteindividuellheltDeltidsanställda harden. t.ex. som
följer något mönster.

försäkringsverk-bank- ochnäringsgrenrelativt snabbt expanderande ärEn
jämföra produktionsmåttetsvårtVerksamhetens karaktär detsamhet. gör att

åttondedelemellertid för omkringnäringsgrenar. Denmed andra avensvarar
175 000 år 1970 tillfrån omkringökat kraftigtAntalet sysselsatta harBNP.

alla sysselsatta.6,51987, då de utgjorde280 000 år procent avpersoner
inom flertalet branscher ilägretimmar sysselsattAntalet arbetade är änper

1550genomsnitt enbartbankanställda i1970 arbetade denäringslivet. Redan
inte andeleni 1450. beror1987 antalet Dettimmar året och år attnerevarom

oregelbun-20 Andelen meddeltidsanställda hög. Den endastärär procent.ca
endast 14samtliga näringsgrenar,arbetstid lägsta inomden denär procent.

38,75 timmars38,5 respektiveforsäkringsanställdahar bank- ochDäremot de
arbetsvecka enligt avtal.

kraftigt undersamfärdselsektom har ökat tämligenAntalet sysselsatta inom
bidrag till den000 till 310 000 Dessfrån 260decennierna,de senaste personer.

genomsnittliga arbetsti-stigit motsvarande takt. Desamlade produktionen har i
för omkringmotsvarade de anställda1980-talet ochhar ökat något underderna

vanliga och endast 40arbetstiderna är1550 timmar 1987.De obekväma procent
förlagd till dagtid.har sin arbetstid

förlagdinneburit arbetstiden varit påalltidhararbeta medAtt atttransporter
Taxibilama rullar tå-alla dygnetveckans dagar.alla timmar ochdygnets runt,
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likaså och lastbilarna har ofta långkörningar innebär övernattninggen isom
samband med arbetet. Tunnelbanan i Stockholm har uppehåll endast några tim-

på och Spårvägen i Göteborg likaså.nattenmar
Arbetstiderna inom samfärdseln har ofta varit problem både hälsomässigtett

och for den sociala anpassningen till familjeliv och andra fritidsaktiviteter,
samtidigt sektorn ofta erbjudit lämpliga arbetstider för den velatsom görasom
extrafortjänster i samband med studier. Därutöver har skyddsaspekten på ar-
betstidens längd och förläggning särskild tyngd i trafiken.en

3.5 Offentlig tjänsteproduktion
l sysselsättning och arbetstid är det den offentliga änsteproduktionen ökatsom
i omfattning under den studerade perioden. Det är vägval Sverige gjortett ge-

politiska beslut. Det har handlat synliggöra de vård-nom ochattom omsorgs-
uppgifter tidigare till del utfördes obetalda i hemmen.stor Detsom är ut-en
veckling inte skett i motsvarande omfattning i andra länder.som

Ett viktigt skäl for den offentliga verksamhetens utbyggnad har varit jäm-
ställdheten mellan könen. Utbyggnaden har kvinnor sysselsättning. Mengett
barnomsorg och äldrevård har också varit förutsättning för kvinnornas inträ-en
de på arbetsmarknaden. Det har främjat kvinnornas ekonomiska och sociala
självständighet.

En del den offentliga verksamhetenstor måste ske dygnet Detav görrunt. att
andel de offentliganställdastor har oregelbundna arbetstider.en Det gällerav

exempelvis 42 inom hälso- och sjukvården och 35procent inom social-procent
vården. Däremot dagtidsarbeteär vanligast inom undervisningsväsendet och
inom den offentliga förvaltningen. Iden statliga sektorn dominerar dagtidsar-
betet, medan både oregelbundna arbetstider och deltidsarbete är vanligt före-
kommande i den kommunala verksamheten.

Hälso- och sjukvården för knapp tredjedel den offentliga sek-svarar en av
verksamhet och knappt niotorns alla utförda arbetstimmar i landet.procent av

socialvården. till vilken barnomsorgen räknas, hart.ex. också expanderat
och fjärdedel hela den offentligamotsvarar sektorns arbetstid. 450 miljo-en av

arbetstimmar utförs i socialvården.ner
Inom utbildningsväsendet utförs drygt 300 miljoner arbetstimmar, knappt

fem alla arbetstimmar i hela ekonomin.procent av
De delarna den offentligatre sektornstora hälso- och sjukvården, social-av

vården och undervisningen tillsammans för omkring fjärdedelarsvarar tre av
den offentliga verksamheten.

Samtidigt den offentliga sektorn expanderat är det också där deltidsar-som
betet ökat Knappt 1300 timmar året utfördemest. offentliganställdsom om en
i genomsnitt 1987, betydligt mindre än de knappt 1500 timmar sysselsattper

utfördes i näringslivet. Det visar finnsdet relativtsom potential inomatt storen
den offentliga sektorn öka arbetstiden anställa fler.att Om i den of-utan att man
fentliga sektorn hade genomsnittliga arbetstid inom näringslivetsamma som
skulle det närmare 200 000motsvara Under år har också flerapersoner. senare
landsting och kommuner försökt förmå de deltidsanställda öka antaletatt ar-
betstimmar och AMS har landstingen erbjudauppmanat de anställda fleratt ar-
betstimmar.
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enhetliga arbets-tämligenindustrin, hafthar, liksomoffentliga sektornDen
alla sjukhuspå landetslikartadearbetstider hartidsformer. Sjukvårdens utsett

i varandrahelgarbetekvälls- och vävtsarbetstid dag-,schemalagd därmed
personal.anställdsärskiltutförtsnattarbetetmedan av

gamla sche-sjukhus har detPå mångabrytasbörjarMönstren upp.numera
tredje helg.endastmed arbetehelgtjänstgöringmed ersatts varmat varannan

anställdas arbeteheltidslön for debetalar kommuneni KirunaVid hemtjänsten
anställdahar dei MalmbergetGunillahemmetVidtimmar dagen.under omsex

sjukhuset iKullbergskaarbetstider och påvälja sinamöjlighetlätt större att
sjukvårdsanställda.förflextid degenomförs försök medKatrineholm

1988.1989 Berga1988 f och Petterssonkällor: SCB gHuvudsakliga samt1
genom varuproduktionenTillenligtSNI.näringsgrensindelninghargjorts2 Sektorsindelningen

till denmyndigheterochoffentliga6-9 exkl.tjänstesektorSNIförts,till privatharSNI 1-5
offentligamyndigheter.9SNI vadoffentligaproduktionen avser

exkl. varuskatter.1980 priser,producentprisi årstillhar3 Produktionsresultatet mätts
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4 Arbetskraft och arbetstider

4.1 Inledning
detta kapitelI beskrivs landets arbetskraftsresurser och faktiska arbetstider un-

der tidsperioden 1970till 1988. Beskrivningen för och kvinnorgörs män i olika
åldrar i livscykelperspektiv. Vi redogör för den demografiska utveck-samt ett
lingen. Därefter vigår på sysselsättning och arbetslöshet. Vi fördel-gör en
ning de sysselsatta hel-på och deltid. Sedan redogör vi för faktiskade arbets-av
tiderna i olika frånvaron enligt olika källor. finnsDet ävensamtgrupper en re-
dogörelse för restider och tid för vilket uppfattningraster, ger en om
bruttoarbetstiden. Det förs diskussion vilka arbetskraftsreserveren om som
finns. En summarisk redogörelse för arbetstidens förläggning ingår. Slutligen

utbildningfinns beskrivning arbetskraftensen av

4.2 Befolkningsutveckling
Sedan 1970 har befolkningen i Sverige ökat med omkring 350 000 personer.
Befolkningen 1988 8,5 miljonernästan eller fyra större än årprocent artonvar
tidigare. Befolkningsökningen har under perioden varit rekordläg, endast ca
0,2 året, något under 1970-talet ochstörre väsentligt lägre underprocent om
1980-talet. får tillbakaMan till det första decenniet 1800-talet forpå hittaatt

lika låg befolkningsökning i Sverige.en
främstDet de små födelsekullarnaär gjort befolkningsökningen varitattsom

måttlig.så Födelsekullarna har generellt blivit allt mindre efterkrigs-undersett
tiden. Mellan 1975och 1985 föddes i genomsnitt omkring 95 000 barn året,om
vilket skall jämföras med 000115 år 1960-talet.under Under år harper senare
dock barnafödandet åter ökat.

De små födelsekullarna har inneburit andelen barn och ungdomar mins-att
kat kraftigt under perioden. Andelen 16under år har minskat från 22ärsom
till 19 medan andelen 64över år ökat från 14till 18ärprocent procent,som en
ökning med knappt 400 000. Antalet förvärvsaktivi ålder 16 till 64personer
år har ökat med 160 000, vilket derasgör andel hela befolkningen varitatt av
i konstant, 63stort sett procent.

Antalet 16-24-åringar har blivit 38 000 mindre och antalet 55-64-åringar

| Källatill deberäkningar i dethärkapitletgörs därinte arbetskraftsundersök-är annatsom anges
ningarnaAKU 1970till 1988.Därinte direkta frånanvänds data undersökningarna.annatanges
År 1986ladesAKU delvis för bättre denförändradearbetsmarknadenvilketdel-att motom svara
vis andraresultat tidigareår. Dettaän hari diagrammarkerats 1986redovisatsattgav genom en-
ligt bådamodellerna.sysselsättningen någothögreenligt AKU gjortsär de sedan1986.som
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åldrarnayrkesverksamma110 000 I deminskat med drygthar mestpersoner.
födelsekullarna under000. deökning med 310 Det ärhar det skett storacaen

40 50 i slutetmellan och årbefolkningsgruppen1940-talet gör att avsom
55-64-åringar minskat harantaletgrund1980-talet mycket Påär attstor. av

1970.arbetskraften sjunkit något sedanigenomsnittliga åldernden
och 1980-talen detunder 1970- ärföddes relativt barnEn följd det attattav

1988 1970,förskolebarnföräldrar med än180 000 färrefanns närmare en
barnafödandet harminskadeperioden. Detminskning 15 undermed procent

arbetskraftsdeltagandet.förgivetvis betydelse

arbetslöshetoch4.3 Sysselsättning

Antalet sysselsatta4.3.1
kraftigt.antalet sysselsatta ökatbefolkningsökningen till harmåttligaDen trots

År för1970. Kvinnorna svaradefler sysselsatta1988 650 00 änknapptvar
År kvinnorna 40000 1970utgjorde600ökningen,delenstörre personer.av ca

talsysselsatta medan motsvarandedå3,7 miljonerde drygaprocent som varav
vikti-kanske denförändringenmiljoner. Den här är1988 48 4,4procentvar av

arbetsmarknaden under desvenskadramatiska skett på denochgaste mest som
för den svenskabetytt så myckethardecennierna. Ingettvâ annatsenaste ar-

000 fler kvin-faktum 600utveckling detfunktion ochbetsmarknadens attsom
decennier tidigare.jämfört med tvåi sysselsattadag ärnor

fråga sig varför det blivit så.ochanledningRedan här finns det att stanna upp
isysselsättningsandel lägre mångaän1960-talet kvinnornasSå påsent varsom

och sannolikthar den ökatår ärvästeuropeiska länder. Underandra senare
i alla andra västländer.högre än

År blevfamiljer. Detsärbeskattning inomgenomfördes obligatorisk1971
Tidigare ha-kvinnor förvärvsarbeta.för giftabetydligt lönsammaredärmed att

mycketvilketinkomstbeskattats påde deras inkomster toppen gavav mannens
kommunal barnomsorgarbete. Utbyggnadenmarginalskatter derashöga av

för med små barndet möjligt mödrarsubventionerade priser gjordetill starkt
halönsamtFöräldraförsäkringen gjorde detarbetslivet.delta i att ettatt ar-mer

utjämningenhör ocksåanställd. Till bildenoch kontinuerligtbete att avvara
vik-1960- och 1970-talen. Detpågick under ärkvinnors och lönermäns ensom

sin i detförvärvsarbete hade grundkvinnornastig iakttagelse ökningen attatt av
lönsamt förutsättning föroffentliga sektorns utbyggnadblev Den var enmer

efterfråganoch skapadearbetsmarknadenkvinnornas inträde på storen
arbetskraft.kvinnlig

och kvinnorsysselsatta4.3.2 Andelen män
sysselsättningsan-har inneburitsysselsattakraftiga ökningen antaletDen attav

16-64 har ökatbefolkningen i åldern årsysselsattadelen dvs. andelen av
ökat. Dennasysselsättningsandelen bland kvinnorkraftigt. Det är varsom
75 i bör-snabbt till58-59 år 1970 närmareomkring procentstegprocent men

stiga under detta decen-kontinuerligt fortsatt1980-talet. Andelen harjan attav
ikvinnorna åldern801988 för första gången ännium och procent avmervar

till sysselsatta.16 64 år
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Figur 4.1 Sysselsättningsandel 1970-1988. Män, kvinnoroch båda könen 16-64 år.
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Medan kvinnornas sysselsättningsandel hela tiden ökat har männens pendlat

mellan 83 och drygt 87 Männens sysselsättningsandel följerprocent. till viss
del konjunkturerna det finns sjunkande tendens. Under 1970-taletsvagtmen en

sysselsättningsandelen mellan 85 och 87 börjanvar I 1980-taletprocent. av
minskade så andelen fyra år i följd till 83 De allra åren dåprocent. senaste ar-
betslösheten Årminskat har männens sysselsättningsandel åter ökat. 1988 var
den knappt 85 procent.

Sysselsättningsandelen för båda könen ökade mycket kraftigt under
1970-talet, från 72 till 80närmare Därefter minskade den någotprocent. men

Århar de åren återigen stigit. 1988senaste nästan 83 allaprocentvar av perso-
i åldern 16 till 64 år sysselsatta.ner

Såväl antalet sysselsatta kvinnor sysselsättningsandelen har ökat varje årsom
sedan 1970.De här båda decennierna blev den period då kvinnorna definitivt
etablerade sig på svensk arbetsmarknad. Inte den långvariga lågkon-mestens
junkturen under efterkrigstiden förmådde ändra detta förhållande. Männens
sysselsättning har däremot varierat med konjunkturerna och minskade t.ex.

60 000med mellan 1980 och 1983. Denna skillnad mellan ochmän kvinnor
kan förklaras kvinnorna fortfarande hålleratt etablera sig arbets-av att
marknaden. Det finns hela tiden fråntryck kvinnorna kommaett att ar-
betsmarknaden. En viktigare förklaring kanskeär andelen män mycketäratt
hög inom konjunkturkänsliga varuproducerande branscher medan kvinnor
främst har sin sysselsättning i den under denna period ständigt expanderande
och for konjunkturer okänsliga offentliga sektorn.
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åldrarolikaiSysselsättningsandelen4.3.3
ochiändrats deendasti yngstasysselsättningsandel har settstortMännens

isysselsättningsandel ändrats mestkvinnornasmedanåldersgruppernaäldsta
25-54 år.åldern

hälften1970-talet drygtunderdettonåringarna som varäldreBland de var
Un-omkring 45tillsjunkit1980-talet procent.andel undersysselsatta, somen

orsak tillbidragandearbetslöshetökandedecenniet enbörjander envarav
tillutvecklingenmåsteår storUndersysselsättningsandel.minskande senare
grund-eftersigutbildafortsätterungdomarandelen attförklarasdel att somav

hög-varit någottonåringarsysselsattaandelenår harUnderökat.skolan senare
1970-talet.undergälldemedanbland män motsatsenkvinnor änblandre

1988.1970ochårenåldersgrupperför olikaSysselsättningsandel4.2Figur
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Bland äldre ungdomar, 20-24 år, har sysselsättningsandelen varierat ti-över
den. Genom stigande kvinnlig sysselsättning i den åldern haren emellertid an-
delen helaöver perioden frånökatsett drygt 70 till knappt 80 Syssel-procent.
sättningsandelen emellertid högst mellan 1979och 1981. Blandvar kvin-som

har sysselsättningsandelen i den här åldersgruppennorna ökat från 65 till 78
och skillnadenärprocent tämligen liten mellan män och kvinnor.numera

Den högsta andelen sysselsatta finns i åldrarna mellan 25 och 54 år. De allra
flesta har gjort sitt inträde på arbetsmarknaden. Det vanligaste är be-att man
håller kontakten med arbetsmarknaden under hela perioden. För kvinnornas
del innebär det beteendet till viss del förändrats.att Bland männen detvar om-
kring 93 1988 i den här åldernprocent sysselsatta.som var

För kvinnornas del har det skett förändringar i dessa åldrar.stora Två treav
kvinnor i åldern 25 till 54 år sysselsatta 1970jämfört niomed tio år 1988.var av
Det betyder det blivit halv miljon fleratt sysselsatta kvinnor i den åldern. Deen

för 80närmare sysselsättningsökningensvarar procent sedan 1970.Vi kom-av
i detalj studera utvecklingenatt i livscykelperspektiv.mer senare mer Redanett

här kan emellertid konstateras det kvinnorär i de barnafödandeatt åldrarna
ändrat beteende under 1970- och 1980-talen.som

I åldern 55-64 år har andelen sysselsatta båda könen ökat från 64 till 69av
Bland harmän sysselsättningsandelenprocent. sjunkit oroväckande från 84 till

74 Det alltär större andelprocent. inte orkar eller kan arbeta framen tillsom
pensionsdagen. Andelen förtidspensionerade mellanmän 60 och 64 år 33är
procent.

Bland kvinnor avslöjar inte siffrorna för sysselsättningsandelen motsva-en
rande utveckling. I början 1970-talet andelen äldre kvinnorav var som var sys-
selsatt blott 45 Därefter har det skett kraftigprocent. ökning i takt meden att
kvinnor varit förvärvsaktiva under större delen sitt liv nåttsom i den ål-av uppÄrdern. 1988 emellertid färre tvåän kvinnor i åldern 55 till 64 årvar treav sys-
selsatta. Andelen förtidspensionerade kvinnor i åldern 60-64 år är drygt 29
procent.

Den ökande sysselsättningsandelen bland kvinnor i olika åldrar blir tydlig
när studerar olika generationers beteenden. figurAv 4.3 framgårman varjeatt
generation kvinnor har sysselsättningsandel är mellan 5 och 10en som procent-
enheter högre än den generation född femär år tidigare hade vidsom motsva-
rande ålder.
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Arbetslöshet4.3.4
mycket låg.jämförelser varitinternationellaSverige har vidArbetslösheten i

Arbetslösheten1980-talet.hög i börjanförhållanden denEfter svenska avvar
unkturförlop-Konjhela perioden.undermellan två ochhar pendlat procenttre

1978 och1972-1973,arbetslösheten,finns ivisar det topparatt trepet
1982—1983.

syftatpolitikekonomiskarbetsmarknadspolitik ochaktivGenom somenen
vanligaarbetslöshetstalundvikit höga ärSverigesysselsättning hartill full som

tid varitländer under långarbetslösheten i mångaMedankontinenten.på om-
sjunkit.1983arbetslösheten sedansvenskahar denkring tio procent

Underarbetsmarknadsåtgärder.aktivaresultatTill början detta ett aven var
högst, drygtsysselsättningsskapande åtgärderi1984 antalet sompersonervar

30 00 årminskat till knapptantaletDärefter har90 000 personerpersoner.
oför-arbetsmarknadsutbildning AMUgick iAntalet1988. varsompersoner

1984 och50 00 årdetomkring 40 000. Därutöverändrat, personervar
arbe-velat och kunnattillhörde arbetskrafteninte35 000 år 1988 sommensom

främstarbetsmarknadsskäl, dvs.grundundersysselsatta påBeträffandeta. av
jämförbar statistik endastfinnsvill arbetakan ochdeltidsarbetande mer,som

219 tillfrån 000minskade antaletbåda åroch 1988. Mellan dessaför 1987
sysselsatta arbetaomkring fyra devill000. Fortfarande kan och180 procent av

mer.
undersysselsättning, latentantalet arbetslösa,studerarOavsett ar-om man

insatserna kan kon-arbetsmarknadspolitiskaeller omfattningen debetslösa av
önskemålmänniskorssvaradearbetsmarknaden bättre motstateras att om sys-

l980-talet.1988 i börjanselsättning år än av
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Figur 4.4 Arbetslösheten 1970-1988.
.

ä: 8:

4.3.5 Hel- och deltidssysselsättningz
Samtidigt antalet sysselsatta har stigit harsom också deltidsarbetet ökat i om-fattning. Mellan 1970och 1980 ökade antalet deltidssysselsatta med omkring
425 000. Därefter har ökningen varit måttlig och antalet deltidssysselsattamer
uppgick 1988 till 0731 000 Det 25personer. motsvarar allaprocent av sys-selsatta.

Ökningen antalet deltidsarbetandeav under 1910-talet större helaänvar ar-
betskraftens tillväxt. Det innebär heltidssysselsättningenatt trendmässigt
minskade under andra hälften 1970-talet och så 1983av antaletsent hel-som var
tidssysselsatta färre än 1970. Därefter har heltidsarbetet ökat kraftigt, under
1988 med närmare 80 000 Antalet heltidssysselsattapersoner. 3 325 000var

år 1988 vilket fler än någonsinpersoner tidigare.var
Deltidsarbetet har delvis ändrat karaktär under den här studerade perioden.

År 1970arbetade än tredjedel de deltidssysselsattamer en mindre 20än tim-av
Åri veckan. 1988 andelen 16mar Det s.k. långavar procent. deltidsarbetet har

ökat med omkring halv miljon sedan 1970.Den kortaen deltiden mestvar som
omfattande i mitten 1970-talet då kvarts miljon hade dennaav arbetstid.en Där-
efter har antalet minskat Årmed omkring 80 000 1988 det drygtpersoner. var
170 000 hade kort deltid och drygt 900 000som arbetade lång deltid.personer

Deltidsarbete tillär del förknippatstor med kvinnornas inträde pâ arbets-
marknaden. 85 alla deltidssysselsattaprocent kvinnor.är Varav tredje syssel-

kvinna arbetade deltidsatt år 1970jämfört med närmare decenni-ettvarannan
Under 1980-talet har andelenum senare. deltidssysselsatta kvinnor varit om-

kring 45 och det finns under 1980-taletprocent viss tendens till minskningen
deltidsandelen bland kvinnor. Bland deav deltidsanställda kvinnorna har ar-

2 Heltid normalt 35än timveckamer
Långdeltid 20-34timvecka
Kort deltid l-l9 timvecka
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kvinnorAndelenl980-talet.allt underframförallt längreblivitbetstidema
allatillhar halverats,timmar procent20mindre änvanligen arbetar avsexsom

kvinnor.sysselsatta
blygsamoch inivåÄven lågfrånökatdeltidsarbetetharbland män enmen

omkringÄr vilketdeltidalla män tresjuarbetade1988skala. procent varav
Även deltidenlångadet denbland ärmännen1970.årandelgånger så stor som

omfattning.ökat isom
i frågakvinnorochmellan mänskillnadbetydandeemellertidfinnsDet en
främstdeltidsarbete äråldrar. Männensolikaomfattning ideltidsarbetetsom

l6-19-åringamaBlandåldersgrupperna.och äldstatill dekoncentrerat yngsta
16det55-64-åringarna ärbland procent.ochdeltidsarbetande29är procent

förDeltidsarbetedeltid.männen3-4endastarbetarövriga åldrar procentI av
pensione-införnedtrappningochstudietidenbisyssla underfrämstmän är en

delpension.i formringen t.ex.av
åldernIalla åldrar.utspritt ijämntdeltidsarbetetkvinnorna ärFör mer

ål-heltid. Iarbetarkvinnorfyradåheltidsarbetetdominerar20—24 år tre av
deltid ocharbetarkvinnorna45omkringdet25-54 år är procentdem somav

Även periodkortunderbara ärdet55hela55-64 åri åldern procent. enom
heltidsarbetarkvinnorflertaletdetbarnafödandeochstudier storamellan som

flermiljonblivit kvartsharökat. Detkvinnorheltidsarbetandeantaletså har en
1970.heltid sedanarbetar25-54 åråldernikvinnor som

hu-deltidsarbetet,ökandetill detorsakernadebattförtshar längeDet omen
in-därför detdeltid främstarbetarkvinnorna attvalt,frivilligtruvida det är om

där mångautvecklingskettdet harochheltidsarbetefinna någotgår enatt omte
detvisatForskning hardeltid.arbeta attförheltidsarbetelämnarkvinnor att

deltid. Detarbetararbetsmarknadenkvinnor pånytillträdandefrämst är som
andelvarit större1980-talenochhela 1970-underdetvisaskunnat avhar enatt

tillövergåttheltidsarbetandeheltidtill änövergåttdeltådsanställdade somsom
deltid.

forarbetsmarknadeninvaritdeltidsarbetet väghävdakan alltsåMan att en
till deltids-sysselsattavaritfrån hakvinnorgick1970-taletUnderkvinnor. att

tilltendensfinns1980-talet attUnderheltidsarbete.tilloch sedanarbete en

båda könen.kvinnor,ochdeltidsarbete. MänOrsak till4.5Figur
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kvinnorna i större utsträckning arbetar lång deltid och heltid, medan deltidsar-
betet ökat bland männen.

Det vanligaste skälet till deltidsarbete är själv vill hand barnen.att taman om
Det skälet 29 kvinnor arbetar deltidprocent jämförtuppger med endastav som
5 männen. För hälso-procent män är och åldersskäl den viktigasteav orsaken
till deltidsarbete, hela 26 det. Därnäst är studierprocent det viktigasteanger
skälet. Det bör också 16 arbetsmarknadsskälnoteras att förprocent sittuppger
deltidsarbete;

4.4 Faktiska arbetstider

faktiskaDe arbetstiderna bestäms inte bara andelen hel- och deltidsarbetan-av
de. Normalarbetstidens längd, frånvaro, övertidsarbete, längd ochsemesterns
omfattningen bisysslorna har betydelse för arbetstidens längd.av I det följande
görs genomgång faktiskade arbetstiderna sådanaen de utvecklats hän-av med

till alla dessa faktorer.syn
Först studeras hur de faktiska arbetstiderna för dem i arbete ochsom var per

sysselsatt har utvecklats. Slutligen har beräkningar gjorts den faktiskaav ar-
betstiden för befolkningen i arbetsför ålder.

4.4.1 Faktiska arbetstider för i arbetepersoner
Oftast faktiskanär arbetstider diskuteras gäller det medelarbetstiden för perso-

i arbete. Det alltsåär den genomsnittliga arbetstidenner för dem utfört nå-som
arbete under veckan. Detgot främstär normalarbetstiden och förekomsten av

deltidsarbete också variationer i frånvaro enstaka dagar ochmen övertidsarbete
påverkar arbetstiden i arbete.som per person

Medelarbetstiden sjönk under hela 1970-talet från drygt 39 timmar till 35,5
timmar år 1981, dvs. med 3,5 timmarän eller 9 Därefter harmer procent. me-
delarbetstiden ökat i varje år, drygstort timme tillsett 1986 och ytterligareen

Århalvtimme till år 1988. 1988 medelarbetstidenen 37,6 timmarvar per person
i arbete. För män medelarbetstiden 41,4 timmar och för kvinnor 33,2var tim-

Det alltsåär ganska skillnader mellanmar. stora och kvinnor.män
Männens medelarbetstid minskade kraftigt mellan 1970och 1972då veckoar-

betstiden förkortades från 42,5 till 40 timmar. Då minskade männens medelar-
betstid med 2,3 timmar, dvs. arbetstidsförkortningen mycket effektiv. Där-var
efter fortsatte männens arbetstid minska till början 1980-taletatt varefterav me-
delarbetstiden ökat. Det måste förklaras med övertidsarbete, extraknäck och i
viss mån minskad frånvaro. Eftersom AKU lagts går det inte göra någraattom
direkta jämförelser, männens medelarbetstid borde 1988men i 1972vara uppe
års nivå. Det är notabelt deltidsarbetett.ex. blandatt inte harmän minskat un-
der 1980-talet och alltså inte kan förklara de ökade arbetstiderna.

För kvinnorna minskade arbetstiden måttligt i samband med arbetstidsför-
kortningen, endast 1,2 timmar, eftersom många redan hade kortare arbets-en
tid. Sedan minskade kvinnornas medelarbetstid på motsvarande sätt män-som

till 1981. Därefter har medelarbetstiden ökatnens med omkring 2 timmar per
vecka. 1988 den i 33,2 timmar, ungefärvar medelarbetstiduppe samma som
kvinnorna hade 1971, föredvs. den ökningen deltidsarbetet.stora av
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bådaochkvinnorMän,i arbete.förmedelarbetstiderFaktiska4.6Figur personer
1970-1988.16-64 årkönen
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detveckor, motsvararhela semester,under t.ex.frånvarontillhänsynNär tas
arbets-sysselsattUtslagetsysselsatt.arbetstiden vargenomsnittliga perden per

35 timmararbetadeMänvecka.timmar30,5genomsnitt1988 iundertiden per
perio-långaunderföräldraledigakvinnor ärMånga26,2 timmar.kvinnoroch

sysselsatt.arbetstidengenomsnittligadenpåverkar pervilketder
medelarbetsti-sättpåutvecklatsharsysselsatt somArbetstiden sammaper

arbetstidsförkort-medsambandi1970-taletbörjanikraftigtsjönkden. Den av
sedanoch1980-taletbörjantillmåttligtminskadärefter avförningen att mer

dubbelt såminskadesysselsattArbetstidendecennium.dettaunder peröka
femtedentanke påmedlogiskt attvilket är197medelarbetstidenmycket som

då.infördessemesterveckan

ålderarbetsföriarbetstiderFaktiska4.4.2 personper
sysselsätt-intepåverkasbeskrivits atthittillsarbetstiderna avfaktiskaDe som
beskrivasskallbefolkningenför helaarbetstidernaNärökat.harningsandelen

arbetad tidfaktisktbeskrivsföljandeI dettill detta.hänsyngivetvismåste tas
16-64 år.i åldernbefolkningenigenomsnitti personper

vecka25,6 timmararbetstidenfaktiskaden perdetta sättRäknat var
arbetadeAntalet21,2 timmar.kvinnoroch29,8 timmararbetade1988. Män

1988.och1970mellanminskatinteharålderarbetsföritimmar personper
tim-21970.Trots1988 änlängrehalvtimmedrygarbetstidenTvärtom envar

deltidsarbeteökatochsemesterveckan ettfemteveckoarbetstid,kortaremars
anmärk-egentligenår. Det ärtjugominskat närmarearbetstidenintehar

ningsvärt.
De-arbete.ökadekvinnornastillhänförasdessutomkanökningdennaHela

arbets-1970vecka änlängretimmarfyraomkring om1988arbetstid pervarras
ställetihararbetstidMannens16-64 år.i åldernkvinnorallapåslåstiden ut

vecka.timmar3-4minskat per
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Figur 4.7 Faktiska arbetstider i arbetsför ålder 16-64 år. Män, kvin-per person
bådaoch könen 1970-1988.nor
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För männens del har antalet utförda arbetstimmar minskat i alla åldrar iutom
åldern 20-24 år. Särskilt radikal förändringenär i åldern 55-64 år där arbets-
tiden minskat med omkring åtta timmar i veckan. Det följdär syssel-atten av
sättningsandelen minskat i den åldern, frånvaron ökat och deltidsarbetet stigit
markant. Det indikerar det finns problem för många äldreatt Förmän. imän
åldern 25-54 år minskningen i denmotsvarar arbetstidstörkortningstort sett

skett under perioden.som
Kvinnornas faktiska arbetstid har ökat i alla åldrar i de övre tonåren.utom

Kvinnornas livscykel slår igenom i arbetstiden på sätt än männens. Ar-ett annat
betstiden kvinna i befolkningen minskar mellan åldrarna 20-24 år ochper
25-34 år för sedan öka i åldern 35-44 år.att Det effektär den in-mesten av
tensiva perioden med småbarn på detta slår igenom forsätt kvinnorna.som
Kvinnor i åldern 35-54är år arbetar Då uppgår den arbetade tidensom mest.

Årtill drygt 25 timmar kvinna. 1970 det i åldern 20-24 år kvinnanper var som
hade sin arbetsintensiva ålder.mest

Studerar antalet arbetstimmar i befolkningen för olika ko-man per person
horter, figur 4.9, framgår det mönstret i arbetstider tydligt. Särskilt förnya
kvinnor mellan 35 och 54 år har arbetstiden ökat markant mellan 1980 och
1985.
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4.5 Arbetstider i livscykelperspektivett

Förändrade sysselsättnings- och arbetstidsmönster i olika åldersgrupper rym-
ändrat beteende i hushåll med respektive barn.ett Det finns anledningmer utan

studera förändringarna för småbarnsföräldraratt särskilt.
Den förändringen i sysselsättningsmönstret gäller kvinnorstora med barn

Årunder sju år. Av dessa mindre hälftenän sysselsatta år 1970. 1988var var sys-
Ökningenselsättningsandelen i 84 har varit kontinuerlig. Samti-procent.uppe

digt har frånvaron i den här ökat Varavsevärt. tredje sysselsatt kvinnagruppen
med förskolebarn 1988 frånvarande. Den höga frånvaron gällde främstvar
kvinnor med riktigt små barn. När barnet kommit i fyraårsáldern har kvin-upp

frånvaro övriga på arbetsmarknaden.nor samma som
Arbetstidens längd för kvinnornas del hänger till mycket delstor samman

med barnens ålder och antalet barn. Andelen sysselsatta kvinnor stiger med
barnets ålder. kvinnorAv barn i skolåldernär 90är överyngstavars procent
sysselsatta jämfört med omkring 80 kvinnor med barn under årsprocent treav
ålder. 90 alla kvinnor med eller två barn sysselsatta. kvin-procent är Avettav

med barn eller fler 80är sysselsatta. Drygt 60tre denor procent procentca av
sysselsatta mödrarna till förskolebarn och hälften kvinnorna med barn iav
skolåldern arbetar deltid. Knappt hälften mödrarna till barn arbetar del-ettav

Övertid. 60 kvinnorna med tvâ barn eller fler arbetar deltid. Trotsprocent av
allt arbetar tredje sysselsatt kvinna med minst barn, minst tör-trevar ettvarav
skolebarn, heltid.

Tabell 4.1 Sysselsättning och arbetstider for giftasamboende män och kvinnor
med barn i åldrarolika enligt specialkörning AKU december 1987och januariav
1988.

Sysselsätt- Frân- Faktisk veckoarbetstid
ningsandel varo per person

i arbete i befolkningen

Män
med barn Oâr 95 1l 42 35

1-3 år 97 8 42 37
4-6 år 97 4 43 40

7-1 ârl 96 5 43 40
12-16 år 96 7 44 39

Kvinnor
med barn Oår 77 85 24 3

l-3 ár 84 18 28 19
4-6 är 87 l l 31 24

7-11 âr 91 8 31 26
12-16 år 93 9 34 29
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arbetstider näroch kortaresysselsättningsandellägrealltsåKvinnor har en
Sysselsätt-inte detta.gällerbarn. För mänhar mångaoch desmå närbarnen är

variationerbarn. Demedallaför män96-98ningsandelen är somprocent
dessutomdetmed barn ärsysselsatta männendemycket små. Avfinns är

Män-och antalet barn.ålderbarnetsheltidarbetar96-97 oavsettprocent som
småbarn.de hardockpåverkas närarbetstidernens

hushållochför hemdet störstakvinnornafortfarande ansvaretDet är tarsom
ålder.med barnetssysselsättningsandel ökarKvinnornassmå.barnen ärnär
från-heltberor nästanförskolebarnmedkvinnorblandfrånvaronhögaDen
kvin-85första året ärUnder detförsta levnadsår. procentunder barnets avvaro

veckatimmar närgenomsnitt baraiKvinnor arbetarfrånvarande. tre pernorna
ochsnabbt närarbetsinsatsstiger kvinnornasDärefterår.änbarnet är ettyngre

familjeansvarveckan. Dettimmar i24utför kvinnan4-6 årbarnet äryngsta
in-pensionspoäng,förlorarhoninnebärsmåbarnen ärkvinnan när atttarsom

situationkvinnansgivetvispåverkarutvecklingsmöjligheter. Detochkomst
yrkeslivet.helaunder

arbets-påslår någotockså mänemellertid intressantDet är notera attatt av
omkringutförfyllt årintebarnmedsmå. Mänbarn ettderas ärtakten när som

ochfyra däröver.årbarn i åldernmedvecka mänmindre änfem timmar per
tidsanviindningsstudierf‘bekräftas ocksåDetta av

Frånvaro4.6

enlig-utföra arbete iåtagandebefrielse frånför individeninnebär attLedighet
frånvaroledighetIndividensanställningsavtalet. motsvarasmedhet ar-av

beroendesakprincipioch frånvaroLedighet ärbetsplatsen. av ommensamma
perspektiv.arbetsgivarensellerarbetstagarensdenbetraktar urman

och1970-taletunderutvidgadesinfördes ochledighetslagamatakt medI att
Årökat.frånvaronstruktur hararbetskraftensförändringenföljd aven avsom

underfrånvarandesysselsattade1988 17och år121970 procentprocent avvar
frånökatpå detta sätt,frånvaro, mättMedanAKU. männensveckan enligthela

till 21från 14stigitfrånvarokvinnornas procent.hartill 1412 procent
allsde intetillfrågade i AKUinnebär deveckan atthelaFrånvaro att uppger

någonfrånvarandeocksåsysselsatta kanmätveckan. Deunderarbetade vara
under delfrånvaroAKU ävenmätveckan. Numera mäterenstaka dag under av

före in-veckanmätvecka, i regelfrånvarondockFortfarandeveckan. enavser
bortamycketminnas hurexaktsvårtgivetviskantervjun. Det att man varvara

1988 i antalomfattningredovisas frånvaronsföljandeveckan. I detjust den per-
medjämförelserVissaenligt AKU.tidenarbetadeandel denoch avsoner

statstikriksförsälcringsverkets RFV övertidsanvändningsstatistik ochSAF:s
sjukfrånvaron görs.

be-sysselsatta,fyramiljon,drygt närmareSammanlagt detär somen aven
från-vanligastedenvecka. Semester ärfrånvaro underformnågonrörs enavav

och tvåhela veckanhadesysselsattadeSjuvaroorsaken. semesterprocent av
400 000berördes drygtSammanlagtveckan.delunder personer avprocent av

under-anledningñnnsvecka. Detnormal semesternunder atttrosemester en
innebärhelgfria veckor. Detalltideftersom AKU att t.ex.skattas något avser

iregistreras AKU.aldrigpåskveckanmedi sambandsemester
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Tabell 4.2 Frånvaroorsaker år 1988,antal procent sysselsatta.personer av

Hela veckan Del veckan Summaav

Sjukdom 212 000 5 117 000 3 329 00 8
Semester 318 000 7 84 00 2 402 000 9
Värnplikt 16 500 0 5001 0 18 000 0
Vård barn 100 000 2 38 000 l 138 000av 3
Studier 41 500 l 7 000 0 48 500 l
Annan tjänstledighet 13 00 0 27 000 l 40 000 l
Arbetsmarknadsskäl 10 500 0 26 000 1 36 500 l
Övriga orsaker 3 000 0 6 00 0 9 000 O

Summa 714 500 16 306 500 7 021l 000 23

Under vecka åtta de sysselsatta sjuka, femprocent he-en var av procentvarav
och under del veckan. sjukfrånvarontre harprocent på år åter ökatav senare

efter under följd âr ha minskat. Enligtatt RFV:s statistik har antaleten av ersat-
sjukpenningdagar försäkrad sjuktaletta ökat från drygt 18 till 25 dagarper

mellan 1983 och 1988. I antalet ersättningsdagar inräknas helgdagaräven vilket
innebär den genomsnittliga frånvaron frånatt arbetet på grund sjukdom ärav
mindre. Sjuktalet för kvinnor knappt 29 dagar och för 22män dagar. Störrevar
delen det ökade sjuktalet beror på ökning långtidssjukskrivningarna.av en av
Andelen med minst 90 dagars sjukskrivning har ökat från till 1614 procent,
medan de inte har någon sjukfrånvaro alls har minskat från 40 till 36som pro-

mellan 1983 och 1987.cent

Figur 4.10 Sjuktal, genomsnittligt antal sjukdagar sjukpenningförsäkrad,per en-
ligt RFV:s statistik.

Fhtal dagar

25

24

23

22

21

20

19

1B



70 1989:53sou

för vård barnhela veckanfrånvarande100 000 sysselsattadeAv varavsom var
tredjedelförsvarade männen9 000 Däremot000 kvinnor och män.91 aven

föräldraledighetenutökadebarn. Denfor vårdunder del veckanfrånvaron avav
frånvaroanled-inneburit dethar ärförvärvsarbetekvinnornas ökadeoch att en

år.omfattning underökat ining senaresom
grundfrån arbetet påfrånvarandesysselsattade ärOmkring avprocenten av

varaktighet. Näs-med olikaslag ochstudier varierandekanstudier. Det avvara
arbetsmarknadsskäl.grundfrånvarande pålika många ärtan av

och 13,5hela veckanunderfrånvarande18anställda knapptdeAv procentvar
frånvarande9drygtföretagarnadel veckan. Avunder procentprocent varen av
finna någotsvårtveckan. Detdel äroch underveckan 15hela attprocent en av

längd. 23arbetstidensoch vanligafrånvaron denmellanentydigt samband pro-
26jämfört medfrånvaroberördesheltidsarbetandede procent avcent avav

deltid.har kortdemoch 19lång deltidvanligen hardem procent somavsom
arbetstid bortfaller 21anställdas normalaandel deRäknat procentavsom

arbetstidennioomfattar del,störstfrånvaro. Semesterngrund procent avav
arbetstimmarborfallettotala6,5 Detomfattaroch sjukfrånvaron procent. av

sjukdom.miljoner beror påomkring nioi veckan,uppgår till 29 miljoner varav

AKU.frånvaro 1988 enligtArbetstid ochFigur 4.11
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Svenska arbetsgivareföreningen SAF genomför sedan några år tillbaka
tidsanvändningsstudier i samarbete med sina delägare. Enligt den statistiken
omfattade frånvaron år 1988 drygt 26 normalarbetstiden. Detprocent av som
skiljer SAF-statistiken från AKU sjukfrånvaronär är omfattande,att när-mer

nio normalarbetstiden jämfört med 6,5 enligtprocent AKU,mare procentav
övrig frånvaro enligt SAF dubbeltär så högatt enligtsamt AKU. Enligtsom

SAF-statstiken frånvaronär mycket olika mellan arbetare och tjänstemän.
Tjänstemännen har sjukfrånvaro på fyraendast medan arbetarna ären procent,
sjuka knappt 13 arbetstiden. I stiger frånvaron med arbets-procent stort settav
platsens storlek.

Det svårtär rättvisandegöra internationella jämförelser frånvaronatt i oli-av
ka länder. Det emellertid helt klart frånvaronär i Sverige den högsta iär denatt
industrialiserade västvärlden. Det gäller både ledigheter för sigägnaatt an-

förvärvsarbete ochän sjukfrånvaro. Rättigheterna innehållernat mångfalden
regler och de ekonomiska ersättningarna vid ledighet mångaär gånger mycket
generösa. Ledigheter och frånvaro naturligtvisär minska densätt totalaett att
arbetsinsatsen. Därigenom förkortas arbetstiden till del selektivt vilket istor
motsvarande påverkarmån möjligheterna generellt förkorta arbetstiden.att
Sverige har i mycket hög grad valt dessa selektiva medel öka rättigheternaatt
till ledighet.

4.7 Restider och raster

För uppfattning hur mycket tid arbetet i anspråk behövs kunskapatt taren om
omfattning och restiden till och från arbetet. Därigenomrasternas kan brut-om

toarbetstiden beräknas.
En majoritet alla sysselsatta har restid under 30 minuter arbetsdag.av en per

Omkring 14 har emellertid restid överstiger timme. medel-Iprocent en som en
tal har de anställda restid på 41 minuter och företagare 23 minuter. Underen en
normal arbetsvecka betyder det restid på timmar och 20 minuter, ellertreen
omkring nio medelarbetstiden for i arbete. Samtidigt börprocent av personer

sjunde sysselsatt fem timmarän i förnoteras veckan ochatt var reser mer sex
restiden 7,5 timmar iän anspråk.procent tar mer

Den genomsnittliga restiden för anställda har ökat med åtta minuter på 20 år.
Det måttlig ökningär betyder allt fjärdedel den arbetstids-trots atten men en av
förkortning genomförts periodenunder går åt till ökad restid till och frånsom
arbetet.

Utöver själva till och från arbetet det tid för småbarnsföräldrartarresan att
hämta och lämna barn inom barnomsorgen. genomsnittI det 20 minutertar per
dag eller timme och 40 minuter vecka. För två sysselsatta föräldrar bety-en per

50der det minuter vardera.
tvåförsörjarfamiljl med småbarn betyder det förgenomsnittlig tiden en var

och sig till och från arbetet fyrapå timmar och tio minuter och föratt taen en
ensamstående förälder fem timmar i veckan. Men behöver tioett procentpar

arbetetstimmar i förveckan komma till och frånatt
Utöver själva arbetstiden har tillrätt under arbetsdag. I medeltalrastman en

har de anställda 40 minuters inte räknas in i arbetstiden varje arbets-rast som
Skillnadernadag. små mellan olikaär har längreMän något änrastergrupper.
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från minuter dag.arbetet,restid till och4.12 SammanlagdFigur per
.

40

30

20

10

0

Ei91-61-31-11-1-0
3]6010 m svar

deltid. går såle-oftare arbetar Detkvinnorsannolikt beroende påkvinnor, att
raster.°föri veckanoch 20 minutertimmardes tre

arbetstid,Bruttoarbetstiden, dvs.1988 37,6 timmar.Medelarbetstiden var
i veckan.därmed 44,3 timmarrestid och raster, var

arbetsutbudetteoretiskaoch det4.8 Livsarbetstid

del livet. Närmycketföreställning arbetstidenvanligDet är tar storatt avenen
totalalätt överskatta denoändlig rad deti ärarbetsdagarna kommer att ar-en

livetdellätt glömma ägnasunder liv. Detbetsinsatsen är att storattett en av
pensionärs-och stillsambarnuppfostranstudier, fritid,lek,uppväxt, sömn, en

sjuförvärvsarbete,livstidendrygt nio ägnastillvaro. Endast procent pro-av
restid till ochOm ochförför och elva männen.kvinnorna rasterprocentcent

och elvabruttoarbetstiden mellan tiofrån räknasarbetet procentmotsvarar
16 och 64 års ålder,livet, mellanförvärvsaktiva delenlivet. Under den avav

40 timmar i veck-Om alla arbetadeall tid.arbetstiden procentmotsvarar av
beskrivs skillnadendet följandearbetstidsvolymen 24 Iskulle procent.varaan

ocharbetsvecka året40 timmarsarbetsutbudet, dvs.mellan det teoretiska runt,
faktiska arbetsinsatsen i landet.den

veckatimmar varjeoch 64 âr arbetade 40mellan 16Om alla i Sverige ärsom
realitetenvecka. larbetstimmar1988 utförts 212,9 miljonerskulle det ha per

utfördes 1,5arbetstimmarutförda. dessablev omkring 139miljoner timmar Av
miljoner utfördespensionsåldern och 3,9uppnåttmiljoner ut-personer somav

bisyssla eller liknande.övertid,40-timmarsveckan, dvs.över genom
hypotetiska37,2 detarbetstimmar,79,3 miljonerDet betyder procentatt av

utförda.aldrig blevarbetsutbudet,
arbetskraften. dessatillhörde Avfanns 851 500Det varpersoner som

Denutgjorde den näst342 000 studerande och de största gruppen.personer
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Figur 4.13 Det teoretiska arbetsutbudet. 40 timmars arbetsvecka för hela befolk-
ningen år16-64 iämfört med faktiskt utförda arbetstimmar.
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största hemarbetande personer arbetar i hemmet inte igruppen var som men
betald form. 172 000 har pensionerats innan blevde 65 år. Dennapersoner

underskattadär i AKU. Egentligen finns 350det 000 förtidspensionera-grupp
de. Många räknar sig sannolikt hemarbetande eller långvarigt sjuka.som

Om alla inte tillhör arbetskraften hade arbetat skulle de ha tillfört totaltsom
34,1 miljoner arbetstimmar eller 16 det teoretiska arbetsutbudet. Iprocent av
realiteten det endast 35 000 dessa uttryckte vilja och förmågavar av som atten
arbeta.

72 000 arbetslösa och de hade kunnat sysselsättas skulle de ha utförtvar om
knappt miljoner arbetstimmar.tre

Det drygtär miljon arbetar deltid. Om alla dessa arbetade heltid ien som
stället skulle hadet utförts drygt elva miljoner fler Bland de del-
tidsarbetande finns relativt undersysselsatta vill arbetastoren reserv av som

och detta arbetsutbud är likanästan samtliga arbetslösas.mer stort som
Antalet arbetstimmar bortfaller grund frånvaro likaär nästansom stortav

antalet timmar utanför arbetskraften skulle ha tillfört desom personer om
arbetat.
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blandocksåochdeltidsanställdaÄven bland de personerfinnsdet gruppenom
ändåarbetskraftsreservenärvill arbetaarbetskraftentillhörinte merasomsom

miljonertill knappt1988beräknadesarbetsutbudet sexoutnyttjadeliten. Det
vecka.arbetstimmar per

förläggning7Arbetstidens4.9
År 1988 detarbetstider.obekvämapåarbetar varväxandeDet är grupp somen

förläggning, de-obekvämformnågonhadesysselsattade av45 somprocent av
främst detDet ärvardagar.17.456.45 ochtidenutanförarbetefinierat som

framför allt ärochårunderomfattningiökatarbetet senareschemalagda som
arbetstid.sinförläggningobekvämharkvinnor avdet ensom

och1988. Mänarbetstidsförläggningbefolkningenssysselsatta4.14 DenFigur
kvinnor.
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Det oregelbundna och obekväma arbetet varierar emellertid i utsträck-stor
ning mellan olika kategorier på arbetsmarknaden. Bland kvinnliga LO-t.ex.
medlemmar detär endast 43 har hela sin arbetstid förlagd tillprocent dag-som
tid vardagar, vilket kan jämföras med 73 TCO-medlemmarna ochprocent av
omkring 70 SACOSR-medlemmarna. Skiftarbeteprocent domineras heltav av
manliga LO-medlemmar: åttonde arbetar skift och dem under 25ärvar av som
år detär sjätte.var

Det oregelbundna arbetet finns emellertid bland företagaremest och deras
medhjälpare. Endast fjärde företagare har hela sin arbetstid förlagd till dag-var
tid vardagar.

Var tredje sysselsatt arbetar ibland på lördagar ocheller söndagar i sitt nor-
mala arbetstidsschema. Det vanligareär bland kvinnor blandän 36män, res-

Åttapektive 29 de sysselsatta harprocent. någon del sinprocent arbetstidav av
förlagd till definierat tid mellan midnattnatten, och klockan fem påsom mor-

Tio männen och kvinnornaprocent arbetar pågonen. procentav sex natten.av
Femdagarsvecka detär normala på den svenska arbetsmarknaden. Men det
åttaär alla sysselsatta arbetar femprocent dagarän i veckan. Treav som mer

de arbetar sju dagar iprocent veckan.att Dessutom det nioäruppger procent
antalet arbetsdagar vecka varieraratt på irreguljärtsom 67uppger sätt.ettper

alla sysselsatta arbetar regelbundet femprocent dagar i veckan.av
En sammanfattning arbetstidens längd och förläggning utifrån vadav som

brukar betraktas normala arbetstider följande resultat:som ger
Två sysselsatta har hela sin arbetstid förlagdtre till dagtid.av
Två har all sin arbetstid förlagd tilltre vardagar.av
Pvå arbetar fem dagar i veckan.treav
Tre fyra arbetar heltid, bara arbetar exakt 40 timmar iav men varannan
veckan.

Kombinationen ovanstående villkor för normala arbetstider det mindreärav än
30 uppfyller. Skulle dessutom femprocent veckors betraktassom semester som
det normala torde det endast 10—15 uppfyller alla villkor påprocentvara som
normala arbetstider.

Även många människor har obekväma arbetstider utförs flertalet allaom av
arbetstimmar på normal dagtid. 86 alla arbetstimmar utförsprocent av var-
dagar mellan kl. 7.00 och 18.00.Endast fem alla arbetstimmar utförsprocent av

lördagar och söndagar och drygt påprocent natten.en
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Befolkningens utbildningsnivå i olika åldersgrupper sammanhänger med
skolsystemets omfattning under den period då respektive åldersgrupp växte

Ännu vid slutet 1950-talet kunde det svenska skolsystemetupp. karaktärise-av
slutet hierarkiskt Sjuårigett skolpliktras blevsom system. allmän i Sverige

först läsåret 195051, vilket innebär många dem födda föreatt är 1937av som
saknar utbildning utöver sexårig folkskola. Eftersom det skett föränd-stora
ringar inom utbildningsväsendet blir jämförelsen mellan utbildningsnivâema
inte riktigt rättvisande.

Arbetstidens längd samvarierar med utbildningens omfattning for ålders-
25-54 år. Medan 69 dem med förgymnasialgruppen utbildningprocent av ar-

betar heltid är motsvarande tal 76 för dem har eftergymnasialprocent som ut-
bildning. Av dem har förgymnasial utbildning dessutomär tio intesom procent
sysselsatta vilket gäller för drygt fyra har eftergymnasialprocent som ut-
bildning.

Bland finnsmännen ingen skillnad i arbetstidens längdstor med hänsyn till
utbildningens omfattning. Däremot skillnadernaär tydliga bland kvinnor. Av
kvinnor med förgymnasial utbildning arbetar 36 heltid, jämfört medprocent
62 kvinnor har eftergymnasialprocent utbildning.av som

Skillnaderna i utbildningsnivå är mellan olika delar arbetsmarkna-stora avÅrden. 1985 det nästan inom industrin hadevar högstvarannan person som
förgymnasial utbildning medan motsvarande andel 23 inom den of-procentvar
fentliga sektom. De gymnasialt utbildade jämnt fördelade. Inom in-var mera
dustrin hade 43 de sysselsatta gymnasialprocent utbildning. Motsvarandeav
andel inom den offentliga sektorn 41 procent.var

Skillnaden i utbildningsnivå mellan olika näringsgrenar vad gäller eftergym-
nasial utbildning är påtaglig. Endast elva de anställda inom industrinprocent av
hade 1985 eftergymnasial utbildning drygt 36 inom den offentligamot procent
sektorn.

Tabell 4.3 Personer i arbetskraften fördelade efter näringsgren och utbildningsni-
Procent.8vå 1985.

Näringsgren Utbildningsnivå

förgymnasial gymnasial eftergymnasial Summa

Jordbruk 59 34etc. 7 100
Industri 46 43 11m.m. 100
By ggnadsindu stri 43 51 6 100
Varuhandel 45 44 11m.m. 100
Samfärdsel 46 45 9 100
Bank- och forsak-
ringsverksamhet 23 47 30 100
Offentlig förvaltning -
och andra tjänster 23 41 36 100

Hela arbetskraften 36 43 21 100
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År arbetade1987offentlig sektor.inomhögskoleutbildade störstärAndelen
andraochförvaltningoffentligihögskoleutbildadedetredjedelarhela två av

tjänster.
medandelenvadutbildningsnivånhöjdes1971-1987perioden avserUnder
för-Totalt ännäringsgrenar.allaiutbildningeftergymnasial merårstvåminst
ef-med längreandelenMesttill elvafemfrån stegandelen, procent.dubblades

öknin-därforsäkringsverksamhetenochbank-inomutbildningtergymnasial
procentenheter.tiohelagen var

ökathartjänstesektornprivataÄven deninomhögskoleutbildadeandelenom
Sammaganska liten.fortfarandeandeldessdecennierna ärdebetydligt senaste

industrin.förgällersak
utbildningutgifter forÅr sektorn mot-offentligavia denSverige1970avsatte

Ka-då endastöverträffadesandelenDenBNP.7,5 avsvarande drygt procent av
all-detBNPÅr nioochåttamellanSverige procentsatsade1987 avnada.

forkostnadernaochi världenhögstvilket per-utbildningssystemetmänna var
BNP.tvåtilluppgick procentsonalutbildning avca

hurdvs.utbildningen,högre stortill denövergångsfrekvensenBeträffande
Sverigehögskolestudier, rekryterartillövergår enårskullvarjeandel somav
Frankrike18-34-åringar t.ex.åldersgruppenandellika somungefär stor ur

övergångsfrekvenslågmycketharSverige18-20 år.åldersgruppen engör ur
lägstabland deden19-20 åråldersintervallet ärIåldersgrupperna.i de yngre

i Europa.
frånökathar16-74 årbefolkningeni denheltidsstuderandeAndelen vuxna

Ökningen blandvarithar störst1985.årniotill1975år procent6,5 procent ca
förframför allt männen.och16-24 åri åldernungdomar

från drygtheltidsstuderande ökatandelenharbefolkningenhelatillSer man
grundsko-går i12Omkring1984. procentårtill 23,41940år procentprocent

högskola.vidstuderar2,5ochgymnasieskolan procenti4,5lan, procent
16underoch ungdomarbarnutgjordesstuderandedetredjedelarTvå avav

16-64i åldernbefolkningen13eller000 procent700Närmareår. avpersoner
drygtgymnasienivå och procenttreheltidsstuderade, procentår sexvarav

nivå.eftergymnasial
50drygtmedhar ökat procentundervisningssektomisysselsattaAntalet

medÅr jämförtsysselsatta000200det drygt19701987.1970 ochmellan var
varitsysselsattaantalethar1980-taletbörjan1987. Sedan000 år325nästan av

konstant.i settstort
personalut-givetvisarbetslivet ärinomutvecklingenförsärskilt intresseAv
utbildningsådanSCBenligtPersonalutbildning äromfattning.bildningens

gjordundersökningEnligtarbetsgivaren.delvis bekostasellerhelt enavsom
personalutbild-sysselsattade22eller000980 procentfick knapptSCB avav År till drygtökatdeltagandethade19871986. enhalvåretförstaunder detning
utbildningfick7024 procent somvilket procent. enmiljon motsvararpersoner
teknik, arbets-Ämnen data,studeradesvanligen1-5 dagar.omfattade varsom

företagsekonomi.ochliv
personalutbildning ängenomgårhögutbildade personervanligareDet är att

längre änutbildningeftergymnasialhardemskolbakgrund. Avmed kort som
15endastdet1987. Däremotpersonalutbildning cafick 41 varårtvå procent

personalut-deltog igrundskolanioårighögstmedanställdade somprocent av
bildning.
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Det vanligareär statligt anställda genomgår personalutbildningatt anställ-än
da i landsting, kommuner och privatanställda.

Nästan medlem i SACOSR-forbunden, drygt tredje TCO-varannan var
medlem och knappt femte LO-medlem fick personalutbildning under förstavar
halvåret 1987.

4.11 Arbetstider i olika regioner
Arbetstider och sysselsättning varierar mellan olika regioner. De längsta ar-
betstiderna har i Stockholm och andra storstäder medan de kortaste arbets-man
tiderna finns i glesbygdskommunerna.

Skillnaderna blir emellertid mindre hänsyn till den varierande ålders-tasom
regionersammansättningen i olika

Av ungdomar mellan 16 och 24 år sysselsättningsandelenär högst i Stock-
holmsområdet 65 och lägst iprocent Malmöområdet 58 procent både for

och kvinnor.män åldersgruppenI 25-44 år variationenär inte särskilt stor.
Den högsta sysselsättningsandelen bland kvinnor finns i Stockholm 87 pro-

därcent också hela 63 arbetar heltid. I övriga delar landetprocent av var sys-
selsättningsandelen bland kvinnor 85-86 och andelen arbetarprocent som
heltid mellan 50 och 56 Av mellanmännen 25 och 44 år arbetarprocent. nästan
alla heltid sysselsättningsandelen faktisktär lägst i Stockholmsområdet,men
88 jämfört med drygt 90 i övriga landet.procent procent

åldersgruppenI 45-64 år skillnadernaär små bland mellanmännen, 80 och
85 sysselsattaär och drygt 90 arbetarprocent heltid. Av kvinnorna mel-procent
lan 45 och 64 år 79är i Stockholm sysselsatta medan motsvarandeprocent tal
i övriga landet 71är Andelen heltidsarbetande 63är iprocent. Stock-procent
holm och endast drygt 50 i övriga landet.procent

Det framförär allt bland kvinnorna arbetstiden längeär och sysselsätt-som
ningen högre i Stockholm. Skillnaderna är emellertid mindre än kan för-man

sig,vänta hela åldersgruppenöver 16-64 år blirsett de ändå markanta ef-men
de äldre dominerar i glesbygden.tersom

Sundström1987,I 23-24.s.
2 Sundström1987, 89ff.s.
3 SCB1988 b.

Flood1988.4
5 Pettersson1989 a.

Björklund6 1989.
Pettersson7 1989a.

8 SCB1986 b.
9 ErikssonochSundberg1989.
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Önskemål5 och inflytande överom

arbetstider

5.1 Inledning
Dagens arbetstider resultatetär mängd olika val och prioriteringar. Lag-av en
stiftning, ekonomiska förhållanden arbetsgivares och arbetstagaressamt Öns-
kemål några faktorerär spelar roll för faktiskade arbetstidernas utveck-som
ling.

Det här kapitlet redovisar huruvida individerna vill behålla eller ändra sina
arbetstider inga arbetstidsreformer genomförs. Möjligheterna påverkaom att
arbetstidens längd och förläggning redovisas.

Önskemål5.2 veckoarbetstidenom

Det finns framgått tidigare omkring 180 000 fyrasom deprocentpersoner, av
sysselsatta enligt AKU vill arbeta I genomsnitt vill de utföra mellansom mer.
elva och tolv arbetstimmar vecka.mer per

I många olika undersökningar har fråga ställts vill förändra denen om man
nuvarande arbetstiden, förutsatt inkomsten påverkas detta.att Första gångenav
ställdes frågan 1974 och den redovisas här ställdes 1988. Vissasenaste som re-
servationer måste beträffandegöras jämförbarheten mellan undersökningarna
eftersom metod, urval och exakt formulering frågan inte desammaär i de oli-av
ka undersökningarna.

I alla undersökningar, sammanlagt tiotal, har mellan två och fyraett gånger
så många velat minska sin arbetstid öka den. Enda undantaget från dettasom
är vår undersökning från 1988. Iden hade andelen ville förkorta sinegen som
arbetstid med motsvarande löneminskning krympt till tio och andelenprocent

ville ha längre arbetstid och högre inkomst hade stigit till åttasom An-procent.
delen nöjd med nuvarande längd arbetstiden den högsta någon-som var var

procentsin, 83
Utvecklingen intressant,är inte minst bakgrund arbetstiderna fak-mot attav

tiskt ökat under 1980-talet. Trots detta har det i de undersökningar gjortssom
på 1980-talet varit allt fler velat öka sin arbetstid och andelen villesom som
minska sin arbetstid den lägsta någonsin år 1988.var

Vid två tillfällen, i de s.k. HUS-undersökningarna 1984 och 1986, har frågor
ställts möjligheter och önskemål arbeta fler respektive färre arbetstim-om att

Århos arbetsgivaren. 1984 det 32 bedömde de hademar procent attvar som
Vmöjlighet betalning arbeta föränatt närvarande. 1986mot hade andelenmer
ökat till 36 Vid båda tillfällena det färreprocent. arbetsgiva-antog attvar som

skulle tillåta kortare arbetstid, 24 år 1984 och 29 årren en procent procent
1986.
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mellanarbetstid ökatsinförändramöjligheternahardömaAv attattsvaren
sinminskakundeöka och flerkundefleroch 1986. Det1984 ar-somsomvar

tillfället.vidbetstid det senare
kvinnor-arbetstider, medanöka sinamöjlighethar störstDet år män attsom

arbetstid.minska sinfrihethar större attna
undersökningstillfällevvidrespektivesjuanställda detallaAv procentsexvar

villegenomsnittarbetsgivare.sin lhosarbetaville inte kunde mermenna som
haftinte hadehärvecka. Om denarbetstimmarflerutföra 9-10de gruppenper

arbetstiden ökagenomsnittligaarbetsutbud skulle densittrestriktion inågon
eller med tvåvecka0,6 timmarmed procent.per

intevilleanställdaderespektive tioSamtidigt det åtta procent mensomavvar
År elva timearbetstiden medminskaville dearbetstid. 1984sinkunde minska

arbetstid bernedåt iRestriktionengenomsnitt.timmar i1986 med åttaochmar
skullehögre detrespektive 0.8 timmar än0.9arbetsutbudetsåledestyder att var

vilket närmaretillgodosågs,preferenserindividers trealla motsvararvara om
arbetstidenprocent av

beträffande arbetstiden ifinnsrestriktioneralltså deResultatet visar att som
flerutförs någotdetoch regler görarbetstidsscheman,form att ar-normerav

Forskarefritt arbetstidsval.heltfallet vidskullevadbetstimmar än ettvarasom
tillkommithararbetsutbudetinverkan påskatternasstuderat sammasom

slutsats
välarbetstiden överensstämmerkonstaterasändåmåsteSammantaget att

antal undersök-majoriteten. Iförönskemål denindividernasmed ett stortstora
mindre in-ellervarken vill arbetafem uttryckt dehar fyraningar att ommerav

emellertiddet störreHela tidenmotsvarande mån. äripåverkaskomsten an-en
arbetstid.minska öka sinönskardel änsom

arbetstid och del-sinvill förkortaheltidsanställda kvinnorDet är mest som
och kvinnorheltidsanställdaarbetstid. mänsin Avvill ökatidsanställda som
sin arbetstidville ökafyrarespektiveocksåemellertiddet procent somsexvar

1988.undersökningi vår
arbetstid fram-väljer kortareställdes fråganundersökningI om mansamma

hellreheltidsanställda villehälften allaOmkringi framtiden.för högre lön av
sintionde förkortaönskadearbetstid högre lön. Dessutomkortareha än ar-var

heltids-tredjelitelönesänkning. Endast änmotsvarandebetstid med varmer
kvinnor fö-ocharbetstid. Både mänkortareha högre lönanställd vill hellre än

anställda harallatredjedelarframför lön. Tvåarbetstid högrekortareredrar av
framförarbetstidkortareföredraruttryck för deeller sätt attannat gettett

lön.4högre

förläggningarbetstidenspåverkaMöjligheter5.3 att

inflytandetdimensionskall arbetamycket ärpåverka hurkunnaAtt avenman
arbetstidens for-inflytande harvilket överarbetstiderna. En äröver manannan

början ocharbetsdagensfinnsmöjligheterläggning och vilka att anpassasom
har.slut efter de behov man

det 42arbetstiderhushållensundersökningEnligt vår procent avvaromegen
skul-demöjlighet bestämma närvissa hadesysselsatta inomalla attramarsom

förde-tämligen ojämntmöjligheternahär ärsluta sin arbetsdag. Debörja och
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lade arbetsmarknaden. Heltidsarbetande har något möjligheterstörre på-att
verka sina arbetstider deltidsarbetande,än 45 respektive 36 Män harprocent.

möjligheterstörre påverka sina arbetstider kvinnor.än 48 hel-att deprocent av
tidsanställda jämförtmännen 39med heltidsanställdade kvinnornaprocent av
kan inom vissa bestämma de skall börja ochnär sluta sin arbetsdag. Detramar
går dessutom skarp skiljelinje mellan olika kollektiv på arbetsmarknaden.en

femteVar LO-medlem, TCO-medlem, två SACOSR-trevarannan av
flexibilitetmedlemmar och fyra fem företagare har denna möjlighet tillav

84 de sysselsatta det viktigt kunna påverkaprocent arbetsda-närattav anser
börjar och slutar, hälften det mycket viktigt. 75gen varav procentanser anser

det också viktigt kunna arbeta in tid kan i formatt le-ta utsom man senare av
dighet.

En majoritet de sysselsatta vill arbeta på dagtidstor på vardagar. Det ärav
blott fyra 170 000 personer inte vill arbeta på dagtid. 22procent procentsom
vill i någon utsträckning arbeta på lördagar och söndagar, 29 på kvällarprocent
och 15 på nätter. Det alltså färreär vill arbeta på kvällarprocent och helgersom

faktisktän det. Däremotgör detär andelstörre kan tänka sigsom atten som ar-
beta nätter harän någon del sin ordinarie arbetstid förlagd tillsom av
nattetid.

Av dem faktiskt har hela sin arbetstid förlagd till vardagar på dagtid ärsom
det hela 96 vill ha denna arbetstidsförläggning. Däremotprocent detärsom
drygt tionde kan tänka sig arbeta helgerpå och medannätteratt nästanvar som

fjärde åtminstone kan tänka sig arbeta på kvällar. Bland dem harattvar som
dagtidsarbete också inkluderar helgarbete det majoritetär inte villsom en som
arbeta på lördagar och söndagar. härDen vill lika arbeta kvällargärnagruppen

helger. De har oregelbunden förläggning arbetstiden har ocksåsom som av
toleransstörre arbete på obekväm arbetstid. skiftarbetarnaAvmot är det t.ex.

hela 22 inte vill arbeta enbart dagtid och 47 villprocent som procent som ar-
beta skift.

Det emellertidär de arbetar dagtid på vardagar i störst utsträckningsom som
ti1lgodosedda.6fått sina önskemål beträffande arbetstidens förläggning

5.4 Inflytande förläggningöver semesterns

Till möjligheterna förfoga sin arbetstidöver hör också frågeställningenatt om
inflytande förläggning.över semesterns

Enligt intervjuundersökning gjord 1987 hade fem de anställdaen procent av
inget inflytande huvudsemesternsöver förläggning. Därutöver fick 35 procent

de anställda i samband med driftsuppehåll i verksamheten. ha-Desemesterav
de individer mycket litet inflytande sin semesterförläggning.översom pro-

de intervjuade ansåg de hade visst inflytandecent över för-att ettav semesterns
läggning och 47 bestämde helt eller i utsträckning förläggningenprocent stor

huvudsemestern.7av
Enligt vår attitydundersökning inflytandetär semesterförläggnin-överegen

mycket betydelsefullt. Hela 91 ansåg det viktigt ha inflytandeprocentgen att
förläggningöver semesterns
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5.5 Möjligheten sinpåverka pensionsålderatt

några undersökningar har frågor ställts möjligheten och önskvärdhetenI attom
påverka pensionsålder.sin Det har gällt såväl möjligheten pensioneras tidi-att

arbeta efter pensionsålder.uppnåddattgare som
78 anställda har arbete där pensionsåldern förutbestämd.de ärprocent ettav

För 70 dessa den 65 år. Det betyder drygt hälften, 55ärprocent att procent,av
fixeradhar pensionsåldem till 65 år.

dem har fastställd pensionsålderAv det skulle viljaär procentsom en som
föresluta arbeta pensionsåldem medan 29 vill ned i arbetstid innanprocent

9de går i pension.
Enligt vår attitydundersökning ansåg 77 det angeläget med bätt-procentegen
möjligheter för alla före 65 Ungefärpensioneras års ålder. lika mångaattre an-

såg det angeläget med bättre möjligheter före förpensioneras 65 års ålderatt
med långt arbetsliv bakom sig. Däremot det bara 38ett procentpersoner var

ansåg det angeläget möjlighetermed bättre arbeta efter 65 års ålder,attsom
medan 47 inte det angeläget möjligheteransåg med sådana och 15procent pro-

tveksamma. Bland det emellertid fler tyckte detcent var yngre var som var an-
geläget kunna arbeta kvar efter 65 års ålder fjärdemedan endast drygtatt var

o45 hade uppfattning.åröver samma

5.6 Sammanfattning och slutsatser

fleraDet skäl viktigt känna till sambanden mellan faktiska,är önskadeattav
och möjliga arbetstider. Individens välfärd beroende hur faktiskaär deav ar-
betstiderna de önskade. Möjligheternaöverensstämmer med och restriktioner-

i arbetstiderna betydelse för förmågan förändradeär på ekono-attna av reagera
miska förhållanden.

De undersökningar gjorts visar den svenska arbetsmarknaden funge-attsom
relativt väl gällerdet önskemålen arbetstider och faktiskanär de arbets-rar om

tiderna. Det tycks emellertid det finns önskan minska arbetsti-attsom om en
derna något med hänsyn till de ekonomiska betingelser för närvarande gäl-som
ler. Förändras dessa förutsättningar gäller givetvis andra villkor.

Oavsett i vilken riktning arbetsutbudet sig det väsentligt möjlighe-rör är att
själv välja sina arbetstider ökar. Restriktioner och hinder i valetterna att av ar-

betstid negativa för individens välfärd.är Fritt valda arbetstider och möjlighe-
variera sin arbetstid livscykeln och reaktionöver på ändrade ekono-ter att som
förhållandenmiska framstår därför angelägna.som

möjligheterStörre påverka sin arbetstid, dess längd och förläggning, kanatt
för många väl så viktigt generella förkortningar arbetstiden.vara som av

Johansson1989l tabell 17.a,
Björklund1989, tabell2 5 ochb tabell6 ochsamta a
Aabergem.fl. 1989.3

4 Johansson1989 figura,
5 Pettersson1989 kapitlena, 8 och11.6.
6 Johansson1989a, tabellerna30och31.
7 SOU 1988:54, ff.244s.
8 Johansson1989 tabell31.a,
9 Björklund1989, tabell
10Johansson1989 figura,
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6 Arbetstiden i socialt sammanhangett

6.1 Inledning
Det här kapitlet inleds försökmed definiera begreppet arbete ochett att ett reso-

relationerna mellan betalt och obetalt arbete. Därefter följernemang om ett av-
snitt arbetstiden i långt historiskt perspektiv. Arbetets socialpsykologis-ettom
ka betydelse berörs. Förvärvsarbetet livscykelperspektiv. avsnittEttettses ur

tidsanvändning generellt följs avsnitt tidsanvändning och medbor-om ettav om
gerligt och förvärvsarbetets relation till fritiden.ett Föränd-engagemang om
ringar i fördelningen mellan kvinnor och i frågamän betaltoch obetalt arbe-om

och barnomsorgens utveckling skildras.te

6.2 Vad arbeteär

Arbete inte lättär definiera, det vanligtär ord iatt vardagsspråkettrots att ett
begreppoch centralt samhällsvetenskapligtett En möjlig definition sådanär:

verksamhet leder till något värdefullt för andra den utförän det. Närsom som
arbetar ingår i socialt sammanhang. Människor beroendeett ärman man av va-

randras arbetsinsatser och vilket detta beroendesätt utformatär bestäm-är
förmande många andra sociala relationer och centralt för skillnader mellan oli-

ka samhällen.typer av
Ofta likhetsteckensätts förvärvsarbetemellan och arbete. Alla förde andra

nyttiga och nödvändiga verksamheter inte räknas då inteavyttrassom som ar-
bete, framför allt inte det utförs i hemmen och främst kvinnorna. Attsom av
sköta småbarn och umgås med gamla släktingar, upprätthålla kultur ochatt mo-
ral, då något hör till själva livsprocessen, inte arbete.ses mer som som som
Först i och med allt uppfostran, vård och blivit till prissattatt mer av omsorg
lönearbete, har dess betydelse uppmärksammats.

Men samhälle där inget förgörs andra betalning skulle fallaett sönder.utan
Mycket dagens konflikter kring förvärvsarbetsdagens längd har medgöraav att
denna skymningszon mellan förvärvsarbete och nyttig och nödvändigannan
verksamhet. Insikten finnsdet förvärvsarbeteän absolutäratt annatom som
nödvändiga samhällsfunktioner finns främst hos kvinnorna. Kampen för en
kortare förvärvsarbetsdag främst förts kvinnorna har i mycket gåttsom utav

imännen utsträckningstörre delta i de nödvändiga livs-att och samhälls-att
uppehållande inte kan omvandlas till förvärvsarbete.processer som
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förr ocharbetstidoch6.3 Arbete nu

antagli-välverksamhet och vilamellan ärbegreppslig åtskillnadNågon slags
finns i fles-vilodagar desanktioneradeReligiöstspråket.lika gammal somgen

fe-och fritidmellan arbete äråtskillnaddagens skarpakulturer. Men ett nyttta
flesta löne-industrisamhället där de ärspecifikt för det modernaärsomnomen

arbetare.
arbetsdagentroligenoch samlarejägaremänniskorna levdeNär varsom

sig på detfortfarande livnär sät-folkspillrorhos dekort. denganska Det är som
tet.2 försörjakundeantaletbruka jorden ökadebörjademänniskornaNär som

slit-livet blevskedde till prisetkraftigt.mycket Dettasig på attyta avsamma
andrafor flesta medanförlängdes deArbetsdagenoch enforrnigare.sammare

högkulturer medförutsättningar förDärigenom skapadesfrån slit.befriades
människornasrevolutionen iförstavetenskap. denskriftspråk och Detta var

sig.livnärasätt att
industrialismensindustriella. Underrevolutionen denandraDen upp-var

kvinnor ochför bådeytterligare män,förlängdes arbetsdagenbyggnadsskede
arbete.deraskapitalvälstånd vilar på detbam. Dagens utvanns ursom

viVarför arbetar6.4

arbe-och arbetar. Honvarelse lekernyfikentill sinMänniskan är natur somen
aktivi-inneboendeocksåförsörja sigöverleva ochför kunnatar att men av en

försörja sig måste dekollektivt skall kunnaför människornatetslust. Men att
kanaliserastämjs, binds ochdärigenomorganiserat ochsamverka sättett
andra ellerför eller nâgranyttigt någontill sådantaktivitetslust ärdenna som

kanalisering främstsamhälle sker dennanuvarandesamhället i vårtför Istort.
lönearbetet.genom

förvärvsar-sig.försörja Menanställning för kunnaflesta hamåsteDe atten
framtvingar aktivitet.mycket så. Detbetydelse för individen större änärbetets

utanförerfarenhetermedför kontakter ochfår tidsstruktur. ArbetetDygnet en
enskilde inte kan nå,syften dendelaktighet i mål ochfamiljen utansamt som

identitet Ävenoch socialansträngning.kollektiv Detkräver statusgersom
upplevs mån-givande i sig självtellerinte särskilt intressantarbete ärett avsom

med sigdärför nyttigt,stolthet detha egenvärde och är vet attattett mangega
för sig.gör rättman

värderar ocharbetets karaktärnaturligtvis medsitt arbete varierarHur man
självständighetensolika livsfonner. Italarinnehåll. finns analyserDet som om

finns inte någonsmåföretagarfamiljenellerlivsform bonde- representerarsom
högt ochfritid. värderas mycketoch Oberoendetdistinktion mellan arbeteklar

huvudsakligenlönearbetarlivsformen arbetetmycket slit. Iuppväger antas vara
analyser.enligt sådanaföga egenvärde,för försörjning och tillmätsmedelett

karriärlivsformenhar egenvärde. Ifritidsaktiviteterfamiljeliv ochDet är som
mellan arbeteåtskillnadenOckså här blirhögre fritiden.värderas arbetet än

föroch stödbihang till arbetetutformasfritid oklar. Fritidenoch ettettsom
karriärenl

följd årarbetet under långtyder påfinns undersökningarDet att avensom
kringbrötsfritiden, denna trendrelation tillvärderats allt lägre ihar attmen

livskvalitetoch sinutveckla sig självframför allt möjligheten1980. Det är att
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högt.5arbetet värderasgenom som
1974instämde 64 de anställda i jobbetpåståendet Det här detärprocent av

något särskilt med. Förutom lönen det mig känsla personlig tillfreds-ger en av
ställelse. 1986-1987 hade andelen anställda instämde i påståendet de-attsom

jobb personlig tillfredsställelse till 76ökat hela Det ärprocent.ras gav en an-
märkningsvärt ökning. 87 tjänstmännenroch 66 arbe-stor procent procentav av

78 kvinnorna och 74 ansåg arbetetmännentarna, procent procent attav av gav
tillfredsställelsepersonlig

6.5 Arbetstider olika livsfaserunder

Jämfört tidigaremed har andelen levnadsår förvärvsarbeteåtägnassom
krympt och koncentrerats till mitten livet. 1910förvärvsarbetade så gottav som
samtliga 16 främstår. Bland kvinnorna det de förvärvs-män över var yngre som
arbetade, medan bamafodandet inskränkte förvärvsarbetet längre i åldrar-upp

1980 förvärvsarbetade lika andel kvinnornanästan män-storna. en av som av
Olikheterna i och kvinnors levnadslopp och förvärvsarbetets platsmänsnen.

däri har minskat.

Figur 6.1 Sveriges befolkning symboliserad ålderspyramider 1910 1980.ochav
förvärvsarbetande]områdeRastrerat markerar
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förmedellivslängden 53 för och 55 âr kvinnor. MenVid sekelskiftet år mänvar
inte återstående livstiden drastiskt kor-för överlevt barnaåren dendem som var

har ökat frånlivslängd vid 65 års ålder 13i dag. Förväntad återståendeäntare
vid sekelskiftet till 15år för och 18för och för kvinnornaår männenmännen

för kvinnorna.
livscykel beskrivas på följande först kommer for-typisk nutida kanEn sätt:

in-beredelsefasen, lång barn- och ungdomstid kännetecknas atten som av ens
sig förspelar roll för andra. Man förbereder vuxenlivet.inte någon störresatser

beträf-och chanserna ändra sigflesta har många valmöjligheter ärDe stora att
yrkesval.fande studie- och

i yrkeslivet och bilda familj.fas för de flesta i etablera sigNästa består att
har för barn och i allmänhethar gjort de livsavgörande valen. ManMan ansvar

Oftafortsatta positionen i förvärvslivet. läggerläggs grunden för den mannen
roller hon oftareför medan kvinnans tvågrunden gör attsenare avancemang

förvärvsarbetet och ofta arbetar deltid vilket försvårar hen-frånvarande frånär
möjligheter till befordran senare.nes

och tidspressen inte lika Skillnaden ismåningom blir barnenSå stor.vuxna
och kvinnors förvärvsintensitet och arbetstid i denna fas livet minskar.mäns av

fram äntli-sig pensionen. verkar de flestaSå Detnärmar emot attsom om ser
förlusten delaktighet ochråda sin tid den detöver även av ansvargen egen om

medföra försvagad samhällsförankring ochförvärvsarbetet innebär kansom
finnssärskilt i arbetet varit knap-identitetskänsla, Detengagemanget stort.om

för pensionärer förvärvsarbeta. delekonomiska incitament Ennågra attpast
arbetsinsatser hand sjuka makar ellerpensionärer gör stora att tagenom om

alla relativt friska kvin-åldriga föräldrar. mycket del pensionärerEn ärstor av
utför omvårdnadsarbete och vidmakthåller sociala nätverk.hel delnor som en

livet behöver flesta omfattande omvårdnadsinsatser andra.Mot slutet deav av
finns obalans i den vanliga livscykeln både betalt och obe-Det atten genom

till etableringsfasen, också utgifternatalt arbete så koncentrerat där ärär stora,
ungdomar och pensionärer ofta har relativt både tid ochmedan gott pengar.om

6.1 Summa kvinnors totala arbetstid och fria tid disponi-Tabell mäns och samtav
familjecykel.8bel inkomst konsumtionsenhet efterper

Familjecykel och Fritid DisponibelFörvärvs-
hemarbete inkomst
tim vecka tim vecka tkr år

Barnlösa 25-44 år
sammanboende 123 70 76,6

småbarnsföräldrar
sammanboende 137 57 56,2

Föräldrar med enbart
äldre barn 7-16 år
sammanboende 132 63 63,4

Barnlösa 45-64 år
78sammanboende 1l l 72, 1
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Tabell 6.1 visar de två sammanboendeatt i genomsnitt läggergrupper nedsom
minst tid pâ förvärvs- och hemarbete och har fri tid också har den högstamest
ekonomiska standarden. Barnfamiljernas totala arbetsbörda är större, den fria
tiden kortare och den ekonomiska standarden lägre. Detta gäller särskilt små-
barnsfamiljerna. Intäkternas och utgifternas livsloppsproñl dåligt motsvarar
varandra.

6.6 Tidsanvändning
Hur mycket tid förvärvsarbeteägnas åt välär kartlagtsom arbetskrafts-genom
undersökningarna, vad vi använder övrig tid till mindreär väl känt.men Hur
mycket fritiden obetaltär arbete, och hur mycketav är egentlig fritid FN-
strategierna till år 2000 kräver allt arbete, betalt och obetalt,att skall identifie-

mätas och belysas i ekonomisk statistik. Ettras, synligg nde det obetaldaav
arbetet detgör möjligt studera förskjutningaratt mellan den rrnella och infor-
mella ekonomin. frågaI tidsanvändningsstudier ligger Sverige efterom många
andra länder.

Tidsanvändningsstudier blev vanliga i slutet l960-talet. I Sovjet gjordesav
dock tidsanvändningsstudier såtidigt på 1920-talet och i USA på 1930-taletsom
vilket gör det möjligt uttala sig långsiktigaatt trender oberoendeärom som av
ekonomisk-politiska Veckoarbetstidensystem. förkortades obetydligt från
1920—1930-talen och till början 1960-talet i både Sovjet och USA. I bådaav
länderna förlängdes den under andra världskriget. Tiden för hemarbete mins-
kade inte männens andel det totala hemarbetet ökademen något. Tiden förav
matlagning minskade relativt kraftigt medan den tid användes till städningsom
och klädvård ökade beroende på bostadsstorlek och hygienkravatt ökade. Både
i USA och Sovjet ökade den tid användes för vårda barn och gåatt ärenden.som
Televisionens genombrott svarade för den kraftigaste förändringen fritidensav
innehåll. Den krävde tid på bekostnad andra fritidsaktiviteter och reducera-av
de också sömnen på vardagarna. Femdagarsveckan medförde i båda länderna

mindreatt under arbetsveckan ochman undersov veckosluten.mer
Från 1960-talet och framåt finns upprepade och jämförbara tidsanvänd-

ningsstudier från många länder. Det också under 1960-talet veckoar-var som
betstiden började minska i större omfattning. Gemensamt för alla länder är att
männens deltagande i hemarbetet har ökat och största delen den frigjordaatt av
tiden till följd arbetstidsförkortningar har förts till denav egentliga fritiden, va-del.9TV tagit mycketrav storen

I Sverige har det gjorts tidsanvändningsstudier och de finns har bris-som
Metoden mindreär lämplig,ter. underlaget litet eller bortfallet Framförstort.

allt har inte upprepade undersökningar med metod gjorts varför det ärsamma
1°svårt uttala sig förändringar.att om

Vi publicerar här del uppgifter undersökning utfördesen SCBur en som av
under hösten 1984 och våren 1985. Semestermånadema ingår således inte. Vi
har bedömt denna studie den aktuella och tillförlitligamestsom den be-trots att
tecknas pilotundersökning och och harsom såen bortfall 35ett stort som
procent.
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på olikafördeladtidsanvändningår20-64befolkningensFigur 6.2 Den vuxna
1984 tilloktoberperiodenundermåndag-fredagmedelvardagaktiviteter en
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befolk-fördelade1985maj1984 tilloktoberperiodenundermedelvardagEn
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densin hygiensköta är tyngs-äta,behov, dvs.personligaD förTiden att sova,
niotiden. Det40 motsvararmed näratidsbudgeteni procent avta posten

timme.halvoch en
vilketanspråk,itidenfjärdedel motsvarar sexD Förvärvsarbetet tar aven

inräknats.obetaldaocharbetsresorDå har rasterminuter.och tiotimmar
befolknin-68utförvinterhalvåret procentundergodtycklig vardagEn av

förvärvsarbete.20-64 någotårgen
timmar ochellertidenmedeltal 15 treihemarbeteD procentVardagens tar av

hem-utför någotintefembaraanspråk. Deti är procentminuterfyrtio som
hushållsarbeteräknashemarbeteTillvardag.genomsnittlig somarbete en

såväl barnriktatomsorgsarbetestädning, motoch vuxna,matlagning som
dylikt.ochreparationerunderhållsarbeteolika slaginköp samt somav

i vidarbetstidtillhemarbeteochförvärvs-förtidenD Om summerarman
vardags-41medeltal utgöriden procentkonstaterakanmening avattman

vinterhalvåret.underdygnet
studi-påtidentvåmedeltali procentåldersgruppenD aktuellaIden satsas av
studi-sig åtmätdagen ägnatslumpmässigaunder denharTolv procenter.

hobbybeto-ochstudiermålinriktadebåderäknatsharTill studier merer.
facklitteratur.hand läsastudieverksamhetnad samt att egen

fyraellervardagsdygnetgenomsnittiD fria tiden utgör procentDen av
aktivitetnågonintetvåEndastkvart. somoch procenttimmar uppgaven

kategori.till dennahänföraskunde
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Mäns och kvinnors tidsanvändning skiljer sig åt. Män ägnar tid åt för-mer
värvsarbete kvinnorän och kvinnor tid till hemarbete än män. Männensmer
hemarbete drygt hälftenutgör kvinnornas och kvinnornas förvärvsarbeteav
drygt hälften männens. Men definieras arbete förvärvsarbe-av som summan av

och hemarbete blir arbetstidente i medeltal likanästan för kvinnor ochstor
män.

Fritiden minstär för småbarnsföräldrar och för mödrar till äldre barn. Mest
fritid har äldre ensamstående kvinnor.

Småbarnsmödrarna ungefärägnar dubbelt så mycket tid hemarbete som
förvärvsarbete. Skillnaderna i förvärvsarbetstid återspeglar inte bara arbets-att
dagens längd varierar mellan Det är skillnader i hur andelstoragrupperna. stor

kvinnorna över huvud förvärvsarbetarav taget godtyckligsom vardag. Aven
småbarnsmammorna utför drygt 40 och till de äldre bar-procent av mammorna

70 något förvärvsarbete slumpmässigprocentnen vardag.en
,Hushåll med och barn disponerar sin tidutan på påtagligt olika sätt. Den tid

ägnas åt värd och andra åldrigasom föräldrar eller sjukomsorg t.ex.om vuxna,
make däremotär genomsnittligt inte särskilt i någonsett köns- eller ål-stor
dersgrupp. Det hindrar naturligtvis inte sådana arbetsinsatser i delatt fall ären
både omfattande och betungande.

Hushållen i Storstockholm ägnar tid förvärvsarbete och arbetsresor änmer
12vad igör landet. Sysselsättningsandelenresten ochman andelen heltidsar-av

betande högre.är hushållI med två arbetar båda heltid i 47vuxna procent av
fallen i Stockholm i 37-39 hushållenmot i andraprocent större städer ochav
i 32 i mindre kommuner.procent Detta beror till del på åldersfördelnin-atten

varierar. Restiderna betydligtär längre i storstädernagen iän glesbygden. Den
genomsnittliga tiden för arbetsresor är 25 minuter längre i Stockholm iänca
glesbygden. Dessutom går det åt betydligt tid för hämta och lämna barnattmer
i barnsomsorgen i Stockholm i övrigaän landet. De långa restiderna, den höga
kvinnliga sysselsättningsandelen och den höga andelen heltidsarbetande kvin-

gör barnfamiljer i Stockholmsammantaget att harnor mycket större dagligen
tidspress någraän andra i landet.grupper

6.7 Egentlig fritid

Befolkningen i åldern 16-64 år har i genomsnitt drygt fem timmars egentlig
fritid dagen när räknar med lördagar ochom söndagar och inte hänsynman tar
till Därav ägnas ungefärsemestern. timme och kvart huvudsakligentreen
TV, timme och tio minuter social drygten halvtimme läsning,åtsamvaro, en

ungefär 20 minutersamt vardera åt idrottfriluftsliv och hobby. 20 minuter av
den dagliga fritiden går åt till i samband med fritidsaktiviteter. Den redo-resor
visade tiden gäller vad de tillfrågade själva uppgivit huvudaktivitet. Mensom
ofta fleragör saker samtidigt. Man läser medanman till exempel,man reser
varför den totala tiden för läsning underskattas kraftigt den redovisas baraom

13dennär huvudaktivitet.är
Den tid åtägnar underhållning och kultur påman sätt änannat genom mass-

mediekonsumtion liten iär genomsnitt vecka, andelar befolk-storaper men av
ningen kulturaktivaär då och då. Var tionde i åldern 9-79 år spelar någott.ex.
instrument och tjugonde sjunger i kör. Under den månadenvar har näs-senaste
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sjunde påmusik,levandemedfemte varit på något mu-vartan arrangemangvar
kyrkobesök och idrotts-bibliotek. För bådetredje påutställning,eller varseum

sådantbevistat något9-79 årfemte i åldernungefärgäller att vararrangemang
studiecirkel.deltagit isjätte harUngefärmånaden.under den senaste var

från 1968. Det harförändratsharegentliga fritidenhur denVi delvet omen
användatill aktivapassiva sättfrånriktningförskjutning i attskett mermeren
befolk-mellan olikaSkillnadernavarierad.har blivitFritidenfritiden. mer

befolkningsskikt lä-i allablivit vanligareharminskat. Det attharningsgrupper
kulturaktiviteteri andraeller deltastudiecirkel, påiböcker, delta teatersa

eller påVeckotidningarläsavanligtblivit mindreharmedanlsdet att t.ex.
bingo.

innebär på intetminskat sättfritidenanvända attskillnaderna i sättetAtt att
1982-1983eftersattaskulle finnasintedetförsvunnit ellerharde att grupper.

varkenåretunder det16-74 årålderntio i senastedet nära tre somt.ex. avvar
intekategoriervecka. Defritidshusieller bottnågongjort somsemesterresa en

65 år,alltframför överunder året ärmiljöombytehaft något ensam-personer
förtidspensionärer,rörelsehinder,medsmåbarnsföräldrar,stående personer

bok detnågonhade inte läst18jordbrukare.arbetslösalångvarigt procentsamt
6året.senaste

medborgerligtochFöreningsliv6.8 engagemang
besökt nå-9-79 åri åldernbefolkningenhar 13godtycklig veckaEn procent av

månadenunder dendethar gjort30 senasteföreningsarrangemang. procentgot
och någotHögutbildade män äråret.hälften under detungefäroch senaste mer

Åldersskillnadema små,äroch kvinnor.lågutbildadeföreningsaktiva än men
7åldrar.i andramindreföreningsaktiva änandelen25 åldertill års ärupp

gjort tillfråga-ombads demaktutredningenintervjuundersökningI somen
hem-tillhade änvanlig vardag övertimmar de annathur mångade uppskatta en

sambandstarktfanneller Inte oväntatförvärvsarbete sömn. ettarbete, man
enkla hypotesenDentill tidsresurser.tillgångfamiljelivscykel ochmellan var

till före-möjligheterharförfogande störretill sittmycket tidhardenatt som
hypotessjälvklaratilldennaMendeltagande.politisktningsliv och annat synes

felaktig. tidmindreställetblev iresultatetparadoxala attDetsigvisade vara
tidsresursermellansambandetnegativaDetaktivhar desto är man.merman

ålderfaktorerkontroll för andraefterförsvagades någotaktiviteteroch som
väsentligt.alltkvarstod imen

ochbarnhemmavarandeantalmellansambandpositivtfinnsDessutom ett
poli-iaktiv ärhar destofler barnJumedborgerligt manmermanengagemang.

ålder,kontroll för kön,efterkvarstår ut-Sambandet ävenföreningsliv.ochtik
tids-enkla hypotesenskriver: DenFörfattarnaoch tidsresurser.bildning om

missvi-uppenbarligeni våra data. Det ärstödfår ingetbetydelseresursernas
ifyllermedborgareallafix mängd, uttidensande sammaatt somsom ense

samhälls-ochfamiljelivetskumulerasaktiviteter. Tvärtomskildamedmån
bildarjobbar,deallt. Det ärmedhinnaSomliga tycksaktiviteter.livets som

organisa-ochsig åt politikde ägnarocksåskaffar barn ärochfamilj somsom
19tioner
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6.9 Förvärvsarbete och fritid
Under vintervecka ägnar ien åldern 20—64 år ipersoner genomsnitt ungefär
lika lång tid förvärvsarbete egentlig fritid. Räknar visom dessutom med

bam- ochsemester, ungdomstid och pension kan det tyckas förvärvsar-som om
betet liten del livettar i anspråk. Menen förvärvsarbetetav är mycket bety-en
delsefull del livet sätter möjligheter förav ochsom hur kanstyr användaman
övrig tid. Tillgången på arbetsplatser bestämmer kan bosätta sig. LÖ-var man

storlek sätter gränser för hurnens kan bo och vad kanman göra på fritiden.man
Den tid tillbringar på arbetsplatsenman oftaär viktig del sociala liv.en av ens
Vad människor gör på sina arbetsplatser varierar ofantligt mycket mellan olika
yrken. Personer med ochmonotona arbeten kompenserartunga sig i allmänhet
inte för detta aktiv och berikande fritid.genom en I stället detär så deatt somhar intressanta och kvalificerade arbeten också har aktivare fritid änenandra.

6.10 Utveckling jämställdhetmot

Tidigare hade hushållen funktion i samhället ien annan än dag. I bondesamhäl-
let framställde kvinnor och tillsammansmän mycket sina livsförnödenheter.av
De arbetade sida vid sida med ganska strikt uppdelningmen vadav som vareller kvinnogöra. Arbetstidenmans- reglerades dygnets och årstidernas väx-av
lingar. Under innevarande sekel har det obetalda arbetet i hushållet minskat i
både tid och variationsrikedom. Industrin har tagit över mycket den produk-avtion tidigare utfördes i hemmensom och teknikens utveckling har gjort hus-
hållsarbetet mindre krävande. Hushållen har minskat i storlek. Kommuner och
landsting har tagit över delstor barn,en gamlaav och sjuka.omsorgen om

Det männen först blev lönearbetare,var ficksom klar yrkesroll i samhäl-en
let och arbetsplats utanför hemmet,en kvinnorna bidrog ocksåmen med för-
värvsarbete. Arbetarkvinnoma i städerna tvättade och städade herrskap, på
landet gjorde de dagsverken bönderna. Industrialismens och stadsnäringar-

framväxt innebarnas männen alltatt försvann familjernasmer vardagssfärur
eftersom arbetsdagen lång. Kraven på arbetstidsförkortningvar i början sek-avlet kom från de manliga industriarbetarna ville ha någon tid försom livett eget
utanför arbete och sömn.

Att ensamförsörjaremannen och hustrunvar enbart hemmafru vanli-vari de familjergast bildades under 1920-1940-talen.som När Alva Myrdal och
Viola Klein 1957 publicerade Kvinnans två roller, argumenterade de för denatt
gifta kvinnan hade familjeroll och yrkesroll.en Om hon ägnade 20en år sittavliv familjen skulle hon vid 45 års ålder ändå ha 20 år kvarca yrkesarbeta.att

När hemarbetet successivt urholkades följde kvinnorna efter männen uti lö-
nearbete behöll huvudansvaret förmen hem och barn, blev dubbelarbetande.
Numera de flesta bådeanser män ochatt kvinnor har familjeroll ochen en yr-kesroll. Det finns knappast några kvinnor ägnar så mycket 20som årsom en-bart familjen. Männens deltagande i hemarbetet har ökat något inte allsmeni takt med kvinnornas Ökade förvärvsarbete.

Att mäns och kvinnors levnadslopp och livssituation blivit mindre olika va-randra beror inte bara på de ovannämnda förändringarna också påutan med-enpolitik främstveten drivits fram kvinnornasom själva. De viktigasteav deav



1989:53sou94

sambeskattnin-reformerna tordeomnämndanedansammanställningeni vara
nämnarenutbyggnad. Denoch barnomsorgensavskaffande gemensammagens

försörja sig självskall kunnamänniskavarjekan sägas genomatt vuxenvara
för barnensökandeskalloch det allmännaförvärvsarbete ta ettatt ansvareget

och vård.försörjning

på jämställdhetMilstolpar vägen mot
blir valbaraochfår allmän rösträtt1919 kvinnor

moderskapshjälp1931
moderskapsförsäkring1937
bidragsförskott

barnavårdscentralermödra- och
tillätspreventivmedel1938

giftermålellerhavandeskapgrundkvinnor páavskedaförbud1939 att av
statsbidrag för barnomsorg1944

barnbidragallmänna1947
för barnenblir förmyndarebåda föräldrarna1950

särskilda kvinno-avskaffa defemårsperiodinombeslutaroch LO1960 SAF att en
lönerna

fartutbyggnaden barnomsorgen1965 tarav
jämställdhetförskall verkaskolangrundskolanföri Läroplan1969 det fastslås att

avskaffassambeskattningen1971
föräldraförsäkringen1974

LO-PTKSAFjämställdhetsavtal1977
föräldraledighetslagen1978

arbetslivetioch kvinnorjämställdhet mellan män1979 lag om
efterle-frågakvinnor iochlikställandesuccessivt mänprincipbeslut1988 omett avom

vandepension.

utveckling6.11 Barnomsorgens
sedanskala ändai litenstädernafunnits iharförskolebarnförDagomsorg
giftafattigaellerensamståendetillför barnbarnkrubborfanns1800-talet. Det

syften utnyttjadespedagogiskarenodlatmed mestBarnträdgårdarmödrar. av
barnentillhjälptetjänstefolkmellanskikten. Att attvälutbildadede varpassa

borgarhem.ochi bonde-vanligt både
infördesÄven eftermiddagshemdaghem ochförskolor,förstatsbidragom

barnomsorgenutbyggnaden1960-talet innantill mitten1944 dröjde det avav
fart.tog

allafördeltidsgrupperanordnaskyldiga1975 kommunernaSedan är att sex-
timmaromfattarDeltidsgruppernadaghem. trehar platsinteåringar som

dag.per
kommunaldelta ibarnför allafast principen rätt1985lade attRiksdagen om

börjardetill dessålderhalvt årsfrån ochbarnomsorgsverksamhet attettett
1991.22 förvärvs-vårdnadshavareFör barnskall nått årMåletskolan. varsvara

foräldrako-kommunalt daghem,iplatsskalleller studerar rättenarbetar avse
förskolabör rätten öppenövriga barnfamiljedaghem. Föroperativ eller avse

deltidsgrupp.eller
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Figur 6.3 Inskrivna barn 0-6 år i daghem, familjedaghem och deltidsgrupper
1970-1987.
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Det kraftigaär regionala variationer i utbyggnaden. Andelen barn finnssom
daghem och fritidshem mycketär i Stockholmstörre iän landet.resten av

StockholmI har 60än alla barn 0-6 år plats på daghem.procentmer av
1988 hade 31 forskolebarnen plats i daghem. Detprocent mycket litenärav en

och minskande andel barnen finns i kommunal barnomsorg före årsav som ett
ålder, varför de vanliga redovisningarna med samtliga barn under sju år som
bas blir något missvisande. Var femte ettåring och tredje treåring ungefärvar
går på dagis. Ungefär femte barn i varje åldersklass hosär dagmamma.vart

Den kommunala barnomsorgen utnyttjas i större utsträckning tjänsteman-av
nafamiljer än arbetarfamiljer. berorDetta delvis på den ojämna regionalaav ut-
byggnaden. Andelen barn från arbetarfamiljer har tillgång till kommunalsom
barnomsorg har dock ökat snabbare andelenän från tjänstemannafamiljer

år.senare

Figur 6.4 Tillsyn förskolebarn 0-6 år, 1980och 1988.Procent.av
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PrivattillsynV
Kom.lam.dagh.
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0-6 år.för förskolebarnKommunal barnomsorgFigur 6.5
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daghem.främst inriktadNyefterfrågan000 platser. är55

familjedaghemdaghem och överens-iungefär hälften barnen1974hade enav
mer. vistelsetidereller Långatimmar i veckanvistelsetid på 45kommen var

tillandel reducerats1977 hade dennabarnen.mindresärskilt vanliga bland de
45tillsynstid påefterfrågadesju1986 detfjärdedel. procent ensomvarca en

mer. tillsynstider in-efterfrågar så långadess har deSedanellertimmar som
blivitharivistelsetiderna barnomsorgenuppenbartsärredovisats. Det är attte

mindreocksåandelmycket lägrebaraintekortare. Det ettär utanavsevärt en
efter-1974. 1988jämfört medvistelsetiderlångahar mycketantal barn nusom

barnen. Den40for mindreeller än35 timmarfrågades tider på procent avmer
28barautsträckning deltid. Det ärgäller iefterfrågan än störretillgodosedda

behöverkommunal barnomsorgbehöverharintedem somprocent mensomav
timmar eller35 mer.

jämfört demed öv-långa öppettiderfritidshemmen harochsvenska dag-De
länderna. Ändå vanligutanförarbetarfördet svårt demnordiska ärriga som

000 för-behövde1987kommunala barnomsorgen.utnyttja dendagtid caatt
ungefärmånad,gångåtminstone någonkvällstidskolebarn peromsorg

lörda-på000 behövdetidigt21 000 behövde omsorgmorgonen,omsorg
vårAvbehövde på6 000och drygtsöndagar,eller natten. egenomsorggar

undersökning oregelbund-kvinnor medhälften allamindreframgår änatt av
förskolebarn, medanfor sinahade barnomsorgarbetstiderobekvämaellerna

utanförbarnomsorghadevardagardagtidsarbetefem medfyranästan av
dubbelt såinte alls ärarbetstider överensstämmermakarnashemmet. Att van-

fjärdede-samboende. Trebland andraförskolebarnföräldrar tillligt bland som
for bar-bästmed det ärarbetstider motiverar detsinalar dem attsom saxarav

barntillsynen.för klaramåsteeller de attattnen



sou 1989:53 97

beslöt1987 riksdagen statsbidrag till helg- och daghem.ett nattöppnanyttom
fåtal försökEtt med daghemnattöppna har gjorts. De tycks i ha fallitstort sett

väl har haft karaktär försöksverksamhetut med ochmen extraav extraresurser
uppmärksamhet.

Barnomsorgen skall dels främja barnens utveckling, dels möjliggöra båda
föräldrarnas förvärvsarbete. De pedagogiska målen och tillsynsbehoven inteär
alltid lätta förena. Tidigare utgjorde de mycket långa vistelsetiderna iatt barn-

allvarligt problem. Detta problem tycks iett ha försvun-omsorgen stort settnu
ställetnit. I det problem förutgör den pedagogiska verksamhetenett barnensatt

vistelsetider varierar kraftigt.så Socialstyrelsen påpekar alla barn helst böratt
28ha daglig vistelsetid i förskolan.en gemensam

6.12 Tiderna ändras varierade arbetstidermot mer-
Om förvärvsarbetet ihop i mitten livscykeln så det falletärpressats motsattaav
i fråga förvärvsarbetets plats under dygnet. 1800Före dagsljusetom gav en na-
turlig reglering arbetstiden. Omkring 1800 gjorde gasljuset delar in-storaav av
dustrin oberoende dagsljuset. Under den intensiva fasen industrinsmestav av
uppbyggnad arbetade industriarbetarna i all den tid de inte ellerstort sett sov

på söndagarna. Kyrkan såg relativt länge till vilodagensutom helgdatt upp--
rätthölls. Sedan 48-timmarsveckan genomförts följde samhället därrytmen
bönderna beroende dygnets och årstidernas växlingar. Industriarbetarnavar av
började mellan klockan och sju på tjänstemännen ellersex ettmorgonen, en par
timmar Båda kategorierna avslutade arbetsdagen mellan klockan fyrasenare.
och fem eftermiddagen. De affärsanställda arbetade till anställda i di-sex,

servicenäringar på varierande tider och sjukvården pågick dygnetverse runt.
Affärer och andra serviceinrättningar kunde ha begränsade öppettider efter-

hemmafruar och tjänstefolk kunde göra ärenden under dagtid. På sönda-som
flestade lediga.garna var

Under de första årtiondena efter andra världskriget tendensen tids-attvar
strukturerna blev standardiserade och synkroniserade. Alltfler delarmer av
samhället gick i takt. flestaDe arbetade samtidigt, hade veckovila samtidigt

förladeoch till tid året.semestern samma av
Även denna struktur i sina huvuddrag består har utvecklingen gåttom mot

varierandealltmer arbetstider. 27 de sysselsatta hade oregelbundnaprocent av
29och obekväma arbetstider 1988 20 1974. Att arbete på tidermot procent

utanför dagtid ökat i omfattning beror bl.a. på sysselsättningen har ökatatt
snabbt inom de delar den offentliga sektorn där sådant arbete omfattande.ärav
Stigande kapitalkostnader inom industrin leder till krav på utökade drifttider.
Allt fler handelsanställda arbetar på tider utanför vanlig dagtid sedan affärs-
tidslagen avskaffats. lagenAtt avskaffades har i sin med efterfrå-göratur att att

service udda tider ökade det knappast fannsnär några hemmavarandegan
kvinnor längre kunde gå ärenden på dagtid.som
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Arbetstider7 och hälsa

7.1 Arbete och hälsa

Hälsan bestäms mängd olika faktorer samspelar med varandra,av en som varav
arbetet levnadsförhållandenär Förändrade mestadels effekter hälso-påen. ger
tillståndet först på långmycket sikt. ha arbete i sig positivt hälso-Att ärett ur
synpunkt. Arbetslöshet medför riskerökade för bl.a. passivitet, nervositet,

hjärtinfarktdepression och Vissa studier tyder på ålderspensione-ävenatt
ring har negativ inverkan på hälsotillståndet. Pensionering medav personer
handikapp eller pensionering från påfrestande arbetsförhållanden däremotär

hälsosynvinkeLzpositivt ur
Många arbetsvillkor förknippade med direkta och indirekta hälsorisker.är

Oregelbunden och obekväm arbetstidsförläggning sådan risk kon-är en vars
sekvenser väl kända. Däremot mycket litet känt den hälsomässiga be-är är om
tydelsen arbetstidens längd sådan. I det avseendet vi hänvisade tillär attav som
dra indirekta slutsatser.

Arbetsmiljö7.2

finns i omfattandeDet dag ganska kunskap vilka arbetsmiljöfaktoreren om
bra respektive dåliga för hälsan.är Nedan redovisas några de arbetsmil-som av

jöfaktorer enligt medicinsk expertis medför hälsorisker.som
belysa utvecklingen första förlitaFör i måste i hand sig på in-att stort man

tervjuundersökningar hur människor upplever sin arbetsmiljö. Olikheterom
kan då resultat såväl skillnader i anspråk och värderingar i faktiskavara av som
förhållanden. Studier talar för hurdock skillnaden mellan olikaatt grupper
uppfattar sin arbetsmiljö mindre skillnaden i faktiska förhållanden. Vidär än
jämförelser finnertid intervjufrågor gäller kon-över tendens attman en som

förhållandenkreta visar utveckling medan frågor ka-en gynnsam av mera vag
raktär hur upplever olika förhållanden visar negativ utveckling.om man en
Mycket talar således för anspråken och medvetenheten ökat så stäl-att att man

3ler högre krav.

7.3 Fysisk belastning 4

lyft kan upphov till vanlig sjukfrånva-Tunga ryggbesvär orsak tillärge som en
ILO har rekommenderat ingen arbetstagare skall belastas med bördorattro.

Andelen sysselsatta lyfta 6055 kg. de behövde kunna kg i sittäntyngre av som
mellanarbete minskade 1968 1981 från 35 till 28och procent.
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Tabell 7.1 Fysisk belastning för olika på arbetsmarknaden enligt ULF-grupper
undersökningarna 1986-1987. Procent.

LO ICO SACOSR
Tunga lyft dagligen 42 8 9
Upprepade ensidiga rörelser 54 24 18
Olämplig arbetsställning 59 23 22
Kraftiga skakningar och vibrationer 14 1 6
Buller i arbetsmiljön 30 11 8
Olycksfall året 12 5senaste

Krokiga, vridna och böjda arbetsställningar låser muskulaturen i särskilt
och skuldrorna i statiskt arbete olämpligt for blodtörsörj ningen.ärryggen som

Olämpliga arbetsställningar verkar också forslitande pá muskulaturen och ske-
lettet. 41 samtliga sysselsatta har olämpliga arbetsställningar. Dennaprocent av
andel har ökat med tio procentenheter sedan 1974. Bland kvinnorna har denca
ökat 16med procentenheter, så andelen lika hög blandär kvinnornaatt nu som
bland De redan skillnadernamännen. mellan arbetare och tjänstemänstora
tenderar öka.att

Nio samtliga sysselsatta har arbeten innebär kraftiga skak-procent av som
ningar eller vibrationer. Andelen densammaär 1974. Detta arbetsmiljö-som
problem betydligt vanligare blandär bland kvinnor.män än

Arbeten medför olämpliga arbetsställningar ocheller ensidiga arbetsrö-som
relser, kraftiga vibrationer, lyft eller daglig svettning kroppsan-tunga av
strängning kan betecknas fysiskt slitsamma. 66 de sysselsattaprocentsom av
har sådana arbeten, ungefär andel vid 1970-talets mitt. Då detsamma som var
fler kvinnor hade fysiskt slitsammamän än arbeten. Nu det något flerärsom
kvinnor än män.

Förutom buller kan hörselskador ökar det risken för olycksfall och kanatt ge
bidra till isolering omöjliggöra samtal. Drygt nio deatt procentgenom av sys-
selsatta sigsäger ständigt for öronbedövande buller på sina arbets-utsattavara
platser. Andelen har minskat med procentenheter sedan 1974. Betydligt flertre

kvinnor formän än buller.är utsatta
Den här redovisningen har koncentrerat sig på olika anställda.grupper av

kategoriDen bland de sysselsatta har den allra anhopningenstörsta fy-som av
siska hälsorisker i arbetsmiljön dock jordbrukama.är

Psykisk7.4 belastning
Fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har negativa effekter fysiskpå hälsa. Men-
talt utmanande arbetsuppgifter har däremot positiva effekter för psykisk hälsa,

attförutsatt förenadede självständighetär med i arbetssituationen. Höga psy-
kiska arbetskrav samtidigt med litet beslutsutrymme har däremot negativ in-en
verkan på såväl det psykiska fysiskadet hälsotillståndet. Riskerna försom

ökatshjärt- och kärlsjukdomar, besvärnervösa och övertrötthet
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Tabell 7.2 Psykisk belastning för olika på arbetsmarknaden enligt ULF-grupper
undersökningarna 1986-1987. Procent.

LO TCO SACOSR
Inget inflytande över:

arbetets planering 20 5 4
arbetstempot 12 6 3
arbetstidens förläggning 69 2435

Arbetet är:
psykiskt ansträngande 32 48 54
enformigt 27 7 7
jäktigt 60 68 69
jäkligt och enformigt 17 5 4

Andelen sig ha inflytandesäger planeringenöver sitt arbete har ökatsom av
något under år skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fort-ärsenare men
farande mycket stora.

37 de sysselsatta betraktar sitt arbete psykisktprocent ansträngande.av som
Det ökning med fyraär procentenheter sedan mitten 1970-talet. Män ochen av
kvinnor ligger ungefär nivå. arbetetAtt psykisktär ansträngande kansamma
betyda många olika saker. Det kan innebära ställs inför utmaningaratt man som
det utvecklandeär kunna klara eller vantrivs med sin arbetssitua-att attav man
tion. En särskild psykisk ansträngning medför sådana arbeten därtyp deav
känslomässiga påfrestningarna samtidigtär arbetstagaren har litetstora som
inflytande faktoreröver skapar de problem han har arbeta med,attsom som po-
lismannens eller socialsekreterarens arbete. kan ledaDet till tillståndett som
kallas utbrändhet och karaktäriseras olika psykosomatiska störningarsom av
och avskärmar sig känslomässigt från de människor arbetarattav man man

6med.
haAtt jäktigt arbete behöver inte negativt hälsosynpunkt. Menett ettvara ur

arbete gång jäktigtär och enformigt i det långa loppetutgörsom samma en
risk for bl.a. psykiska besvär och kranskärlssjukdomar. Ca allaprocent av
sysselsatta har sådana arbeten och andelen har ökat något sedan 1970-talet. An-
delen ungefärär densamma bland kvinnor och män.

7.5 Hälsoskillnader

Hälsotillståndet i den svenska befolkningen vid internationellär jämförelseen
mycket Det har också förbättrats tid,på särskilt i åldersgruppengott. senare

Åldrandet70-75 år. och den i samband därmed försämrade hälsan tycks in-nu
7träffa högre i åren tidigare.änupp

Men klassmässigade skillnaderna fortfarandeär Hälsotillståndet förstora.
arbetaryrkenmed betydligtär i befolkningensämre än helhet ochpersoner som

Ävenskillnaderna ökar med åldern. orsakssambanden knappast möjligaärom
fastslå rimligti detalj detär hälsoskillnadema till delatt att anta att stor avspeg-

lar skillnader arbetsvillkori och arbetsmiljö. harDe den hälsansämsta harsom
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ofta fått förtidspension, varför skillnaderna i själva verket iär ännu större än ta-
omfattarbell 7.3, endast anställda.som

Tabell 7.3 Hälsa efter facklig tillhörighet, enligt ULF-undersökningarna
8åldersgruppen 45-64 år.1986-1987. Endast Procent.

SACOSRLO TCO

Långvarig sjukdom 18 9 5
arbetsförmåga 12 6 3Nedsatt

9rörelseförmåga 15 5Nedsatt
hörsel 16 9 3Nedsatt

i höfter 18 5Svår värk eller llrygg
i händer, armbågar, ben el. knän 13 5 3Svår värk

och hälsa7.6 Arbetstidens längd
individen frånSkyddsmotivet, arbetstiden skulle regleras för skyddaatt att

olycksfall,överansträngning, sjukdomar och ursprungligen det tyngsta ar-var
har fortsättningsvis spelatför arbetstidsförkortningar. Argumentetgumentet

för vissa med speciella riskerroll i den allmänna debatten. Utomstor grupper
minderåriga och sysselsatta i radiologiskt arbete har det dock sedan myck-som

9avfärdats såväl lagstiftare. harlång tid tillbaka utredare Man menatet somav
mellan hälsan och arbetstidens längd inte gått påvisa.något samband attatt

medför hälsorisker dessadet förefaller uppenbart arbetet ökarMen att om
sig för finns bevis förslitning ilängre tid dem. Det mångautsätter att ar-man

tids-spelar roll för uppkomsten ohälsa. Vid exponeringbetet stor perav samma
förslitnings- och olycksrisken i arbetslivet.enhet bör kortare arbetstid reducera

för effekten arbetsmiljö i förening med kortareMycket talar det bättreäratt av
arbetstid längre återhämtningspauser långt efteråt kan avlä-och därmed som nu

070-åringarnas förbättrade hälsotillstånd.isas
förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen torde dock betydligtAtt vara

hälsorisker förkorta arbetstiden.effektivare minska arbetets Densätt än attatt
ständigtför öronbedövande buller i sitt arbete löper exempelvisutsätts storsom

förkortas,hörselskadad. Risken minskar något arbetsdagenrisk bliatt om men
givetvis hörselskador ändå uppstå. Om den bullrande maskinenkommer att

minskar risken däremot påtagligt.byts mot tystareut en

Arbetstidsförläggning och hälsa7.7

Resultaten från forskningen beträffande hälsomässiga konsekvenser arbets-av
förläggning relativt entydiga och samstämmiga antingen det gällertidens är
eller utländsk forskning. har med människans biologiskasvensk De göraatt

Ävenförutsättningar. flesta studier gjorts gäller arbetare kan resul-deom som
därför generaliseras också till andrataten grupper.
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for hälsobesvär arbetstidens relation tillbetydelse uppkomstenAv ärstor av
fysiologiska aktivitetsnivånmänniskans biologiska dygnsrytm. Den som

vakenhetsgrad i mittkroppstemperatur, hjärtverksamhet och på dagenär topp
fysiologiska varierar med tillgångoch lägst De dygnsrytmernanatten.

sömnvakenhet. och vila har sindagsljus och relativt oberoende Sömnär av
plats Skiftarbete och obekväm arbetstid intebiologiska dygnet som annan

med.överensstämmer
för-förvärras arbetstiden i tillägg till ligga fel dygnet iProblemen attom

biologiska oregelbunden. Organis-hållande till människans dessutom ärrytm
förmåga förskjuta sin i förhållande till den naturligahar viss att rytmmen en

Skiftarbete ochdåligt ideligen byta roterandeden klarar att rytm. annanmen
fysiologisk Ständigtarbetstid fasta arbetstider synpunkt.sämre änär nattar-ur

dygnsrytmisk anpassning veckovisa byten mellan dag- ochbete bättre änger en
arbetstider, särskilt växling mellan tidiga och ti-nattskift. Oregelbundna sena

psykiskt välbe-för sömnbesvär, magbesvär och försämratder. orsakar många
arbetstid ris-Skiftarbete och obekväm och oregelbunden ökarfinnandc. annan

sjukdomar.ken för magsår och andra
och oregelbundna arbetstiderRiskerna för ohälsa i arbeten med obekväma

Forskarna den fysiologiska anpassningenökar stigande ålder.med attmenar av
arbetstiderfår klara omställning sådanadygnsrytmen allt svårare denatt som

arbetstider ocksåblir. Obekväma och oregelbundnainnebär äldre ärman
vanligare bland bland äldre.mycket änyngre

arbetstiderförtjänar påpekas, de har oregelbundna tordeDet att varasom
sinbefolkningen i allmänhet variera dygnsrytm.har lättare än attpersoner som

hälsoskäl.sig från arbeten denna eller tvingas slutaAndra söker bort typ avav
skulle antagligen uttalade intepåvisade hälsoriskernaDe änvara mer omovan

urvalsmekanism fanns.denna
arbetstidsförläggningeffekterna och oregelbundennegativa obekvämDe av

arbetstiden. Skiftarbetande i kontinu-måttlig förkortninginteuppvägs av en av
vecka. dettatreskift arbetstid i genomsnitt 36 timmar Trotserligt har peren

40 timmars arbetsvecka.fler dagtidsarbetande med Intehar de hälsobesvär än
arbetstidsförläggning för-heller för deltidsarbetande med oregelbunden som

hälsomässiga effekternaväsentligt dekortat sin arbetstid relativt kompenseras
kortare arbetstiden.denav

och slutsatserSammanfattning7.8

och oregelbun-forskningsresultat visar obekvämfinns väl belagdaDet attsom
hälsoeffekter.arbetstidsförläggning har negativaden

finns inget direkt påvisbartarbetstidens längd och hälsan däremotMellan
föga utforskad. Många inslagdelvis kan bero sakensamband. vilket äratt

förskadliga för hälsan. kortare tidi arbetsmiljöer Ju utsättsdagens är man
förkortning arbets-skadliga effekterna bli. Varjemindre bör dedessa. desto av

vilkas arbetssitua-effekter fördärför positiva hälsomässiga demtiden borde
för-för hälsan. förutsätterinslag påfrestande Dettation innehäller är att ensom

i arbetsli-medför ökning just sådana faktorerintekortning arbetstiden en avav
monotoni.arbetstidsförläggning. ochobekvämskadliga.är stressvet somsom

förändringar i arbetsvisar entydigt vilkaArbetsmiljöforskningen ganska
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livet skulle ha den betydelsen for hälsan: minskad belastning,störstasom mer
inflytande förbättravariation, och överblick. arbetsmiljö ochAtt arbetsor-mer

ganisation betydligt effektivare minskaär arbetets hälsorisker for-sätt änatt att
korta arbetstiden.

I Se sammanfattandeframställningari SCB l988a, 71,och Socialstyrelsen1987.t.ex. s.
144s.

2 Socialstyrelsen1987, 144.s.
Socialstyrelsen1987, 145.3 s.
Uppgifternai avsnitten7.3-7.5 bygger SCB:ss.k.ULF-undersökningar.Tabellernaåterges4
efterSvenskakommunalarbetaretörbundet1989. 7.3-7.4Texteni avsnitten byggerpåSCB
1976, SCB 1989 91-100 SCB 1987 baseraroch i d, också sig på ULF-s. som
undersökningarna.Med 1986-87.nuläge,presens, avses

1987 1986.5 Táhlin ochGardell
Pettersson1983.6

1987, 23.Socialstyrelsen7 s.
Uppgifterna 1980-1981.värkgäller8 om
Se SOU 1968:66.9 t.ex.

1989.10Lagergren
1989.Nilsson
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8 Arbetstidsreformer

8.1 Inledning
I dethär kapitlet studeras de lagar och avtal dagens arbetstidsmönster.gettsom
Det omfattande reformarbeteär ligger till förett grund nuvarande veckoar-,som
betstid, pensionsålder och olika former ledigheter. Syftetsemester, är attav re-
dovisa motiv och bakom olika reformer bildargument samspeletsamt ge en av
mellan avtal och lagar reglerar arbetstiden.som

8.2 Från åttatimmarsdagen till 40-timmarsveckan

Åtta timmars arbetsdag framväxandeden arbetarrörelsens viktigasteettvar av
Överkrav. delar världen våg manifestationerstora för regle-svepteav en av en

Ättatimmarsdagenring arbetstiden. blev symbolen för vad skulle kunnaav som
åstadkommas demokratinnär genomförts. ordinarieDen veckoarbetstiden
uppgick vid mitten 1910-talet till omkring 57 timmar.av

I den svenska riksdagen hade arbetstidsfrågan behandlats långt tidigare. Den
första riksdagsmotionen arbetstider kom redan 1856. Det skulle emellertidom
dröja ytterligare 64 innanår någon arbetstidslag trädde i kraft.

48-timmarsveckan
Den liberal-socialdemokratiska ministären Edén tillsatte den februari 1918

arbetstidskomrnitté. 385 dagar den 4 1919,behandlade regerin-en senare, mars
proposition i ärendet sedan kommitténs betänkande avlämnats ochgen en re-

missbehandlats.
Tre huvudsakliga motiv anfördes för lagstiftning arbetstidemas be-en om

gränsning. För förstadet pekades på den internationella utvecklingen. I många
länder genomfördes reformer begränsade arbetstiden till åtta timmarsom per
dag. Det ansågs viktigt med lugn samhällsutveckling och missnöje med lån-en

arbetstider kunde oroshärd:utgöra sociala reformer och däriblandga en
minst arbetstidens begränsning förpå arbetarna tillfredsställandeett sätt är vad
tiden kräver, vi for vanskligheter skall kunnautan stora genomgå denom
brytnings- och fömyelsetid, världen genomgår. För det andra påtala-som nu
des vikten arbetarnas fysiska hälsa. Olycksfallen på arbetsplatserna skeddeav
oftast under arbetsdagens sista timmar. För det tredje anfördes arbetarnas be-
hov fritid för familjeliv, for deltagande i medborgerliga angelägenheter ochav
för begagnande tillfällen till förvärv kunskaper och bildning.av av

Mot arbetstidslag anfördes brist på arbetskraft motiv. Lagstiftarenen som
menade produktiviteten torde ökaatt arbetstidsförkortninggenom en samt att
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genomfördes vidarbetstidsreformerhävasskulle kunnaarbetslösheten om
2tidpunkt.denna

arbetsmarknaden. SAFpåmellanoenighetinterådde oväntat parternaDet
genomförandeförslagetsframlagdaavstyrka detdelför vårvimenade att nu

oskäligt lån-hittillsdenförkortningtillsträvandetfastLO slogmedan att aven
dennautgjortbörjanfackföreningsrörelsens ettsedanhar alltarbetstiden avga

3huvudsyften.rörelsens
vecka.48 timmarnormaltveckoarbetstiden tillregleradeslagen perGenom

Övertidsarbetet reglera-blev nio timmar.dygnsarbetstidentillåtnalängstaDen
lagen.omfattadesvilkabeträffandefannsbegränsningarrad avdes. En som

i företaganläggningsverksamhetochindustriinomarbetaregällde denFrämst
anställda.arbetarefemminstregelbundetmed

1920-taletfyra år. Undergiltighetstid påtillfällig medArbetstidslagen envar
gjordes. Förstförändringaroch vissamellanrumjämnamedlagenförlängdes

arbetstidenslagbeslutfattaredo permanentriksdagen1930 omär att enomvar
1970,medtillgälla ändasedankomstiftadesdålag attbegränsning. Den som

längd.arbetstidensjusteringar vad avser

Speciallagar
arbetsmarknaden:delargällde andralagarocksåstiftadeshandEfter avsom

till 48 tim-1948ochtimmartill 52arbetstidlantarbetarnasbegränsades1936
lag för1944gälla ochdetaljhandelsanställdaförlag attbörjade en1939 enmar,

kaféan-ochhotell-,allaomfatta1948 kom restaurang-hotellanställda attsom
gällde1919 sär-Sedan48 timmar.tillbegränsadesarbetstider enställda vars

skildepunkteravgörandepå1948ändradessjöarbetstidslagskild sommensom
arbetstidslagar.övrigasig från

endast1950-taleti mittenomfattade så varArbetstidslagarna sent som
la-omfattadesintedemflertaletförvärvsarbetande. Det avtredje stora somav

de-innebartjänstgöringsföreskrifter atteller andrakollektivavtalhade somgen
arbets-Avtal kortarevecka.timmar48veckoarbetstid inte översteg omperras

de flestamålareskiftarbetare,vissa samtunderjordsarbetare,tid hade t.ex.
tjänstemän.

enligtförläggningarbetstidensbeträffanderegler ar-1949 gällde ävenFrån
ochbeträffandebestämmelserfanns rasterdenna pauserbetarskyddslageml
och reglerkl. 5.0023.00 ochkl.mellannattarbeteförbudprincipiellt motsamt

24 tim-till minstskulle uppgådagarsjuperiodvarjeförveckovila omsomom
1967 tillminskadesNattarbetsförbudet attledighet.sammanhängandemars

36 timmartillförlängdesveckovilanmedan5.00och kl.24.00kl.gälla mellan
bestämmelser.särskildaalltjämtgällerochgälldeminderåriga1978.För

45-timmarsveckan
i veckan.45 timmartillÅr veckoarbetstidenändrariksdagenbeslutade1957 att

1958.och medfrånårettimmemedsuccessivtskeddeFörkortningen omen
1957 in-från45 timmar. Lageniveckoarbetstidenjanuari 1960Den 1 nerevar

gjor-dygnsmaximumochveckoarbetstidprincipiell nyhetnehöll attgenomen
inne-Överenskommelse alltsåkollektivavtal kundecentralaidispositiva.des
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bära längre veckoarbetstid och dygnsmaximum vad lagen föreskrev.än
1957 års lag innebar förändring motiven för arbetstidsförkortningar.en av

Man kunde inte motivera allmän arbetstidsförkortning med hänvisning tillen
någon försämring svenska folkets hälsotillstånd och inte heller ha någonav
bestämd mening betydelsen arbetstidsförkortning för fortsattom av en ut-en
veckling i riktning förbättrad folkhälsa. fråganMan såg förkortadmot om ar-
betstid val mellan ledighet, andra sociala reformer och löneökningar.ettsom
Man ansåg den enskilde borde ha möjlighet till fritt val mellan fritid,att ett va-

och tjänster. Det emellertid nödvändigt reglera arbetstiden eftersomattror var
det praktiskt med viss enhetlighet. Valet stod inte endast mellan fritidvar en
och konsumtion mellanäven konsumtion i och konsumtionutan iannan nuet

4framtiden.

42,5-timmarsveckan
1966 träffade ochLO SAF överenskommelse arbetstidsförkortningom en som
innebar arbetstiden år 1969 skulle i 42,5 timmaratt vecka.vara nere per

1963 års arbetstidskommitté föreslog år normalarbetstiden i all-attsamma
arbetstidslagen,männa lantarbetstidslagen, arbetstidslagen för detaljhandeln

och arbetstidslagen för hotell, och kaféer skulle minskas till 42restauranger
timmar och 30 minuter. Minskningen beslutades ske med 50 minuter i tre om-
gångar så arbetstiden den januari1 1969 iatt den stipuleradevar nere ar-
betstiden.

Trots arbetsmarknadens alltså träffat avtalatt arbetstidsförkortnin-parter om
ansåg den borde genomslag i arbetstidslagen.att Man menadegen man att

lagen borde fungera för vad ansågs den maximala ordinariesom norm som vara
arbetstiden i landet och de stod utanför kollektivavtalen ocksåatt skullesom
tillförsäkras förkortning arbetstiden. Förslaget förkorta arbetstiden ien attav
lag tillstyrktes LO, ICO och SACOSR avvisades SAF menadeav men av som

arbetstidsfrâgan helt och hållet bör överlämnas tillatt arbetsmarknadsparter-
5lösas förhandlingar.attna genom

40-timmarsveckan
1963 års arbetstidskommitté fortsatte sitt arbete och föreslog i betänkande årett
1968 förkortning arbetstiden till 40 timmar. Kommittén anslöt sig tillen av tan-
ken arbetstidsförkortning skall val mellanatt ökad fritid och hög-en ettses som

lön. Hälsoaspekter och sociala skäl för arbetstidsförkortning inte till-re en var
räckligt starka för reform. Förkortningen arbetstiden grundades därför påen av
individens val mellan olika tillgodogörasätt sig möjlig förbättringatt en av
levnadsstandarden. Däremot hävdar det inte kan överlåtas deattman en-
skilda arbetstagarna för sig träffa sitt val mellan ökad lönatt ellert.ex.var mera
fritid. Produktionen kräver självfallet viss enhetlighet på arbetstidens områ-en
de. fördeMan också i stället för begränsningett attresonemang om en av vec-
koarbetstiden reglera begränsning årsarbetstiden. Därvid skulle inteen av
endast den enskilde arbetstagarens arbetsinsats dag och vecka kommaper per

5in i bilden hans ledigheteräven för och helgdagsfirande.utan semester
År 1970beslöt riksdagenatt förkorta den ordinarie veckoarbetstiden enligt
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i tvåGenomförandet skedde likatimmar i veckan.42,5 till 40lag från stora
gamla arbetstidslagarnajanuari 1973.januari 1971och den 1 Deden 1etapper

Hälf-omfattade alla arbetstagare.i principarbetstidslagersattes somen nyav
arbetstidslag. Möjlighettidigare inte berörts någonarbetstagarna hadeten avav

för allmän övertidmånad och taket50 timmarjourtid infördes högsttill perom
40Veckoarbetstiden begränsades till150 timmar år.från 200 tillsänktes per

fyraveckorspe-genomsnitt denna tid underellerveckatimmar ett enavsomper
övertidsbegränsningenochbegränsningsperiodenVeckoarbetstiden,riod. var

arbetstiden dygn.begränsningen1970 lag slopadesdispositiva. I års perav
deltjänstemän tillunderjordsarbetare ochföre 1970 hadeRedan stor

drift hade 42 timmarsi kontinuerligmedan skiftarbetare40-timmarsvecka ar-
betsvecka. v

arbetsmarkna-arbetstidsförkortningentillstyrktes den allmännaprincipI av
behandlasarbetstidsfrågan bordeSAF ansågdens även parter-attparter, avom

arbetsmarknaden.påna
gamla tanken på åttaföljde dengenomförande att40-timmarsveckansMed

femdagars-förframgång inomvinner slutlig äventimmars7arbetsdag enramen
vecka.

arbetstidslagGällande
gäller ijanuari 1983 ochi kraft denarbetstidslagen trädde lgällandeDen nu

arbetstagares bl.a. arbetehar dock gjortsVissa undantagprincip alla ut-som
arbetehemi arbetstagarenskontroll,utanför arbetsgivarensförs samtt.ex. av

tillhänsynmedeller arbetstagareföretagsledande ställningpersonal i somav
arbetstid. Undantagdisponera sinförtroende självaarbetsuppgifter harsina att

andraskeppstjänst därhushåll och vidarbetsgivarensför arbete igäller också
gäller särskildafyllt 18år finnsinte hararbetstagareFörföreskrifter ar-som

arbetsmil-stödarbetarskyddsstyrelsen medutfärdasbetstidsregler avsom av
jölagen.

i veck-till högst 40 timmarlagen uppgåfår enligtarbetstidenordinarieDen
ellertill arbetetsmed hänsynbehövsinräknade. När det natur ar-rasteran,

i veckan itill 40 timmararbetstiden uppgåövrigt fårbetsförhållandenai ge-
dygnsarbetsti-begränsningNågonhögst fyra veckor.för tidnomsnitt avaven

enligtfinns dock försådan vägtransporterarbetstidslagen. Enfinns inte iden
kungörelse.särskild

tidtimmar underhögst 48får jourtid medarbetstidslagenEnligt tas ut en av
verk-det grundkalenderrnånad,timmareller 50 underfyra veckor avomen
förfo-till arbetsgivaresstårnödvändigt arbetstagaresamhetens är attnatur en
utförsarbetetid dåbehov utföra arbete. Denför vidarbetsställetgande på att

övertid.arbetstid ellerordinariejourtidinteräknas utan somsom
arbetstidordinarieöverstigerarbetstidlagen sådanövertid iMed somavses

kollek-gäller på grundheltidsarbetevidarbetstidjourtid eller denoch avsom
avvikelsearbetarskyddsstyrelsenmedgivandeeller grundtivavtal omavav

regler.från lagens
ledighetkompensationsledighet ellerövertid skallberäkningVid annanav

likställas medordinarie arbetstid eller jourtidförläggs till arbetstagarenssom
jourtid.respektivearbetstidordinariefullgjord
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Allmän övertid får med högst 48 timmartas ut under fyra veckor eller 50 tim-
under kalendermânad.mar Under kalenderåren fårett Övertiden uppgå till

högst 200 timmar.
Nödfallsövertid får förhållandenatas ut kräver det vidom ellernatur-en

olyckshändelse eller liknande omständighetannan vållat avbrott i verk-som
samheten eller medför överhängande fara för sådant avbrott eller för skada
liv, hälsa eller egendom. Nödfallsövertid får endast under förutsättningtas ut

arbetsgivarenatt underrättar den lokalasnarast fackliga organisationen på ar-betsstället. Den får inte under längretas tidut än två dygn från arbetets början
tillstånd förutan arbetetatt har sökts hos arbetarskyddsstyrelsen.

Mertid, dvs. den arbetstid vid deltidsanställning överstigersom arbetstagar-
normala arbetstid och jourtidnas enligt anställningsavtalet, får högstmedtas ut

200 timmar under kalenderår. Mertidett får också med tillämpningtas ut deav
villkor gäller för nödfallsövertid.som

Enligt arbetstidslagen råder principiellt förbudett nattarbete mellan kl.mot
24.00 och kl. 5.00. Undantag får med stöd lagen göras med hänsyn till arbe-av

allmänhetenstets behovnatur, och särskilda omständigheter. Inom detta un-dantagsområde processindustrier, vårdinrättningar,ryms kommunikations-
sektorn, hotell, apotek, tidningstryckerierrestauranger, Undantagsom-m.m.
rådet täcker enligt praxis exempelvis dataverksamheter står i kontakt medsom
internationella Örebro,centraler, bilregistret i godstrafikterminaler m.m.

En arbetstagare skall haäven 36 timmars sammanhängande veckovila för
varje sjudagarsperiod. Veckovilan skall möjligt, inte nödvändigtvis,om men
förläggas till veckoslut. Bestämmelsen uppfylldär även Veckovilan place-om

i början period och i slutetras denav andra.en Raster som inte inräknasav i
arbetstiden skall anordnas så arbetstagare inte utföratt arbete femän tim-mer

i följd. Rast får under vissamar omständigheter bytas måltidsuppehållut mot
vid arbetsplatsen räknas i arbetstiden. Arbetstagarnasom skall dessutom
kunna underta arbetstid.pauser

Arbetstagare skulle vid tillämpningextrem huvudreglernaen i arbetstids-av
lagen kunna ha arbetsperioder inkl. på 19 timmarraster varje dygn mellan kl.
5.00 och 24.00. Med hänsyn till kan arbetstidenraster uppgå tillsammantaget
17,5 timmar dygn.per

Verksamheter måste fortgå dygnet påverkassom interunt nattarbetsförbu-av
det och många gånger inte heller bestämmelsen efter femav timmarsrastom
arbete. Rent teoretiskt tillåter arbetstidslagen för anställda i sådana verksamhe-

hurnästan långater sammanhängande arbetspass helst förlagda till vilkensom
tid helst dygnet. Begränsningensom av utgörs enbart bestämmelsemaav omveckovila.

Arbetstidslagen är i sin helhet dispositiv. Dispositiviteten gäller främst cen-trala avtal. Lokala avvikelser från lagen får göras under kortare tidsperioder
beträffande övertidsarbete och nattarbetsförbudet.

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen tillsynsmyndigheter.är När
kollektivavtal har träffats avvikelser från lagens bestämmelserom bortfaller
den offentliga tillsynen i denna del.

överträdelser arbetstidslagen kan medföraav bötesstraff för arbetsgivare.
Enligt arbetstidslagen kan vidare övettidsavgift påföras den bryter la-som mot

överträdelsebestämmelser övertid.gens kollektivavtalom behandlas antin-av
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själva hareller på det sättarbetstvisterrättegång ienligt lagen parternaomgen
bestämt.

semesterveckorstillsöckendagarfyra lediga3 Från sex

enligt arbetar-söckendagarfyrai minsttill ledighetalla1931 fick rätt
skyddslagen.

veckorsTvå semester
År fick till tvårättAlla arbetstagaresemesterlagen.första1938 infördes den

nödvän-detför semesterlagenmotivetfrämstaDetveckors att varsemester. var
varje åravseendeandligtkroppsligt ochihälsa både attför arbetstagarnasdigt

visat sigeftersom dethävdadesviss tid. Detvila underfullständigerhålla att
tillräckligsigförvärvaförhandlingarvidför arbetarna semestersvårt att av

härförhjälpsamhälletsallt klart,blivitsmåningomdet sålängd, har attmer
Ofordras.

lagstiftningroll: Denspelade semester,rättvisapåKraven somstor omen
kroppsarbetarnaviloperiod förfördubbladoftastmedföraskulleföreslås, ennu

likställighet utgöraökadområde skapa ett stegförevarande samtoch alltså
i vårtmedborgarnaförlivsvillkorenocharbets-utjämningriktningi mot av

samhälle.
År gruvarbetare,vissa18 år,underför ungdomarutökades1946 semestern

Arbetstaga-fick veckorsmörkrumsarbetare semester.nattarbetare och tresom
veckorsfickarbeteradiologisktmed semester.sexre

veckorsTre semester
År för längreMotivetför alla.veckortillförlängdes1951 se-semestern tre en

längrei formstandardförbättringhellreönskemålen ta ut enatt avmester envar
rekreation.behovmedförde störrejäktetökadehögre lön. Detviloperiod än av

likställighettala for störreframfördesockså rättviseskälsociala attDet att en
kroppsar-förbättring denståndtillsemesterhänseende kommeri avgenom en

härvidlag.ställningbefolkningensbetande

veckorsFyra semester
semesterförlängningenhävdades1963årveckorsfick fyra attallaNär semester

Fritidenarbetarskydd:frågaavvägningsfrâga änekonomisk omenmer var en
förifinna sigfritid måstevill ha utrymmetoch den attsitt pris,har mersom

blir mindre.formistandardökning annan

veckorsFem semester
År nyhetprincipiellEntill fem veckors attfick alla1978 rätt semester. var ar-

Semesterla-femhögst år.undersemesterveckafickbetstagaren rätt att spara en
tillarbetstiden medverkalagarmed andra att ut-skulle tillsammans omgen

samhället. menade där-Maniskildamellanlevnadsvillkorenjämna grupper
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för rättviseskäl talar för semesterledigheten förlängs föratt dem âtnjatt som u-
4endast den lagstadgade semestern.ter

Sex veckors semester
1986 års semesterkommitté har redovisat teknisk lösning till hur veckorsen sex

för alla skall kunna förverkligas. 1988I års regeringsförklaringsemester har ut-
fástelse gjorts under mandatperioden lagstifta sjätteatt semesterveckaom en

skall införas successivt.som

8.4 folkpensionFrån till rörlig pensionsålder
Redan 1914 infördes allmän folkpension i landet. Pensionsåldern blev 67 år.
Genom folkpensionen tillförsäkrades alla minimistandard under ålderdo-en

Folkpensionen emellertid låg kom förbättras vid många till-men. attvar men
fallen.

Under 1950-talet frågan införande allmän tilläggspension, ATP,var om av
den politiska stridsfrågan. ATP kom genomföras förststora efter flera utred-att
ningar, folkomröstning och extraval dramatisk omröstning i riksdagen.samt en
Riksdagens omröstning ägde 1958 och ATP infördes 1960.rum

65 års pensionsålder
Först år 1976kom dock den allmänna pensionsåldern sänkas. Genom lagatt en

stiftades 1974 blev pensionsåldern 65 år den 1 juli 1976. sänkningensom av
pensionsåldern fick betydande samhällsekonomiska effekter eftersommen
65-årsåldern i redan har genomförts arbetsmarknadenpåstort sett genom av-
tal kommer sänkning inte allvarligt inverka på tillgången arbets-atten mera

5kraft. sänkningen den allmänna pensionsåldern betraktades därförav mest
rättvisefråga.som en

Vidgad rörlighet
Sedan tidigare hade det funnits möjligheter till förtida och uppskjutet uttag av
pension mellan 63 och 70 års ålder. I samband med sänkningen den allmännaav
pensionsåldern till 65 år öppnades möjligheter till förtida från 60 års ålderuttag
och möjligheter till uppskjutet till 70 års ålder. Rörligheten vidgades såle-uttag
des från sju till tio Vidår. förtida reduceras pensionen livsvarigt med 0,5uttag

månad före 65görs års ålder.procent Vid uppskjutetuttaget höjsper som uttag
pensionen med 0,6 månad. förtidaNär vidprocent görs 60 års ålderuttagper
blir reduktionen 30 Det högsta möjliga påslaget 36procent. är Detprocent. an-
sågs påslaget innebar en viss stimulans till fortsattatt förvärvsarbete på deltid

16eller heltid efter 65 års ålder.
skattesystemet har emellertid gjort uppskj mindre lönsamt. Enutet uttag

komplikation i möjligheternatill rörlig pensionsålder uppåt dessutomär att an-
17ställningsskyddet upphör vid 65 års ålder.
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Delpension
medkombinationdelpension itillmöjlighetengenomfördesSamtidigt även

önskemåleftermöjlighetfyllt 60 år trappadeltidsarbete. Den egetattgavssom
och på så sättårenyrkesverksammasistaunder dearbetsinsatsenned en

genomfö-vidPensionsnivånålderspension.tillfrån arbeteövergångmjuk var
till del-vid övergångenuppstodinkomstbortfalldet65randet procent somav

till 65återigen höjasför 1987till 50sänktes nivåntidsarbete. Senare procent att
anställdaendastdelpensioneringengälldeinledningsskedetI menprocent.

delpensioneras.företagare1980 kan ävenfr.0.m.
åldrande skermänniskansbetonadespensionsålderrörligförslaget attI om

livarbetsliv tillaktivtfrånplötslig övergång ettoch attindividuellt somen
från hälsosyn-olämpligtochmedföra problemibland kanpensionär vara

18 såledespensionsreglerflexiblaanfördes förmotivpunkt. De varmersom
sociala.

föräldra-månaderstill 18älpmoderskapshjFrån8.5

försäkring
förbudfanns1900frånarbeteoch kvinnors attminderårigas ett an-lagenI om

efter barnsbörden.veckornafyra förstadeindustriellt arbeteikvinnorvända
anställningenbehållaför kvinnantill någonkopplat rättinte attförbudDetta var

ersättning.någonheller tillinteoch

Moderskapshjälp
moderskapshjälp.sjukkassortill sådanastatsbidraginfördes1912 som gavett

Förlossnings-vård påi formellerdagarminst 14utgå underskulleHjälpen av
anstalt.

skyldigakassorna1931 blevsjukkassorerkändabeslutetmedsambandI om
minstundersjukpenningenbeloppmoderskapshjälp med samma somutgeatt

moder-utbetalastatsmedelkassanskullemedlemmarTill icke30 dagar. av
småkvinnor medoförsörjdatillbegränsatunderstödetskapsunderstöd varmen

förbudetutsträcktes också1931låga. attmycketBeloppeninkomster. an-var
barnsbörden.efterveckortillindustriellt arbeteikvinnorvända sex

ficksjukkassaanslutna tillinteoch dehöjdes beloppen avsevärt1937 varsom
behovsprövattillkommödrarnödställda naturaun-moderskapspenning. För ett

mödrahjälp.derstöd,

avskedFörbud mot
iarbetstagareavskedbefolkningskommissionenförslagförbjöds1939 avav

avskedandenSådanaäktenskapbarnsbörd,trolovning,medsamband varm m.. tredjedelochabetarekvinnligaallationdelungefärregel avinte enavenmen
La-eller fick barn.gifte sigdeavskedriskerade närtjänstemännenkvinnligade

inte hellerfickanställda. Manminstmedför arbetsgivaretvingande trevargen
ellerhavandeskapetsamband medihonpå grund däravkvinna attsäga upp en
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barnsbörden under skälig tid, dock högst tolv veckor, avhåller sig från arbe-
19te. 1945 utsträcktes skälig tid till månader.sex

Socialvårdskommittén föreslog 1946 mödrahjälpen skulle slopas ochatt mo-
derskapshjälpen byggas kraftigt så den behovsprövning skulleut att utgåutan
till alla med det dittills högsta beloppet. Dessutom skulle till förvärvsarbe-en
tande kvinna avhöll sig från förvärvsarbete under högst månader utgåsom sex

löpande ersättning i proportion till hennes inkomst. Detta förslag komen inte
föreläggas riksdagen. Detatt mötte motstånd linjer.två Många ansåg denatt

naturainriktade och behovsprövade mödrahjälpen borde behållas. Dessutom
sig flera kvinnoorganisationer, bland socialdemokratiskamotsatte dem kvin-

noförbundet, bestämt förslaget. De såg förslaget orättvist de hemarbe-motsom
tande mödrarna.

Moderskapspenning
Först 1955 i samband med den allmänna sjukförsäkringen infördesatt besluta-
des moderskapspenning. Alla kvinnor födde barn fick engångsbe-om ettsom
lopp motsvarade grundsjukpenning för månader. Kvinnor för-som tre som
värvsarbetade fick tillrätt månaders ledighet med sjukpenning.tre Den be-
hovsprövade mödrahjälpen bibehölls utgick kontant engångs-ettmen nu som
belopp i stället för naturaförmån.som

1963 förlängdes den betalda ledigheten till månader och moderskapspen-sex
ningen höjdes på motsvarande sätt. Den behovsprövade mödrahjälpen av-
skaffades.

Föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen infördes 1974 förslag familjepolitiska kommittén.av
Den från principiell synpunkt största nyheten i föräldraförsäkringen ansågs va-

att föräldrarna skall möjlighet själva demavgöra skallra att vem av tasom
vård barnet under månaderna efter födseln. Det ansågs ett viktigt målom att
för familjepolitiken är åstadkomma utveckling medföratt ökad jäm-en som
ställdhet mellan och kvinnormän och arbetsmarknadspolitiken har in-att ..riktats på varje människa möjlighet tillatt produktiv sysselsätt-ge vuxen en
ning skattesystemet har ändrats så utgångspunktensamt att i prin-att numera
cip är varje eller kvinna,att gift eller ogift skall försörja sigvuxen man— —
själv föräldrarnasdet är inkomstersamt att är grundvalen för barnfa-som

2°miljernas ekonomi.
Men i vissa situationer det iär regel ofrånkomligt föräldrarnaatt stan-en av

hemma för hand barnen, främst vid barnets födelseatt ochta dennar när-om
tiden därefter. Under den tiden bordemaste alla familjer föräldrapenningen

skulle väsentligt bidrag till den hemmavarandeett makens försörjning,som ge
oberoende modern eller fadern hemma hos barnet.stannarav om

Samtidigt infördes anställningsskydd för faderäven i samband medsom
barns födelse utnyttjade till ledigheträtt under högst månader, skyddettsex

tidigare enbart gällde modern.som
Föräldrapenningen omfattade den infördesnär månader med ersättningsex

enligt sjukpenningnivån. De berättigade tillendast grundsjukpenningsom var



1989:53sou114

all-Garantinivångarantinivå.enligt s.k.månaderersättning i utgavsfick ensex
och avsågs utgöra vä-förvärvsarbeteoch tidigareinkomst ettoberoendetid av

försörjning.föräldernshemmavarandetill densentligt bidrag
födel-barnssamband medföräldrapenning itillutsträcktes1975 rättenRedan

föräldra-ersättsantalet dagarharoch sedan desstill sju månader genomsomse
föräldrapen-särskildainfördes den1978flera omgångar.iförsäkringen utökats

förgarantibeloppetmedendastmånadbl.a. innebarningen, ersattesatt ensom
och måna-sjukpenningnivånenligtmånader tre1980 har nioSedanalla. ersatts

tillutbyggnadsuccessivriksdagen1989 beslötgarantinivån.enligtder enom
Utbyggnadeninkomstbortfallsprincipen.enligtersättningmedmånader18

2slutförd 1991.skall vara

barnVård sjukt etc.av
ersättning.barn medvårda sjuktochhemmautvidgades1977 rätten att vara

maxi-gällerföräldrapenning ochtillfällig1986 benämns denFr.o.m. numera
hartolvfyllt år. Dessutomintebarnvård sjuktförmalt 90 dagar mansomav

tolvfyra ochmellanför varje barnårkontaktdagar1986 till tvâsedan rätt per
för-samband medeller idagheminskolning påföranvändaskanår. Dessa t.ex.

äldrautbildning.
ersättning enligtledighet medtill tio dagarsfriståendefadern rätt1980 fick en

från 1974,tidigare,vilketfödelse,barnssamband medsjukpenningnivån i en-
mödrarblivandefick också1980i familjen.barnfanns äldregällde detdast om

medfortsättainte kundede50 dagarhavandeskapspenning i högsttillrätt om
arbete.till lättareomplaceradeblikundede intearbete ochsitt tunga om

Föräldraledighetslagen
föräldrar-frikoppladesdenkraft 1979.Genomträdde iFöräldraledighetslagen
tid för-dåförmånsregler. Underföräldraförsäkringensfråntill ledigheträttnas

22ledighet.tillalltiddock rättäldrapenning utgår har man
delsför vård barnförälder rätthar i egenskaparbetstagareEn att varaavav

delsålder,och halvt årsuppnåtttills barnetfrån anställningenledig etthelt ett
till barnetarbetstid dessnormalfjärdedelararbetstiden tillförkorta upp-tre av

skolåret.förstaavslutat detålder elleråtta årsnått
Ledighet ibegär.arbetstagarendagarförläggas till deskallLedigheten som

jämnthuvudregel spridas överdockarbetstidsförkortning skallform ar-somav
för-ledighetenskommerinte överensOmsamtliga dagar.betsveckans omman

arbetstagarensdock intefårHanarbetsgivaren.läggning bestämmer utan sam-
23början och slut.arbetsdagenstillförlägga ledigheten äntycke annat

ledighettillRättigheter8.6

föräldrale-ochpensionsålderarbetstid,gällerreglerdeUtöver semester,som
arbetstidsut-totalapåverkar detledighettillrättigheterfinns andradighet som

rättigheter ärför alla dessaslag. Gemensamtflera olika attDessa ärtaget. av
anställnings-bibehålletmedarbetsplatsenfråntill frånvaromöjlighetde ger
någonellerarbetsgivarenersättning fråntillFrånvaron kan rättskydd. annange
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eller enbart ledighet i samband med verksamhet förvärvsarbete.änavse annan
Det går principielltäven skilja mellan individensatt rättigheter och de möjlig-
heter och skyldigheter olika kollektiv har.som

Sjukfrånvaro
Den uppenbara till frånvarorätten frånmest arbetsplatsen gäller sjukfrånvaro.
Märkligt har denna till frånvarorätt aldrig explicit reglerats i lag.nog Det har
emellertid strida anställningsavtaletansetts avskedamot någon på grundatt av
sjukdom vederbörande inom rimlig tid kunna återvinna sin hälsa.om anses
Normalt aldrig uppsägning på grund sjukdom kunna komma ifrågaanses såav
länge arbetstagaren uppbär sjukpenning från försäkringskassan dvs. under ett
till två år. Rätten till ersättning regleras i lagen allmän försäkring där denom
anställde ersättning motsvarande 90garanteras sin inkomst underprocent av

24den tid sjukfrånvaron avser.
Enligt lag från 1988 har anhörigaäven till ledigheträtt för vård sjuka underav

viss tid med ersättning från försäkringskassan.

Svenska för invandrare
Sedan 1972har invandrare till ledigheträtt på hel- eller deltid vid deltagande i
svenskundervisning. Ursprungligen ledigheten också till lön.rätt Den l ju-gav

1986 ändrades reglerna och ersättningen blev schablonmässig. Den ärsom
mellan 20 och 65 år erhåller 42 kronor timme vid förlorad arbetsinkomstper
under studietiden medan den mellanär 16och 19år får ersättningsom en som,

högst 500 kronormotsvarar månad. Lagen långtgående skyddper ger mot
obefogade uppsägningar och omplaceringar i samband med ledighet för studi-
erna.

Studieledighet
Studieledighetslagen från år 1974 den anställde till ledigheträtt för studierger

kan preciseras till deltagande i viss kurs eller viss närmare angivensom under-
visning. Det måste således finnas någon form studieplan eller kursprogram.av

2°Lagen innehåller inga regler ersättning under studietiden.om
Enligt lag från 1979har föräldrar till ledigheträtt for vissa föreningsuppdrag

27inom skolan m.m.

De ledigheter vi hittills redovisat har gällt rättigheter förknippadeärsom
individensmed intressen och förhållanden. Det finns regleräven detgörsom

möjligt for den anställde frånvarande från arbetsplatsen för tillvarataatt vara att
olika kollektiva intressen. Frånvaron kan i det fallet frivillig eller på-vara
tvingad.

Värnplikt
Det uppenbara exemplet på det förbudetmest är uppsägning imotsenare sam-
band med värnpliktstjänstgöring eller pliktlag. Detta reglerades redanannan
1914och lagnuvarande frånär 1939. Samma anställningsskydd dengaranteras
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ellerför tjänstgöring i försvarsmaktens påtjänstledigär reserver somsom
28totalförsvaret.tjänstgöringsskyldig inomfrivilligt åtagande blivitgrund av

Oflentliga uppdrag
till ledighet för fullgöra dessa.sig offentliga haråtagit uppdrag rättDen attsom

förovillkorlig till tjänstledighetRegeringsformen och kommunallagen rättger
regeringsformen riksdagsledamöterfullgöra sådana uppdrag. Ikunnaatt ges

heterledighet från anställningen eller detrevisorer tilloch riksdagens rätt som
förplik-tjänsteuppgift eller sådanhinderfullgöra sitt uppdrag utan annanav

29åligger honom.telse som
kommunfullmäktige, beredning eller kommunsty-och suppleant iLedamot

anställningentill ledighet från be-har enligt kommunallagen denrelse rätt som
Ävengäller revisorer. ledamot ochför Detsamma kommunenshövs uppdraget.

behövs förovillkorlig till ledigheti olika nämnder harsuppleant rätt somen
30till kommunallagen.specialförfattningar hänvisaruppdraget enligt som

förtroendemanFacklig
fullgörande offentliga uppdrag väsentli-Uppgifter totalförsvaret och ärinom av

fackligafrihet och demokrati. Likaså den verk-upprätthållandet ärför avga
Lagstiftningen därförsamhället. harväsentlig del det svenskasamheten en av

för-fullgöra sina uppgifter. Fackligförtroendemänunderlättat för fackliga att
fackligafrån arbetet för fullgörande sinahar till ledighettroendeman rätt av

behålla sin lön under ledigheten bero-Förtroendemannens äruppdrag. rätt att
förhållande till denintressen iverksamheten arbetstagarnasende rör en-av om

förtroendemannalagen bl.a. del-eller Enligtskilde arbetsgivaren rätt attges
nyanställda, delta i förhandlingar ochutbildning, information tilli fackligta

3upprätthålla kontakter med fackförbund.
förtroendeman-skyddskommitté omfattasoch ledamotSkyddsombud avav

ha vidare till le-arbetsmiljölagenSkyddsombud kan enligt även rättnalagen. en
32vid farosituationer.fordras för uppdraget, bl.a. akutadighet som

företräda sinden arbetstagarebörDärutöver även nämnas utsetts attatt som
medbestämmande i arbetslivetförhandling enligt lagenorganisation vid om

33för delta i förhandlingen.kan skälig ledighetMBL vägras att
frånvarotill från arbetet ochlång reglerAllt allt finns rad rättsom gersom en

totala arbetstiden i landet. Sverige tordedärmed också påverkar den varasom
finns.omfattningen ledighetsreglerunikt deav somgenom
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8.7 Samspelet mellan lagar och avtal

8.7.1 Avtal arbetsveckanom

Avtalsstrukturen

Detaljbestämmelserna arbetstid LOSAF-områdetpå återfinns i de avtalom
har träffats förbundsvis mellan de enskilda arbetsgivar- och arbetstagaror-som

ganisationerna för olika verksamhetsområden. I de centrala avtalen har utöver
de generella förkortningarna under år funnits avtal selektiva arbets-senare om
tidsforkortningar. I 1974 års centrala uppgörelse ingick arbetstidsförkortning
vid treskiftsarbete vid underjordsarbete. LO och SAF träffadesamt stegvis un-
der perioden 1983-1986 avtal arbetstidsförkortningar vid tvåskiftsarbete.om

Verkstadsforeningen och Metall har träffat avtal 1986 helt ersätterett som
arbetstidslagen i vilket kalenderåret generellt begränsningsperiod.anges som
Tvister angående detta avtal i särskildavgörs nämnd. Avvikelser från enskil-en
da bestämmelser i arbetstidslagen återfinns i många avtal främst detnär gäller
beräkning övertid.av

De tjänstemän omfattas arbetstidsavtalen SAFPTK-omrádetpåsom av un-
dantas enligt avtalstexten från allmänna arbetstidslagen avtalet intetrots att
innehåller några bestämmelser arbetstidens förläggning. Enligt praxis till-om
lämpas dock lagens förläggningsregler. Avtalet undantar dessutom tjänstemän

vissöver lönenivå från samtliga arbetstidsbestämmelser. Arbetstidsavtaleten
mellan PTK och SFO utformatär på sätt avtalet mellan SAF ochsamma som

ÄvenPTK. för tjänstemännen inom försäkringsområdet finns avtal i sinsom
helhet ersätter arbetstidslagen.

För huvuddelen statstjänstemännen gäller särskilda avtalsbestämmelserav
arbetstid. Dessa bestämmelser har förts avdelningar i de olika sek-om som

torsavtalen på det statliga området. Syftet med sådant är arbets-ett system att
tidsbestämmelserna for respektive sektor så anpassade möjligt till de kravsom
verksamheten ställer. I de olika sektorsavtalen finns särskild avdelningen som
behandlar omfattningen skyldigheter fullgöra jourtid, beredskapstid ochattav
övertid.

De statliga avtalsbestämmelserna arbetstid innehåller flerapå punkterom
bl.a. övertid och begränsningsperiod för ordinarie arbetstid avvikelser från
arbetstidslagens regler.

För anställda inom kommuner och landsting gällermerparten gemensamma
arbetstidsbestämmelser. För vissa kategorier anställda finns avvikandeav spe-
cialbestämmelser, bl.a. för vårdpersonal, trafikpersonal, brandmän och städ-
personal. I avtalet slås fast arbetstidslagen gäller. Samtidigt medger avtaletatt

de lokala får undantag frångöra lång rad bestämmelsernaatt parterna ien av
arbetstidslagen, såväl övertids- förläggningsregler.som

Avtalsregler arbetstidens längdom
Avtal kortare arbetstid 40 timmarän finns bl.a. vid Skiftarbete och andraom
former oregelbunden arbetstid vid underjordsarbete. Församtav merparten av
alla dagtidsarbetande med arbetstiden förlagd måndag till fredag gäller i regel
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timmar helgfri40 vecka. Undantagen bl.a. banktjänstemän harper avser som
ordinarie arbetstid 38,5 timmar försäkringstjänstemänpå och har 38,75en som

timmar.

Arbetaravtalen inom LOSAF-området har i regel följande bestämmelser om
veckoarbetstid för anställda i Skiftarbete:

Intermittent treskiftsarbete 38 timmar
Kontinuerligt treskiftsarbete 36 timmar
Kontinuerligt treskiftsarbete
med storhelgsdrift 35-36 timmar
Kontinuerligt och intermittent
tvâskiftsarbete 38 timmar

arbetsveckaUnderjordsarbetare har vid dagtidsarbete 36 timmars och vid
skift 35 timmar, enligt gruvavtalet.

ochVárd- ekonomipersonal inom Svenska kommunalarbetareförbundets av-
talsområde har i genomsnitt 37-timmarsvecka arbetstiden inbegriper helg-om
arbete. Vårdpersonal för vilka minst 20 arbetstiden utgörsprocent natt-av av

har heltidsanställda genomsnittlig arbetstid på 36,33 timmarpass som en per
vecka.

För anställda inom kommuner ochlandsting kontinuerligt treskiftsarbe-med
arbetstiden 34,33 och vid intermittent treskiftsarbete 36,33 timmarärte per

vecka.
Enligt förgrundregeln statligt anställda, utför kontors- eller administra-som

tionsarbete måndag till fredag, den ordinarie arbetstiden 40 timmar och 50är
for kalenderveckaminuter under månaderna september-april och 37 timmar

minuteroch 30 under månaderna maj-augusti. andraFör statligtgrupper av
anställda gäller 40 timmars ordinarie arbetstid grundregel. Statligt anställ-som

arbetstid infallerda på obekväm tid har enligt särskilda regler kortarevars ar-
betstid.

Avtalsregler arbetstidens förläggningom
Enligt verkstadsavtalet huvudregeln förläggningarbetstidens bestämsär att ge-

lokala uppgörelser. Om de lokala inte kommer överensparterna annatnom om
gäller arbetstidslagen i fråga nattarbete, och veckovila. Dessutomrasterom
finns s.k. stupstocksregler förläggashur arbetstiden skall lo-desom anger om
kala inte kan dagtidsarbete innebärFör stupstocksregelnparterna attenas. ar-
betstiden skall förläggas till fredagmåndag kl. 7.12-16.12 med eller fleraen

tillhopa timme.raster om en
Stupstocksreglerna efterhar hand de detaljerade regler tidigareersatt som

fanns i avtalen arbetstidens förläggning och kan uttryck försägas ettom vara en
utveckling lokalt beslutsfattande i arbetstidsfrågorna. En del avtalmot mer an-

viss arbetstidsförläggning grundregel med möjligheter till avvikel-ger en som
medan andra avtal direkt arbetstiden första handi skall bestämmasattse, anger

lokalt.
Byggnadsavtalet exempel på traditionellt avtal innebärär arbetsti-ett attsom

förläggs mellanden kl. 6.30 och 17.00med halv timmes frukostrast, halven en
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timmes middagsrast och kafferast minuter.en om
Handelsanställdas förbunds föravtal butikspersonal arbetstidenattanger

skall förläggas till förtiden butikernas öppethållande eller i anslutning därtill.
Den ordinarie arbetstiden får inte någon enskild vecka uppgå till 45 tim-änmer

Arbetstiden skall inte omfatta fem fridagarnaän dagar vecka ochmar. mer per
rullas frånskall vecka till Omvecka. inte avtalas kollektivt eller indivi-annat

duellt skall ledighetsdagarnaåtta lördagar. fårAvtal träffas mellanav vara ar-
betsgivaren och den lokala fackliga organisationen arbetstidsförlägg-om annan
ning. Arbetstiden tjänstgöringsdag får enligt avtalet inte understiga treper
timmar.

För hotell- och restauranganställda gäller regel arbetstiden räknatatten om
från kl. 6.00 dagen till tid följande dag inte får överstiga elva tim-ena samma

Vid längre arbetstid elva timmar den överstigandeän tiden övertid.är El-mar.
vatimmarsvakter får inte förekomma oftare genomsnittligt gångerän tre per
tvåveckorsperiod. En anställd haft kvällsvakt får inte börja sin morgonvaktsom
förrän tidigast efter åtta timmars vila.

Bageriavtalet innehåller regel högst tio timmars ordinarie arbetstiden om per
24-timmarsperiod.

ordinarie arbetstiden förDen banktjänstemän skall förläggas måndag till fre-
dag och fördelas högstmed 8,5 timmar dag och högst åtta timmar övriga da-en

ordinarie arbetstidenDen börjar tidigast 7.00 och slutar kl. 17.30senastgar.
kan dag vecka utsträckas till kl. 18.30. I arbetstiden inräknasmen en per nor-

malt inte mältidsrast vid mindre kontor tillåts måltidsuppehåll högstattmen om
29 minuter räknas in i arbetstiden arbetsförhållandena så kräver.om

kommun- och landstingsområdetInom har det centrala avtalet möj-öppnat
förlighet de lokala från arbetstidslagens förläggnings-göraparterna att avsteg

trafikpersonalbestämmelser. För vid trafikföretagkommunernas får den ordi-
narie arbetstiden uppgå till högst nio timmar Viloperiodendag. mellan tvåper
arbetspass får inte understiga tio timmar fjärde i följd.dagänmer var

förläggningVid ordinarie arbetstid för statliga arbetstagare, inte harav som
vanlig kontorstid, skall enligt det allmänna statliga arbetstidsavtalet tillämpas

med arbets- och viloperioder. fårEn arbetsperiod enligt avtaletett system om-
fatta högst 14 timmar. En viloperiod skall omfatta minst tio timmar. Genom
specialbestämmelser avvikelserrad från huvudbestämmelserna igörs en
avtalet.

Ersättningsregler vid obekväm arbetstid
allmängiltig definitionNågon vad ersättningsmässigt med obe-av som avses

kväm arbetstid finns inte. Något förenklat kan den arbetstidsäga attman som
infaller förinte inom normal tidsram viss verksamhet klassas obekväm.en som

Bestämningen de obekväma arbetstiderna har betydelse i första hand förav
lönenivån indirekt förockså arbetstiden i vissa fall. Tjänstgöring obe-men
kväm tid berättiga till kortare ordinariekan arbetstid.

följande sammanställning finns vilka tiderI några exempel på klassifi-som
obekväm arbetstid ob olika avtalsområden vilken ersätt-samtceras som

ning i kronor eller tillägg i vid tjänstgöring obekväm tid.procent utgessom
Ersättningen efter varierandebestämd förutsättningar.är
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Tider Ersättning timmeper
1988 avtalenl. års

Statligt anställda

7:50Enkel 0b måndag-fredag kr
19.00-06.00

Kvalificerad fredag 19.00-0b
06.00 17 krmåndag

Kommun- och landstingsavtalet

50O-tilläggstid vid storhelger krA

lördag-söndag 25 krO-tilläggstid B

fredag 19.00-24.00 25 kr

måndag-torsdagO-tilläggstid C
.00-24 .00 20kr22

tisdag-fredag
00.00-06.00 20 kr

måndag-fredagO-tilläggstid D
10kr19.00-22 .00

Verkstadsavtalet

Grund-ob alla dagar
10:6516.30—22 30 kr

.
alla dagar
22.30-06.30 13:55 kr

fredag 22.30-Tillägg till
22.30 29:77 krgrund-oh söndag

66:23 krVid storhelger

Detaljhandelsavtalet

Tillägg måndag-fredagutgående
50%18.15-20.00från timlönen

måndag-fredag
efter kl 70%20.00

lördagar efter
kl. 12.00

100 %söndagarsamt
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Övertidsregler avtaleni
Allt fler avtalsomrâden innehåller avvikelser från arbetstidslagens övertidsreg-
ler. Yrkesinspektionens tillsyn Övertiden har därför till del bortfallit.av stor

I arbetstidsavtalet mellan SAF och PTK finns enbart forgräns övertid,en
dvs. 150timmar kalenderår. 75 timmars övertid ersätts med kompensa-per som
tionsledighet kan återföras till övertidsutrymmet.

Verkstadsavtalet forgränser övertid lagen. Vidanger samma uttagsom av
kompensationsledighet för övertidsarbete återförs motsvarande tid till det till-
gängliga övertidsutrymmet. Enligt lagen lär allmän övertid endast tas ut om
särskilt behov föreligger vilket bl.a. innebär Övertiden inte får planeras i för-att
väg. I verkstadsavtalet finns dock bestämmelse s.k. kollektiv produk-en om
tionsövertid innebär samtliga arbetare påatt verkstad,som avdelning elleren

kan arbeta schemalagd övertid under minst fyragrupp veckor. Som övertid räk-
arbetstimmar förutöver det arbetarna gällandenas arbetstidsschemat. Lokala

avvikelser från avtalet får göras för högst månad. Längre avvikelser skallen
godkännas de centrala Dispens kan sökas hosparterna. Verkstadsindustrinsav
arbetstidsnämnd verkar skiljenämnd för avtalet.som som

Avtalet mellan Tidningarnas arbetsgivarförbund och Svenska journalistför-
bundet begränsar Övertiden till 25 timmar månad.per

Avtalet for banktjänstemän medger allmän övertidett uttag med 200 tim-av
år. Genom lokal eller central överenskommelse fårmar per övertidextra tas ut

med maximalt 175 timmar år.per
Inom kommuner och landsting kan lokala träffa avtalparter över-om annan

tid och begränsningsperiod för övertid enligtän lagen.annan I specialbestäm-
melser för läkare möjlighet s.k. särskild arbetstidatt ta ut vilket iges så fall in-

Övertidenkluderas i den ordinarie arbetstiden. för läkare maximeras till 175
timmar år överenskommes mellanannat de lokalaper om parterna.

För statligt anställd gäller i princip lagens begränsningsregler för övertid
i vissa fall har gränserna höjts lokalamen överenskommelser.genom

8.7.2 Avtal semesterförmånerom
fleraI avtal finns regler bättre semesterformåner lagenän föreskriver.som ger

Vi skall i det följande 34redovisa dessa förmåner vad längd.semesternsavser
I de statliga avtalen är längd beroende arbetstagarenssemesterns lön ochav

levnadsålder. Det finns åldersgränser: under 30tre år, 30-39 år och 40 år och
däröver. Lönegränsen grundas lönegrad, med två olika de hargrupper: som
under lönegrad 10N respektive de har lägst lönegrad N 10,där begynnelse-som
lönen fr.o.m. 1989-01-01 9 220är krmånad.

Semesterns längd enligt lön och ålder framgår nedanståendeav samman-
ställning:

-29 år 30-39 år 40- år
9N 30 dagar 33 dagar 36 dagar-

N 10 33 dagar 36 dagar 40 dagar-

Semestern varierar mellan 30 och 40 dagar enligt det statliga avtalet. Eftersom
mellanliggande lördag under räknassemestern semesterdag enligt avtaletsom
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och 3727mellanvarierarrealiteteniantalet semesterdagarinnebär det var-att
Omkring 97sammanhängande procentfyra veckors ut.semester tasdagar om

föreskriver.lagensemesterdagar änflerberäknas haanställdastatligtdeav
ålder. Fy-beroende påenbartlängdlandstingoch ärI kommuner semesterns

semesterveck-femlagstadgadehar de30 årunderfinns. Den ärgränser somra
och den33 dagarhar40 ården ärhar 27 dagar,30 ården är somsomsomorna,

kommaarbetsgivaren kanochArbetstagarensemesterdagar.har 34fyllt 50 år
kontant25 dagarnalagstadgadede motbyta utöver er-överens semesterattom

beräk-landstingochanställda i kommunerde74Omkringsättning. procent av
semesterveckor.femtill änha rätt mernas

lagstadgadehuvudsak denigällertjänstemannaområdetprivatadet se-Inom
fårintetjänstemännenutgådock längreEnligt avtal kan semester ommestern.

månadslön såärtjänstemannensberokanövertidskompensation. Detta att
1988semesteråretforvilketövertidsersättning, mot-tillhan saknar rätthög att

för andraöverenskommelseträffasocksåkanDet21 800 kronor. omsvarade
eller kompen-övertidskompensationtillutbytei rättlängre sommotsemester

avslutningsarbete.ochtörberedelse-forsation
flerPTK-området har änSAFinomtjänstemännenOmkring 27 procent av

harområdetprivatadetdelarandrainomtjänstemänsemesterdagar. Av25 av
semesterdagar.fler 2549 änprocent

semesterdagar.25gäller lagensprivatanställda medlemmarLO:sFör
de6055 ochmellan1988beräknades procentarbetsmarknadenhela avPå

veck-hadefjärde änomkringmedansemesterdagarha 25anställda sexmervar
semester.ors

avtaliPensionsförmåner8.7.3
olika arbets-forpensionsperioderregel olikaiområdet gällerstatligadetInom

Huvudregeln är65-66 år. attrespektive63-65 år an-60-63 år, entagare:
Möjlighetpensioneringsperioden.inomönskarhan självfâr avgå närställd

lämpligtdetendast ärperiodefter dennai tjänstkvar urfinns omatt stanna
tjänstesynpunkt.

ochvid 63vid 60,pensioneringsperiodfinnsavtaletkommunaladet enI en
uppnådd pensions-vidavgåskyldiganställde är65 år. Denvid attytterligare en

arbetsgivaren.särskilt beslutendastkvarståoch kanålder avgenom
pensionsålder påtillämparITPtilläggspensionhandelnsIndustrins och en

enligtålderspensionuppskjutafinnsMöjligheter uttagetnormalt 65 år. att av
ålder.70till årsdock längstITP-planen,

65 årpensionsåldernSTPtilläggspension ärsärskildförEnligt villkoren
upphörpensionsåldernuppnåranställdedenarbetare. Närprivatanställdafor
mellanöverenskommitssåvida inteuppsägning,anställning annathans utan

tillskjutamöjlighetfinns uttagetSTParbetsgivaren. Inom attoch upphonom
ålder.70 års

förtids-och vidsjukpensionforreglerspeciellafinnsavtalenolika ävendeI
pensionering.
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8.8 Sjuttio år med lagar påverkat arbetstidensom

De sjuttio år gått sedan den första arbetstidslagensom Sveriges riks-antogs av
dag har medfört radikal förändring den lagstiftning regleraren arbetsti-av som
den, både avseende dygnet, veckan, året och livet.

Den dagliga arbetstiden har egentligen inte förkortats alls enligt lagstiftnin-
Tvärtom har de begränsningar funnits till maximaltgen. nio timmars arbe-som

dygn tagits bort lagstiftningen.te per ur
Veckoarbetstiden har förkortats med åtta timmar, 16,7 den vecko-procent av

arbetstid gällde vid den första arbetstidslagen. De femsom semesterveckorna
tioutgör årets alla veckor.procent av

Antalet möjliga arbetsår har sänkningen pensionsåldern mins-genom av
kat med två år. Därutöver har skolplikten ökat från till nio år under periodensex
vilket minskat antalet arbetsår med Det innebär antalettre. möjliga arbetsåratt
minskat med drygt nio procent.

Genom lagar och förordningar har för arbetslivet totalt minskatramarna sett
med omkring 32 I praktiken har naturligtvisprocent. mycket inträffat,annat
bl.a. utbyggnaden olika ledighetslagar. Den faktiskagenom årsarbetstidenav

sysselsatt har under motsvarande period minskatper med 40 ochprocent ar-
betstiden i hela befolkningen med 36per person procent.

Tabell 8.1 Arbetstidens reglering lagar under 1900-talet.genom

Veckoarbetstid Semester Pensionsålder Föräldraledighet

1914 67 år
1920 48 timmar
1931 4 dagar
1938 2 veckor
1939 Förbud avsked 12mot v
1945 Förbud avsked 6 månmot
1951 3 veckor
1955 Moderskapspenning 3 mån
1958 47 timmar
1959 46 timmar
1960 45 timmar
1963 4 veckor Moderskapspenning 6 mån
1967 44 tim 10 min
1968 43 tim 20 min
1969 42 tim 30 min
1971 41 tim 15 min
1973 40 timmar
1974 Föräldrapenning 6 månader
1975 Föräldrapenning 7 månader
1976 65 år
1978 5 veckor Föräldrapenning 7+ 1 månader
1980 Föräldrapenning 9+3 månader
1989 Föräldrapenning 12+3 månader
1990 Föräldrapenning 15 månader
1991 Föräldrapenning 18 månader
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13.1982,Tegle s.
33.16, och19192247, 17Prop. s.

99.1919:247,Prop. s.
113.43 och1957:80,Prop. s.

18.1966:137,Prop. s.
118-119.och1968:66, 184SOU s.

1970:5, 95.Prop. s.
1982:673.Arbetstidslagen

1970:105.sjöarbetstidslagenochhusligtarbeteiarbetstid1970:943Lagen m.m.om
1937:49.SOU
1938:286, 74.Prop. s.
1951:72, 74.Prop. s.
1963:68, 49.Prop. s.

76.I97677:90,Prop. s.
53-55.1974329,Prop. s.

1975:97, 51.Prop. s.
paragraf33.anställningsskydd1982:80Lagen om

69.1975:97,Prop. s.
1939:114,Prop. s.

35-36 och41.Prop.l973:47,s.
198889:69.Prop.E.
197778:104.Prophh

för vård barnledighettill1978:410 rättLaghb m.m.avom
försäkring,3 kap.allmän1962:381Lagenh5 om

invandrare.svenskundervisningförgrundläggandeförtill ledighet1986:163 rättLagenh om
utbildning.ledighetförtillarbetstagaresrätt1974:981O Lagen om

skolanföreningsuppdraginomför vissaledighettill m m.1979:1184 rättll Lagen om
värnplikts-anledningmedarbetstagareuppsägningförbud1939:727 avhZ Lagen mot avom

tjänstöringm m.
paragrafen.61974:152 kap4Regeringsformen29

paragrafen.1977:1793 kap4Kommunallagen30
arbetsplatsen.ställningfortroendemansfacklig1974:3583I Lag om

paragrafen.6 kap51977:1160Arbetsmiljölagen32
arbetslivet.medbestämmandei1976:580Lag3b om

1988:54.SOU3
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9 Arbetstider i andra länder

9.1 Inledning
Under 1980-talet har debatten arbetstider varit omfattande i de flesta länder.om
1takt med arbetslösheten stigit haratt många arbetstidsförkortningarsett som

medel minska arbetslösheten.ett att Andra har hävdat långa arbetstideratt är
viktigt konkurrensmedel.ett I de nordiska länderna har förkortad arbetstid tra-

ditionellt varit väg stigande välståndatt ta ochut ett utjämnaen villkoren mellan
olika kategorier på arbetsmarknaden.

Skälen har varit många för intensiv debatt arbetstider och åsikternaen harom
varit delade beträffande effekterna olika åtgärder. Här studeras debatten ochav
olika reformer i antal utvalda länder.ett Därefter jämförs arbetstider olikaur
aspekter i de studerade länderna.

9.2 Utvecklingen i enskilda länder

9.2.1 Norge
I Norge genomfördes i mitten på 1980-talet omfattande arbetstidsutredning.en
Under tiden förkortades arbetstiderna avtal till 37,5 timmars arbets-genom
vecka. Förkortningen innebar utjämning arbetstiden mellan arbetareen ochav
tjänstemän. Semestern är generellt fyra veckor och dag ytterligaresamten en
vecka för arbetstagare uppnått 60 års ålder. Pensionsåldern harsom varit hög
i Norge, 67 år. Fr.o.m. 1 januari 1990 kommer emellertid pensionsåldern att
sänkas till 65 år. Den betalda föräldraledigheten 22är veckor.

Efter de reformerna på arbetstidenssenaste område råder det relativt stor
enighet kommande förändringaratt bör inriktasom på selektiva ledighetslagar.
De fackliga organisationerna förlängningt.ex. föräldraledighe-attmenar en av

och studieledighet harten hög prioritet. En del organisationer emellertidanser
fortfarande generell sextimmarsdagatt är angelägen.en mest

Samtidigt bör det observeras den norska ekonominatt inte utvecklats såposi-
tivt förutsågs vid arbetstidsförkortningensom 1987.Arbetslösheten snabbtsteg
under 1988. börjanI 1989 noterades den högsta arbetslöshetenav på femtio år.
Stora ekonomiska problem efterväntar mycket snabb konsumtionsökning deen

10-15 åren. Densenaste norska ekonomin tillär del beroendestor oljepro-av
duktionen och priset på olja. Som det för närvarande detut är osannoliktser att

i Norge kommer genomföra någraman att omfattande arbetstidsförkortningar
de närmaste åren.
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Danmark9.2.2
har1990. Reformengenomförd årarbetsveckatimmarsskall 37DanmarkI vara

förläng-avtalen1985 dåavtalsrörelsenregeringsingripande iisitt ettursprung
1987.förkortasbörjaskullearbetstidenavtaladedenutlovadesgengälddes. I att

allmännaDenfem veckorsdanskarna1980-talet har semester.börjanSedan av
före ochveckorfyraföräldraledighetbetaldfinns67 år. Detpensionsåldern är

sista.tioutnyttja dekanfadernnedkomstenefterveckor24 varav
tim-till 35arbetstidenförkortamålharLöntagarorganisationerna attsom

tillskall ledaarbetstidsförkortningmedräknarDearbetsvecka. att enmars
arbetstids-förförutsättninghävdarArbetsgivarnasysselsättning. att enÖkad en

for-konkurrenskraften inteochinte stigeromkostnaderna attförkortning är att
sämras.

problem. Ut-präglatsekonomindanska storahar den1980-taletUnder av
underskottbytesbalansenvisarfortfarandeochmycket höglandsskulden är

tioperiodvis varit överoch harkraftigtstigitharArbetslösheten pro-år.varje
tillför kommalönesänkningaromfattande attföreslagits1989 harUndercent.

kostnadsproblemen.medrätta

Finland9.2.3
veckorsfemocharbetsvecka semester.timmarshuvudsak 40gäller iFinlandI

Förkortningens100 timmar.medårsarbetstidenförkortas19901986 tillFrån
allmännabäst. Denverksamhetenlokalt på sättutläggning sker passarsom

maximalt årunderföräldraledighet ettBetald65 år. utgespensionsåldern är
100 vardagar.utnyttjakanfadernvarav

tim-till 35arbetstidenförkortaorganisationerna ärfackliga attför deMålet
denriksnivåträffas påbör attrambesluten menvecka. Man attansermar per

flexi-Arbetsgivarnabranschvis. attskalltillämpningen avgöras anserpraktiska
ytterligare.förkortasskall kunnaarbetstidernamåste Skabiliteten om

varit högharTillväxtenutvecklatsmånga sätt gynnsamt.har påEkonomin
1980-talethar underArbetslöshetenöverskott.visstvisatbytesbalansenoch ett

varitharminskat. Denintehellerharländerandraflestai deökatinte mensom
decenniet.helaunderfem procentca

TysklandFörbundsrepubliken9.2.4
1989aprilden 1arbetstidsförkortningpåbörjades1980-taletmitten somI enav

domineran-inomarbetsvecka37 timmarstillförkortatsarbetstideninnebär att
lokaltemellertidMöjligheterna är attstoraindustrin.i ge-avtalsomrâdende

splittrad påavtalsstrukturen ärEftersomolika sätt.förkortningennomföra
in-finnsoch regionerbranschermellanbådearbetsmarknadenvästtyskaden

omkringpågenomsnitti1988lågvarierarArbetstidenenhetlig bild. mengen
enligt arbets-ochavtalgjortsharFörkortningarnavecka.38 timmar genomper

arbetsvecka.48 timmarsfortfarandegällertidslagen
lagstiftnin-sprungit ifrånlängdavtalharmotsvarande sätt semesternsPå om

lön-västtyskahar derealitetenveckor. IärlagstadgadeDen semestern tregen.
fö-pådockvarierarveckors semesterngenomsnitti semester mentagarna sex

65 årpensionsåldern ärallmännaanställningstid. Denefterbl.a.retagsnivå,
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för män och 60 år för kvinnor. Föräldraledighet med viss betalning kan man
under år. De första månadernaett föräldrapenningen 2sex motsvarar 100 kro-

månad och därefter behovsprövas den.nor Bådeper och kvinnan kanmannen
detta vårdnadsbidrag.
Förbundsrepubliken Tyskland kanskeär det land där arbetstidsdebatten varit

intensivast och fackforeningarna på arbetstidsforkortningarnastrott mest in-
verkan på arbetslösheten. Det fackförbundenär IG Metall och IG Druck und
Papier plog i arbetstidsfrågan.ageratsom

Avtal arbetstidsförkortning kunde träffas först efterom långvarig strejk.en
Målsättningen för de fackliga organisationerna kommaär till 35 tim-att ner

arbetsvecka. Arbetsgivarna har starktmars sig förkortningarnamotsatt och
hävdat det behövs ökad flexibilitetatt på arbetstidsomrâdet.en Det råder pâ
många sätt rig id inställning till arbete på lördagar ochen söndagar kvälls-samt
arbete. Affärstidslagstiftningen är mycket strikt. Den företagsekonomiskat.ex.
situationen har tvingat många lokala fackliga organisationer att acceptera en

obekväm utläggning arbetstiden i utbytemer arbetstidsförkortningen.av mot
Den västtyska ekonomin har under 1980-talet utvecklats på helt sättett annat

Överskotti andraän jämförbara industriländer. i bytesbalansen och snabben
tillväxt har lagt grunden för delvis roll för den västtyska ekonominen ny som
lokomotiv i den västliga industrivärlden. Den västtyska marken har också
stärkts avsevärt. Tillväxten har därtill skett ökad produktivitet.genom

Detta har underlag för relativtgett snabb ökning den reala timlönen,en av
drygt tio under andra hälftenprocent 1970-talet och åtta mellan 1980av procent
och 19W för industriarbetare. Det problemet är den högastora arbetslösheten

under hela decenniet varit mellan ochsom åttasex procent.

9.2.5 Nederländerna
NederländernaI fördubblades arbetslösheten i början 1980-talet. Arbetslös-av

heten har därefter hållit sig omkring tio Endast omkring hälftenprocent. be-av
folkningen i arbetsför ålder är sysselsatt. Till följd befolkningsökningarstoraav
har emellertid sysselsättningen ökat kraftigt under 1980-talet.

För möta den växandeatt arbetslösheten har omfattande arbetstidsförkort-
Årningar genomförts. 1982 träffades centralt ramavtal enligtett vilket tio pro-

arbetstidsreduktion skullecents genomföras under fyraârsperiod och 1983en
presenterade regeringen studie visade arbetstidsforkortningaren att måstesom
genomföras för klara sysselsättningen.att

Mellan 1983 och 1985 förkortades årsarbetstiden avtal med 100 tim-genom
i behölls 40-timmarsveckan.stort settmar men offentliganställdaFör infördes

emellertid 38 timmars arbetsvecka 1985 och i vissa branscher har omfat-mer
tande arbetstidsförkortningar genomförts.

Semestern är mellan fyra och fem veckor. Inom industrin har vanligenman
24 dagars och därutöver kan förkortningensemester årsarbetstiden läggasav ut

lediga dagar under året.som
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Belgien9.2.6
de-underoch har1980-taleti början ettarbetslösheten snabbtBelgienI steg av

arbetskraften.till tiouppgått drygtcennium procent av
skulle mö-arbetslöshetenstigandedenetablerades tidigtBelgienI attsynen

förtregering harochfackföreningarBådearbetstidsförkortningar.med entas
veckoar-sänktes1980-taletbörjaniarbetstidspolitik. Redanaktivmycket av

och vidareemellertiduteblevSysselsättningseffektentill 38 timmar.betstiden
skrinlagda.mindreellerblivithararbetstidsförkortningarpåplaner mer

det före-industrinbelgiskai denveckorflesta fall fyrai deSemestern är men
fem veckorsocksåkommer semester.

Frankrike9.2.7
medomfattandegenomföra1981Socialistregeringen började ett ar-program

till 60 år,från 65sänktespensionsåldernallmännabetstidsförkortningar. Den
39 tim-tillfrån 40sänktesveckoarbetstideninfördes,semesterveckafemteen

begränsades.övertidsarbetetochmar
vilketminskadearbetslöshetenknappastblevåtgärderResultatet dessa attav

förvärrades. Un-problemekonominsfranskadenavsikten attutan snararevar
och allt-ytterligare ärarbetslöshetenochbytesbalansen ökadei stegderskottet

avbrutit sina in-regeringenfranskadenDärefter haromkring tiojämt procent.
framlagtsi ställetFörslag hararbetstiden. attgenerellt förkortatentioner att

utläggning.i arbetstidensflexibilitetenöka

Osterrike9.2.8
drabbatskontinentala ländernaÖsterrike undersöktahärinte de andrahar som

under detfördubblatsarbetslösheten änhararbetslöshet. Trots dettahög merav
fyrafrån tilldecenniet, 1,5 över procent.senaste

Veckoar-1980-talet.undergenomförtshararbetstidsförkortningarEn rad
ytterliga-minskaoch skallområdenflestade38,9 påi timmarbetstiden är nere

anställningefter 25 årsochveckorsfemlöntagarna sexregel har semesterIre.
veckor.

Storbritannien9.2.9
1980-talethelaUndersamhället hårt.brittiskadethar drabbatArbetslösheten

nedåt.på vägärdentiovarit ävenden överhar procent numeraom
före-huvudsakarbetstidsförkortningar igenomfördes1980-taletbörjanI av

harflesta löntagarevecka. De39 timmari genomsnitt40 tilltagsvis från per
veckor.fyrahar endastförekommerdet attveckors ävenfem mansemester om

arbetstidensbeträffandelagstiftningingenfinns för övrigtStorbritannienI
Övertidsarbetet mycketärsemesterlagstiftning.heller någonoch intelängd

omfattande.



129sou 1989:53

9.2.10 USA
Den amerikanska ekonomin har under det decenniet haft snabb till-senaste en
växt. Det ökadär sysselsättning åstadkommit tillväxten stigan-änsom snarare
de produktivitet. Arbetslösheten i början decenniet i omkring tiovar av uppe

har sedan sjunkit till underprocent men procent.sex
På den amerikanska arbetsmarknaden etablerades 40-timmarsveckan tidigt.

harDäremot alltid varit ringa omfattning och varierat kraftigtsemestern av
mellan olika löntagarkollektiv beroende anställningstid.samt

Till följd den långsamma produktivitetsökningen under harår real-av senare
lönen timme sjunkit i USA l980-talet.under Några arbetstidsforkortningarper
har heller inte genomförts den faktiska arbetstiden sysselsatt har ökat.utan per

9.2.11 Japan
Tillväxten i Japan har under hela efterkrigstiden varit mycket snabb. Arbetslös-
heten har efter oljekrisenäven varit under Den japanska ekonomintre procent.
har dessutom haft överskott i bytesbalansen.

det japanskaInom arbetslivet tillämpas mycket långa arbetstider. Formellt
har årsarbetstid på omkring 1950 timmar. praktikenI denärman en genom-
snittliga arbetstiden 2100över timmar. Förvärvsfrekvensen relativt efter-lågär

kvinnorna förväntas lämna arbetsmarknaden de gift sig eller skaffatnärsom
barn. För många japaner det problemär tvingas sluta sin anställningett att man
redan vid 55 års ålder medan rättigheter i form pension inte träder i kraft för-av

fyllt 65rän år.man
I J pågår for intensivnärvarande debatt relativt snabbt förkortaapan atten om

Ävenarbetstiden. det inte visat sigännu i praktiken kommer sannolikt Ja-om
det land där de arbetstidsforkortningarnastörsta kommerattpan vara att ge-

nomforas under 1990-talet.

Tabell 9.1 Veckoarbetstid enligt lag och avtal för dagtidsarbetande faktisksamt
veckoarbetstid, 1987.

Arbetstid Lagstiftning Avtal Faktisk

Sverige 40 40 37,2
Norge 40 37,5 35,9
Danmark 38,5- ..Finland 40 38,440
Västtyskland 48 39 38,9
Nederländerna 48 38-40 35,5
Belgien 40 38 36,7
Frankrike 39 39 38,2
Österrike 40 38,9

..Storbritannien 39 38,7-
USA 39,040—
Japan 46
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21987.helgdagar,avtallag ochSemester enligt samtTabell 9.2

HelgdagarSemesterLagstadgad
avtalisemester

1225-3525Sverige
12212 1Norge
1l2525Danmark
92525Finland

123015Västtyskland
72420Nederländerna

1020-2520Belgien
102520Frankrike
13Österrike 2525
820-25Storbr. -

11300-USA -
10108Japan

decennierunder tvåArbetstidsförkortningar9.3

uppräknade länder-elvaavtal i deellerlagharNonnalarbetstiden ovangenom
Årsar-1980-talen.1970- ochkraftigt underrelativtSverige minskatsamtna

och1970mellan årtimmar200med närmareminskakan beräknasbetstiden
0,5ellerarbetstidentioomkringFörkortningen procent1990. motsvarar av

året.procent om
Underolika länderna.mellan devarieratomfattning harFörkortningens
Underländerna.mellannormalarbetstidiskillnadenminskade1970-talet

År ländermellan deskillnaden1990 förväntasökat.1980-talet har den åter som
tilluppgåJapannormalarbetstiden utomrespektive längstaden kortastehar

1980.årtiomedjämfört15 procentprocent,
karaktär. Iändratarbetstidsförkortningarnadecenniet hardetUnder senaste

åtgär-välfärd blir de desperatastigandetillreformerstället för tar vara ensom
fack-Såväl regeringararbetslöshet.högtill medför kommader rätta somatt en

nödvändiga förheltarbetstidsförkortningarmenadeorganisationerliga att var
sysselsättningen.klaraatt

arbetstiden intei länder därstället detuteblivit. ärIEffekterna har i stort sett
utvecklingen underhaft denarbetslöshetenförkortats mest gynnsammasom

såväl minskaförmåttarbetstider harrelativt långamed1980-talet. Länder ar-
sysselsättningsan-högredanökasysselsättningenökabetslösheten och ensom

lågytterligare ochstigitarbetslöshethögredanländer hardel. I andra en sys-en
blivitarbetstider ännuredan kortasamtidigtsjunkitselsättningsandel som

kortare.
har förstärkts.arbetsmarknaderolika ländernasdeSkillnaderna mellan

mycketuppvisateuropeiska ländernakontinentaladet deFrämst är svagensom
1983 ochsedankonjunkturl980-talet. Trotsutveckling under engynnsamen
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i många länder tämligen god ekonomisk utveckling har arbetslösheten i många
länder inte minskat.

Regeringarna i dessa länder understödde i många fall de fackliga organisatio-
i deras förkortasträvan arbetstiden. På år har i flestaatt det de län-nerna senare

der skett radikal omsvängning. Numera detär krav ökad flexibili-påen snarare
i arbetslivet står både på regeringarnastet och arbetsgivarnas dagordningsom

vad gäller arbetstiden. flera1 länder sker också uppluckring stela avtalen av
och lagregler vad arbetstiden.avser

9.4 Faktiska arbetstider

Normalarbetstiden säger endast del arbetstidens längd i olikade länder-en om
Deltidsarbetets omfattning, övertid och frånvaro har betydelse för arbetsti-na.

den sysselsatt. Sysselsättningsandelen påverkar arbetstidens omfattning iper
befolkningen.

Tabell 9.3 Normalarbetstid år, faktisk arbetstid sysselsatt ochper per person per
3i befolkningen år,16-64 antal timmar 1987 rangordning.person

Normal Faktisk arbets- Befolkningens
arbetstid tid syssel- 16-64 årper

arbetstidsatt

Sverige 1800 10 1480 1 1210 6
Norge 1710 2 1570 3 1230 8
Danmark 1730 4 1600 4 1220 7
Finland 1770 7 1780 10 1300 9
Västtyskland 1710 2 1670 6 1030 4
Nederländerna 1740 5 1650 5 860 1
Belgien 1760 6 1550 2 870 2
Frankrike 1770 7 1700 7 1020 3
Österrike 1700 1 .. .... ..Storbritannien 1780 9 1730 8 180l 5
USA 1920 ll 1770 9 1310 10
Japan 2130 12 2090 11 1470 11

Tabell 9.3 visar de variationer finns mellan länderna beträffandestora som
normalarbetstid, faktisk arbetstid sysselsatt och antalet utförda arbetstim-per

i arbetsför ålder. Sverige har den längsta normalarbetsti-mar t.ex.per person
Ändåden de västeuropeiska länderna i undersökningen. arbetstiden iär Sve-av

rige den kortaste sysselsatt. Det beror främst på frånvaron så mycketärattper
högre i Sverige i andra länderän och på deltidsarbetet relativt vanligt.är Omatt
hänsyn till sysselsättningsandelen i landet framträder tydligttas mönster närett
de olika länderna jämförs.

De icke-europeiska länderna, USA och Japan, har de längsta arbetstiderna
i arbetsför ålder. Där arbetar 1300 timmarän åretper person man mer om per
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förklararoch liten frånvaro dessagenomsnittliga arbetstiderLånga attperson.
arbetstiden.längstaländer har denbåda

varierarfaktiska arbetstidennordiska länderna där denDärefter kommer de
ålder.i arbetsför1300 timmarmellan 1200 och per person

arbetsföriarbetstidenländerna har den kortastekontinentalaDe per person
och 000 timmar året.900 timmar drygt 1mellan knapptålder, varierande om

givetvismellan länderna Det kanskillnaderhar det uppstått såVarför stora
respektive fritid. lands in-konsumtion Ettvärdering harvilkenbero på man av

Effektiviteten ilands.konsumtionen högrevärdera änkanvånare ett annat ar-
arbeta förden låg måsteförklaring. Om ärbetslivet är attman meren annan

högre effektivitet. För-land medlevnadsstandard iuppnå ett annatsomsamma
förklaringsfaktor. Enytterligareproduktionsresultatetdelningen är enav
befolkningen tvingasfattigare delenkan innebära denfördelningojämn att av

genomsnittliga konsum-förhållande till landetsför uppnå iarbeta att enmer
levnadsstandard.tionsnivå rimlig

omsorgsuppgifterochhur del vård-viktig fråga ärEn ut-stor somavannan
utförs obetalt hem-mycketförvärvsarbete och hurform betaltförs i somsomav

blir arbets-förvärvsarbete desto längreutförs betaltarbete. Ju genommer som
konsumtionsnivâ i landmateriellavill uppnåtiderna ettsomsammaom man

uppgifterna utförs i hemmen.härdär de

Sammanfattning9.5

skill-visar betydandebeträffande arbetstidens längdvi gjortundersökningDen
Arbetstidens struktur varierarländerna.tolv undersöktamellan denader avse-

emeller-Väl så väsentligtnorrnalarbetstidens längd. ärskillnad finns iEnvärt.
frånvaro ochvarierar beroende påarbetstiden ocksåfaktiskatid den t.ex.att

variationer.sysselsatta uppvisar betydandeandelenocksåövertid, attmen
jämförelserofta internationellapolitiska debatten använderdenI somman

beträffande arbetsti-vi gjortgenomgångståndpunkter. Denför sinagrund som
olika jämförelser medstrukturen såländerna visar ärundersöktaden i de attatt

faktorertill allaoch med hänsyn demycketländer måsteandra göras nyanserat
finns.som

tabell1989b,Petterssonl
1989 b, tabellPettersson2
1989 b, tabell 13.Pettersson3
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134 1989153SOU



135sou 1989253

Arbetstidsdebatt10 och arbetstidspolitik
olika reformalternativ——

10.1 Inledning
Den svenska debatten arbetstider har sökt sig andra banor flestai deän väst-om
europeiska länder. Kraven på arbetstidsförkortningar och förändringar av ar-
betstidernas regler har frånkommit flera olika håll.

det här kapitlet skall vi igenomI några krav ochde hur derestsav som
motiverats. Kapitlet börjar politiskamed de partiernas för arbetstids-program
politik, därefter speglas inställningen hos på arbetsmarknadenparterna samt

forskaresolika och debattörers inlägg i den arbetstidspolitiska debatten. Atti-
tydundersökningar arbetstider refereras.om

Vi beskriver arbetstidsreformerde vi effekternaberäknat i olikasom av pro-
jekt och bildar underlag för diskussionen i följ Avslutningsvisande kapitel.som
för vi omfattande diskussion alternativa arbetstidsreformer, bl.a. in-en mer om

arbetstidsbanker, livsflex,rättandet friår mitt i livet och konjunkturanpassadav
arbetstid.

politiska10.2 partiernaDe

Centern lade sin fastpå 1987 målsättningenstämma alla människor långsik-att
tigt skall möjlighet arbeta 30 timmar vecka. Förutsättningen äratt attges per
den ekonomiska tillväxten god ochär andra angelägna reformer inte ställsatt

sidan. Förkortningar arbetstiden viktiga inslag i främjandetav ses som av
jämställdheten mellan kvinnor och Partiet betonar också möjligheter-män. att

främja livskvalité i form tid för familj, föreningsliv ökar vidattna av mer m.m.
kortare arbetstid.

Ökade möjligheter till flexibla lösningar och individuellt inflytande över ar-
betstiden förordas. Centern vill också ha särlösningar för med speciel-grupper

småbarnsföräldrarproblem arbetstagare ochmed hårdasamt tungasom yr-
ken, vårdpersonal. Takten i arbetstidsreformerna fär valet mel-avgörast.ex. av
lan lön, fritid och reformbehov.andra angelägna

Partiet betonar vikten hitta specifika lösningar för egenfö-attav grupper som
och andra har svårt tillgodogöra sig allmän arbetstids-retagare attsom en

reform.
Socialdemokraterna förkortningar arbetstiden viktigt reform-ettser av som

bristenområde. Man betonar på tid problem för ochmångaäratt ett stort att
olikaorättvisorna mellan betydande. viktigJämställdheten delär ärgrupper en

arbetstidspolitiken. Målsättningen på lång sikt timmars arbetsdagärav sex un-
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förkortadegod ekonomisk tillväxt. Denstark ekonomi ochförutsättningder av
sektornsgenomföras bekostnad denfår intearbetstiden gemensammaav

sänkta reallöner.eller till prisetservice av
förut-arbetstidspolitiskt Under1987partikongressenPå antogs ett program.

normalarbetstiden förkortas till 36 timmarsättning god tillväxt bör perav
timmars arbetsdag några år in på2000. Målet nå sjuvecka till år är att

varierandefast inte kundeslogs ocksåZOOO-talet. Det semesternatt vara av
mellan olika löntagargrupper.längd

för enligt parti-användas tvåarbetstidsreformer bör kunnaSelektiva grupper
möjligt skiftarbetare och medbör detGenom avtal attet. grupper ore-gevara

Småbarnsföräldrar bör utbygg-arbetstider förkortningar.gelbundna genom en
arbetstiden. Vid parti-möjligheter förkortaföräldraförsäkringennad attgesav

försäkringen till 18till förlängning1987konkretiserades dettakongressen en av
småbarnsföräldrar särlösningar.föroch timmars arbetsdagmånader somsex

förenar rättvisa och valfrihet. Denförordar lösningarSocialdemokratin som
valfriheten stärka solidariteten.ligga i både öka ochutmaningen sägs attstora
sininflytande arbetstid.Individen skall större överges

drivitkvinnoförbundet har sedan 1972mycket energisktSocialdemokratiska
första politiskaarbetsdag för alla. Förbundet dentimmarskravet på 0r-varsex
1987 förbunds-sig bakom det kravet. Enligt beslut årsganisation ställdesom

för dagligjämställdheten betonas starkt skälbör återigenkongress en ar-som
och inställttimmars arbetsdag siktetbetstidsforkortning. Målet anges vara sex

2000. förordar förbundet utbyggnadgenomförande till år Därutöverpå ett en av
föräldrar skallföräldraförsäkringen till 18månader och att uppmuntras att ta ut

förkortad arbetstid.ledigheten som
främjaminskning arbetstiden målen arbetefolkpartiet måsteEnligt av omen

kvinnor och måste enligt partietjämställdhet mellan Dettaåt alla och män. vara
arbetstidsförkortningar tillsammans med individernashuvudmotivet för egen

fram-och fritid. Folkpartiet det rimligtavvägning mellan arbete är attattanser
i form förkortad arbetstid.produktivitetsökningar till deltida stor tas ut av

för överenskommelser mellan arbetstagaremöjligheter bör lokalaStörre ges
Ökad valfrihet frågaarbetstider och förläggning. ioch arbetsgivare dess omom

föräldraledighetomfattning, längre ledighetsperioder, längreårsarbetstidens
förändringar,traditionell med dagliga eller veckovisaförkortningaroch typav

tidigare pension bör kunna åstadkommas.längre ellersemester
målsättning för dagliga arbetstidenhar ingen stipulerad denFolkpartiet utan

valfrihet för sinflexibilitet, och jämställdhet målstryker under kraven på som
arbetstidspolitik.

kvinnoförbund driver däremot kravet timmars arbetsdagFolkpartiets sex
för gradvistangelägen reform. Man uttalar sigpå sikt ytterst ett genom-som en

krävas vi frånreformen och påpekar det kommer avstårförande attatt att enav
för målet.möjliga standardökningen nådel den attav
drivit arbetsdagkommunisterna har kravet timmarsVänsterpartiet om sex

förkortningunderstryker vikten generell arbetsda-sedan 1974. Partiet av en av
för vis-konjunkturanpassade lösningar liksom förändringaroch attgen menar

från generella arbetstidsforkortningen.leder bort dengruppersa
för timmars arbetsdagVpk har rad motiv kravet på arbetsdag. Kortaresexen

for och kvinnor umgås med barnen. De låg-möjlighet både män attger samma
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avlönade deltidsarbetande kvinnorna skulle lönelyft och möjlighet deltaatt
i arbetslivet på villkor männen. Förkortningar arbetstidensamma ledersom av
till fler arbetstillfällen. Arbetstidsforkortningen frihetsreforrnses som en som
skulle tid för kulturliv, fackligt och politiskt arbete,ge mer i bo-engagemang
stadsområdet, friskvård samtidigt arbete, hem och familj gickm.m. som att
förena. Järnlikhet och rättvisa skall uppnås arbetstidsförkortningargenom
eftersom full lönekompensation skall utgå för låg- och mellanlönegrupperna.
Som medel for arbetstidsforkortningengöraett att effektiv förordar partiet en
begränsning övertiden.av

Moderata samlingspartiet understryker arbetstidspolitikenatt måste utgå
ifrån flexibilitet och individens valfrihet. Man de ekonomiska förut-attmenar
sättningarna för såväl samhälle företag inte detgör möjligt undersom över-att
skådlig tid generellt förkorta arbetstiden. Partiet arbetsmarknadsla-attanser

skall den enskildes rättigheter och skyldighetergama bådeange arbetsta-som
och arbetsgivare för den friagare forhandlingsrätten.samt Lagarnaramarna

skall reglera vissa grundläggande rättigheter vad gäller ledighet ocht.ex. se-
Inom dessa skallmester. återfå förparterna regelsystemetsramar ansvaret ut-

formning och ambitionsnivå. Friheten skall lagfästadestor att rät-vara anpassa
tigheterna till varje arbetsplats.

Moderaterna framhåller i sitt partiprogram friheten sluta särskildaatt att ar-
betstidsavtal mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren skall öka. Arbets-
tidsuttaget skall kunna variera i livets olika skeden. Det, partiet, skullemenar
underlätta både för anställda och företag produktionen tillatt ändradeanpassa
förutsättningar och individuella önskemål.

Miljöpartiet de Gröna förkortade arbetstideratt skall möjlighetermenar ge
övergå till resurssnålareatt samhälleett betonar lokala aktiviteter ochsom mer

grannskapsarbete. Kortare arbetstid skall främja jämställdheten mellan könen
och kontakten mellan olika generationer. På sikt timmarsattmenar man sex ar-
betsdag fullmed betalning är målet vill redan införa individuellamen man nu
rättigheter förkorta arbetstiden.att

10.3 Arbetsmarknadens organisationer

Fackliga organisationer
SACOSR verkar i första hand för centralaatt ramavtal och komplette-genom
rande lokala avtal alla till individuellträtt vald arbetstid. Mange denattmenar
enskilde arbetstagarens behov och Önskemål måste avgörande. SACO SRvara

också individuellt val kortareatt ett arbetstidmenar måste resultera iav motsva-
rande lönesänkning. Frågan ekonomisk kompensation förom grupper som

barnfamiljer bör däremott.ex. politisk fråga och behandlas riksda-vara en av
SACOSR varje arbetstagare självgen. att bör vällärdsvaletanser göra mellan

lön och fritid.
Enligt SACOSR:s förslag till arbetstidsprogram till kongressen i november

1989, Arbetstiderna på 90-talet, kommer lämna kravet timmarsattman sex
arbetsdag tidigare ställt sig bakom. Isom man förs i stället tankenprogrammet
på livsflex fram. Förslaget bygger på olika arbetstidskontonatt flextidssystem,

med sparandemöjligheter,semester föräldraledighet och flexibel pensionsål-
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imöjlighetocksåomfattar attFörslagetlivsflexsystem.betraktasder ettsom
alternativa arbets-rubrikenUnderpensionsrättigheter.vissaförtid disponera

stude-livsflexSACOSR-förslaget attinnebördenkommer omtidsreforrner av
närmare.ras

timmarsmåletlångsiktiga1976det ar-vid sin kongressfastställde sexomLO
alltförmål ärdettauttalade1986 attkongressenVid denbetsdag. mansenaste

intei dagdenkostnadskrävandebli såskulle attreformeneftersomlångsiktigt
nödvän-det ärbegränsatsåär attkonstaterade utrymmetrealistisk. Man attär

tvåskiftsarbeta-exempelvisföråtgärderselektivamed utsattadigt somgrupper
småbarnsföräldrar.förarbetstideroregelbundna samtmedoch andrare

till-stånd krävstillkommaskall kunnareformeromfattande enFör att mer
reallönetör-genomföraskanarbetstidsförkortningen utaninnebärväxt attsom
valfrihet så-ökadmöjligtdetgör attförocksåsiguttalarLO systemlust. som

påarbetebetonarförläggning attlängdarbetstidensi fråga menväl somom
begränsas.börmöjligtlångtsåtiderobekväma som

Vid kongressenLO.framförs oftalöntagargrupperolikamellanRättvisan av
olikamellanfinnssemestervillkoriskillnaderdepåpekade1986 somman
Införlösning.sinfinnamåsteorättvisadetoch ansåg att somvar engrupper
infly-ochdemokrati-utredningsarbeteutför LO1991 års kongress stort omett

roll.betydandespelaarbetstiden kommervarvid atttandefrågor en
skebörFörkortningenarbetstidsförkortning. steg-allmänförverkarTCO en

arbetstidstörkort-föroch formernaTaktenlönetörmåner.bibehållnamedvis
ICO:savtalsslutandede parterna.bestämmashandi förstamåsteningen av

veckoarbets-förkortninggenerellförställning1989juni avi attkongress entog
inrikt-långsiktigal990-talet. Denundergenomförasbör37,5 timmartilltiden

arbetsdag.timmarsnormaltocharbetsvecka30 timmarsningen är sex
Ofta finnsorganiseras.arbetethurberoendeTCO,enligtArbetstiderna är, av

indi-tillMöjligheternaarbetstider.arbetstagaresolikamellansambanddet ett
arbetstidslös-förlämnaavtal böroch utrymmeöka. Lagarbörvalfrihetviduell

frihetökadönskemål. Enochförutsättningartill olikahänsynningar tarsom
ska-barasamtidigtkanarbetstidsinpåverkaochväljaenskildeför den egenatt

arbetstiderflexiblaIndividuelltavtal.ochlagarförinomoch tryggas ramenpas
TCO.enligtarbetstidsförkortningallmändock inte ersättakan en

jämställdhetökadunderlättararbetstidslösningarförTCO arbetar ensom
utökadtillföreträdesrättbörDeltidsanställda ar-kvinnor.ochmellan män

betstid.
mönstertiderochTidsmönsterihararbetstidsutredning rapporternaTCOzs

framti-förförutsättningardelsammanfattatarbetstidkortaretillVägar ensamt
tillförslagframförtlevatidarbetai Tidoch att enarbetstidsreformer attda -

arbets-förkortninggenerellförutomföreslåsarbetstidspolitik. Där avsamlad
skalljourarbetebl.a.utvidgasskallveckovilan samt attochdagen natt-attt.ex.

arbetstiden.ordinariei deninräknas

arbetsgivarePrivata
Generellakrav.produktionensfrånutgårarbetstiderna ar-tillinställningSAF:s

ekonomis-främstavvisasöverskådlig tidundermåstebetstidsförkortningar av
samhället. Dettaföretagensåvälföreffekternabakgrundskälka sommot av
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gäller även eventuell förlängning den lagstadgade vilketen förav semestern
SAF:s verksamhetsområde skulle innebära generell arbetstidsförkortningen

Ökadeoch SAF därför bestämt avvisar. kostnader uppstårsom både i form av
lönekompensation och lägre kapitalutnyttjande vilket skulle öka kapi-genom
talkostnaden producerad enhet. Dessutom hävdar SAF de ekonomiskaper att
effekterna generell förkortning blir kortarestörre arbetstidenav en iär ut-
gångsläget. Den faktiska arbetstiden är kortare i Sverige än i andra länder.

En ökad flexibilitet i förläggningen arbetstiderna nödvändig.är Störreav
hänsyn till de individuella arbetstagarnas önskemål måste inte minst fortas att
kunna rekrytera arbetskraft.

SAF påpekar frånvaron är problematt och vill åtgärderett stort görse som
arbetstiden utnyttjas bättre. Man har förtatt fram olika förslag skall stimu-som

lera närvaron och föreslagit pensionsåldern lämpligtatt sätt rörliggörs
uppåt.

SAF diskussionen framtidadeatt arbetstiderna måste förasmenar utifrånom
alla de anspråk finns vår framtida produktionskapacitet. Utlandslånen,som
ökade investeringar på miljö-och energiområdet, försäkrings- och pensions-

ökade kostnader ochsystemens kraven från de anställda bibehållen ochom
ökad materiell standard och reallön är exempel på vad måstesom ses som en
helhet när ställer krav arbetstiderna. SAF 1988 skriftenman Flexiblautgav
arbetstider för medverka till fler företagatt erbjuderatt varierat arbets-ett mer
tidsutbud. I skriften Arbetstiden i framtiden avgörande resursfråga finnsen-

samlad genomgång SAF:s ståndpunkter ien arbetstidsfrågan.av

Arbetsgi inom den ofientliga sektomvarna
De offentliga arbetsgivarna har under de två avtalsrörelserna avvisatsenaste
kravet generell arbetstidsförkortning. Motivet har variten sådanatt en en-
dast kan genomföras på arbetsmarknaden i sin helhet.

Kommunförbundet har vid diskussioner med de fackliga utgåttmotparterna
från generella arbetstidsförkortningaratt måste gälla hela arbetsmarknaden.
Diskussionerna har däremot lett till del selektiva åtgärder och några hållen

Ökadlokal försöksverksamhet. flexibilitet beträffande arbetstidens förlägg-
ning och arbetsinnehållet angelägna åtgärder främst inom vård- ochses som
omsorgsarbetet.

Landstingsförbundet har under år hårtsig förändringsar-iengageratsenare
betet vad gäller arbetstider. Arbetstiderna har efter lönepolitikennäst blivit ett

de främsta personalpolitiska instrumenten. Det främstav är inom vårdsektorn
krav olikapå förändringar ställts. Det har gällt förändradesom arbetstidssche-

tjänstgöring endast tredje helg, möjligheternaman som ger genomföravar att
flexibel arbetstid inom vården önskemål försöksverksamhetsamt med kor-om

arbetstid inom Förbnndetharnågratare landsting. tktivt medverkat i mycket
förändringsarbetet har bör avvaktaav arbetstidskommitténsmenat attmen man

arbete innan någon försöksverksamhet koftáreafbetstidmed aktualiseras.
Statens allmännaarbetsgivarverk ställer sig avvisande till ñrkortningar av

arbetstiden flexibilitetökad bårgetlomñras lokalt.attmen anser en
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debattörerochForskare10.4

frågansig ioch debattörerforskareradharlopp engageratUnder årens omen
fullständigtanspråkingalunda göraavsnittet kanhär attDetarbetstider. vara

mångfalden.bildskall ändå avge enmen
tagit fastabrukoch tidensvärdeArbetets atti bokenIngelstam harLars

vill stärka denarbetsmarknaden. Hanpåi hushållen änarbeteutförsdet mer
förutsät-marknaden. Detsidanutförs vidarbetesektorn, detinformella avsom
förtid blir överformella sektorn såi dentid för arbetemindre att sam-merter

förmågamodellensvanligatill denbristande tilltro attIngelstam harverkan. en
alla..arbete åtochbehov skapavåratillgodose

ochförhållandenkvinnornassig kringkoncentrerathar debattenAnnars mer
utvecklade i bo-Kleinoch ViolaMyrdalAlvaarbetsmarknaden.förbetydelse

utsträck-alltkvinnor i störredärframtidensin pårollerKvinnans tvåken syn
Arbetstiden skulle kun-arbetsmarknad.växandemobiliseraskundening en

andelde 1957, störreskrevi veckan,35 timmarkansketillförkortas om enna
arbetade.kvinnornaav

År möjlig-arbetsdagtimmarsMoberg kravetställde Eva1961 ensomsex
tid mycketsini denskeddeförvärvslivet. Detiinträdekvinnornashet efter
vi kunnatSåvittfrigivning.villkorligaKvinnansartikelnuppmärksammade

medarbetsdagtimmarsför kravet ut-uttryckettidigastedetfinna detär sex
situation.från kvinnansgångspunkt

kvinnlighon ärskilt vadsammanhanghar i olikaLiljeströmRita menar
kvinnotidarbete, därKultur ochitidsuppfattning,manligoch som mersest.ex.

harframtiden. Honinriktadmanstidoch medan ärhär motnärvarande mernu
arbetstiderväljer sinaintetvåförsörjarfamiljeripekatockså somatt vuxna

val bestämshushåll.i Derasmedlemmarindivideroberoende ett avutan som
först.arbetstideroftast sinaväljerochtidsorganisationhushållets mannen

individualisering arbets-ochflexibiliseringbetonathardebattörerAndra av
arbetstiderFramtidensiArvedson harriktningar. Lennartolikatiderna i t.ex.

Utgångs-för flexliv.arbetstidspolitikgenomföramöjligheternapekat på att en
männi-ocharbetstidersinaskall väljafritt attattmänniskorpunkten är mer

förenas.skall kunnaolika kravproduktionensochbehovvarierandeskors
Society of Freeskrift, TowardslitenRehnGöstapublicerade1974Redan aen

1985förrän DELFAuppmärksammadsärskiltinte blevSverigeiChoice, som
skriften Göstasamhälle. IvalfrihetensPåsvenska, vägden mot menarutgav

socialförsäkringssystemidragningsrätterbordemänniskoralla ettRehn att
Rättighe-livets gång.ändamål underolikaförtill ledighetberättigar demsom

finnerlöntagarenellerstudierföranvändasskulle kunna annat ange-somterna
till ATP-systemetknytasSverige kunnaiskulleDragningsrätternaläget. t.ex.

pensionspo-utnyttja sinafrihetskulle kunnaochinnebära attoch att envar
eller längrearbetstidför kortarelivetdelenyrkesaktivadenunderredanäng av

ledighet.sammanhängande
skriften Ettmedtill debattenbidragitMeidner harRudolfHedborg ochAnna

mycketarbetstidsförkortningar ärgenerellalivet. Defriår mitt i poängterar att
efter för-friårskall kunnalöntagarnaföreslår destället ut etttadyrbara. I att

småbarnsför-förarbetstidsförkortningarselektiva40 årslagsvis fyllda utöver
detaljiVi kommerarbetstider.oregelbundna attmedoch löntagareäldrar mer

arbetstidsreformer.alternativaavsnittetfriår ibeskriva förslaget omom
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I linje med dessa tankegångar ligger också Marianne Sundströms förslag i ar-
tikeln Livsflex sex—timmars-dagen. Sundström pläderar dock för skatte-versus
befrielse vid det privata sparandet finansierasätt ledigheter ellerett attsom
kortare arbetstid under delar livet.av

En form for flexibla arbetstider föreslogs arbetsgrupp inomannan Me-av en
tall, Fabriks och SIF i skriften Kortare arbetstid hur skriftenI föreslåsmen-

lokala arbetstidsbanker inrättas, främstatt vid kommande arbetstidsforkort-en
ning. Också arbetstidsbanken kommer beskrivas närmare i avsnittetatt al-om
ternativa arbetstidsförkortningar.

Skyddsaspekten på arbetstiderna har betonats Carina Nilsson. Hont.ex.av
har bl.a. i DELFA-skriften Hur kan vi förbättra våra arbetstider pekat på kon-
sekvenserna arbetstidens förläggning. Hon understryker behovetav attav an-
lägga hälsomässiga aspekter på arbetstiden.

Skärningen mellan flexibilitetens möjligheter och kraven på väl fungerande
skyddsregler har fångats Olle Hammarström i artikeln Arbetstidsfråganav -fackligt dilemma där hanett skriver: Arbetsgivarens krav på flexibilitet riktar
sig alla anställda sig de tålmot det eller ej. Fackföreningens skyddssystemvare
riktar sig alla, sig de behövermot det eller .vare

10.5 Attityder till arbetstider
Arbetstidskommittén genomförde under våren 1988 attitydundersökning.en
Vi strävade efter formulera realistiska alternativatt i arbetstidsfrågan för såväl
hela samhället individemas önskemål. Enkäten gicksom till 7 000egna ut per-

i åldrarna 16-64 år och utfördes SCB. Omkringsoner 77 urvaletav procent av
besvarade enkäten. Någon motsvarande undersökning hade tidigare inte gjorts.
Resultatet finns publicerat i bilagan Attityder till arbetstider Lena Jo-av
hansson.

Nästan hälften väljer framtidaanvända ekonomiskatt tillväxt till kortare ar-
betstid. Drygt femte väljer framtidaatt på den offentligasatsavar sek-resurser

medan inte fullt sjättetorn prioriterar privat konsumtion. fråganI dessavar om
prioriteringar skiljer sig och kvinnormän inte nämnvärt åt.

När ställning till sintar nuvarande situation väljerman drygt 80egen procent
såväl hel- deltidsanställda behålla sin arbetstid framförav attsom öka lönatt

och arbetstid eller minska arbetstid lön.och
Det finns inget förslag mejslar sig beträffande hurut arbetstiden skallsom

förkortas. 24 förordar längreprocent och 10semester enstaka ledigaprocent
dagar, 30 vill ha kortare arbetsdag ellerprocent arbetsvecka, 18 föror-procent
dar längre föräldraförsäkring och 16 vill ha lägre pensionsålder.procent Män
förordar än kvinnor. Kvinnor förespråkarsemester längre föräldraförsäk-mer
ring än män.mer

arbetstidsföAtt rkortningar skall gälla alla 80nära demanser procent av som
besvarat enkäten. Men selektiva insatser skall prioriterasgöras småbams-om
föräldrar, förlängd föräldraförsäkring, ochgenom med långt arbetslivpersoner
bakom sig, sänkt pensionsålder.genom

Det mindreär femtedelän skall beslutaen att centralt hursom anser man en
arbetstidsförkortning skall En majoritettas ut. stor det bör bestämmasattanser
lokalt eller individuellt. Här kan märkas viss skillnad mellan olika ålders-en
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bestämmasÄldre bördetutsträckning äni större attyngreansergrupper.
centralt.

36också.ställdesarbetstidenförkorta denvillhurfrågaEn egnamanom
längre24vecka,dag eller semester,förkortningar procentföredrarprocent per

föräldraförsäkring.förlängdochpensionsåldersänkt procenttolv procent sex
sig.fördelarÅlder för hurrollspelarfamiljesituationoch kön stor svarensamt

arbetstidstörkortningar ärindividuellagenerellagällerdetSåväl när som
ocholikahelt enkeltPreferenserna ärvarierande.ochönskemålen spridda

valfrihetbehovet stort.av

beräkningararbetstidskommitténsReformaltemativ i10.6

effekterekonomiskaocharbetsutbud samtförkonsekvensernaberäknatharVi
beräknings-någraarbetstidsreformer. Iolikaföljdersocialabedömt sexav
föräldraför-förlängningkombinationvi också använtexempel har avenaven
förslagdevilket ärveckor,tillochmånadertill 18 somsäkringen semestern sex

mandatperiod.innevarandeunderläggaregeringen attavser

veckoarbetstidenFörändring10.6.1 av
ytterli-påkravställdesgenomförasväg40-timmarsveckan attRedan när var

tim-påi kraventydligastformuleradesDetarbetstidsförkortningar. sexgare
alla.törarbetsdagmars

timmarsförmåletviktigastedetkvinnoroch ärmellan mänJämställdhet sex
påkravenmotiveratbarnhushållförsituationenfrämstarbetsdag. Det är som

avseendebådeträngdahårtBarnfamiljerna ärarbetstidsiörkormingar.kraftiga
standard tvingashögupprätthållakunnaFörekonomiskaochtid att enresurser.

förkortadbehovenochblir småTidsmarginalernaarbetstider.till långa avde
arbetstid stora.

Visserligen harinom barnomsorgen.tidtämligen långvistasmåsteBarnen
decennietminskat detdaghemmenvistelsetiderna senastelångade extremt

skall börjaföräldrarnainnantidigttvingasbarnmånga morgnarnauppmen
eftermiddagen.påförränigenhemmainteoch sentsitt arbete är

emellertid ingensmåbarnsföräldrar ärförenbartarbeEn
föräldrarDels harsextimmarsdag.generellförespråkarfor demlösning ensom
till små-föräldrararbetsdagkortarebehovlikaskolbarn nästantill stort somav

jämbördigaalla skallsextimmarsdagenmedtankensjälva attDels är varabarn.
arbetslivet.i

tillarbetsdagenförkortningförstadaframförts mothar stegetDet även avatt
förändring jam-märkbarblimåsteDetbli rejältmåstetimmar steg.ett ensex

förkortningen inte kommer attRiskensituation. ärdagens attmedfört annars
sammanhän-till längreförkortningenhellre väljer göraochmärkas attatt man

sannolikt ocksåochfinnas kvarskulletidspressendagligaledighet. Dengande
arbetsfördelning.ioch kvinnormellan mänojämlikheten

förkortningjämställts medarbetstidsförkortningendagligaIbland har den en
innehållit nå-intearbetstidslagarnaEftersom deveckoarbetstiden. senasteav

veckoarbetstidenhandförstaidygnsarbetstiden detärbegränsning somavgon
timmar.arbetstiden blirdagligadentimmar såtill 30skall förkortas sexatt
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Många det dock direkt hot deett mål villser uppnåmotsom man om
30-timmarsveckan skulle leda till det blir fyra arbetsdagaratt vecka.per

Kraven på timmars arbetsdag förknippadeär med ochmäns kvinnorssex
skilda villkor, hushållsarbetets fördelning och den ansträngda situation främst
kvinnor hamnat i med dubbelarbete i hem och förvärvsliv.

Vi har beräknat effekterna två alternativ innebär veckoarbetstidenav attsom
förkortas i olika takt. De är:
E] Genomförande 35-timmarsvecka V 35:av

38 timmars normalarbetsvecka införs 1990-
36 timmars normalarbetsvecka införs 1995-
35 timmars normalarbetsvecka införs 2000——

D Genomförande SO-timmarsvecka V 30:av
37,5 timmars normalarbetsvecka införs 1990-
35 timmars normalarbetsvecka införs 1995-
30 timmars normalarbetsvecka införs 200—

10.6.2 Förlängning semesternav
Huvudsyftet med är arbetstagare skall tillförsäkrassemester att sammanhän-
gande rekreation och vila från arbetet. I och med införandet den femteav se-
mesterveckan har valfriheten i ledigheten betonats på Detsätt. harett annat an-

väsentligt kunnasetts ledighet till kommandeatt år vilket detgör årligaspara att
rekreationsbehovet tillgodosett fyraansetts med veckorsvara semester.

Såväl när den femte semesterveckan genomfördes i argumentationen försom
den sjätte veckan har utgångspunkten varit åstadkomma rättvisa mellanatt oli-
ka löntagargrupper. Stora på arbetsmarknaden har redan längregrupper se-

än vad lagen föreskriver.mester Det främstär mellan den privata och den of-
fentliga sektorn det finns skiljelinje. Inom den offentliga sektornen är semes-

längre inomän den‘ tern privata. Det har orimligt de i mångaansetts fallatt som
har de jobben ochtyngsta sämsta arbetsmiljöema har den kortaste semestern.

I våra beräkningsaltemativ har vi frånutgått följande två semesterreformer:
E 6 veckors införs för alla 1990 S 6semester
D 7 veckors införs för alla 2000semester S 7

10.6.3 Förlängd föräldraförsäkring
För dem det angeläget underlättamest småbarnsföräldramassom attser träng-
da situation är förlängning föräldraförsäkringenen medel.av ett

Till börja med har det gällt förlängningatt föräldraförsäkringen till 18en av
månader. Det har främst motiverats med föräldrarna behöveratt tid medmer
sina barn förstade åren. Genom 18månaders föräldraförsäkring och garantien
från samhällets sida ordna barnomsorg föratt alla barn har behov detsom av
och uppnått 18 månaders ålder skall samhället föräldrarnas inkomst-garantera
trygghet och barnens omsorgsbehov.

serFör dem småbarnsföräldramas situationsom akut intemest stannarsom
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föräldraförsäkring. Manmånaders18vid serrättigheterutvidgadepåkraven
småbarnsföräldrarforarbetsdagtimmarsgenomföraviktigtdet att sexsom

betalning.fullmed
lösning. Det ärför denna attoförenliga sexenadelvis argumenttvåfinnsDet

ärnärförstasmåbarnsföräldrar är steg resursernaettforarbetsdagtimmars
småbams-andra ärför alla. Det attarbetsdagtimmarspå vägenknappa mot sex

andra.arbetstid ändagligkortarebehovhaalltid kommerföräldrarna att av en
dearbetstid ärkortareskall ha attsmåbarnsföräldrarforUtgångspunkten enatt

i for-arbetsmarknaden. Barnalla påtidsknapphetendagligaden störstahar av
dessutomförlängs transportenarbetstidendagliga avDentid.skoleåldem tar

alltsåharförskolebarnmedheltidsarbetandeEnfrån barnomsorgen.ochtill
andrautgångsläget änarbetstid i grupper.längre

deltid.arbetadärförväljerkvinnor, attsärskiltsmåbarnsföräldrar,Många
småbarnsföräld-forproblemkomplexethelalösning påingenemellertidDet är

samhället.iträngdaekonomisktden mestockså är gruppendeeftersomrama
tillDärför har rättenarbetstid.sinförkorta sexför demdyrtsåledesblir attDet

småbamsfamiljemaslösasättfull lön attmed ettarbetsdag settstimmars som
problem.ekonomiska

småbarns-försextimmarsdagbetaldför hurmodellernågrautarbetatVi har
för små-arbetstidKortarebilaganiDeorganiseras. presenteraskanföräldrar

ModellernaJohansson.Lenakonsekvenserochvillkorbamstöräldrar av- föräldraförsäk-utbyggnadinnebärflexibilitet, avgradolika enhar menav
ringen.

behöversituationsmåbamsfamiljernasenighetpolitisk attråderDet stor om
renodlatskall skeförbättringengällthar genomDiskussionenförbättras. om

tillkoppladskallersättningenekonomiskadeneller varastödekonomiskt om
föräldrarna.förkonfliktentidsmässigadenunderlättaatt

är:effekternaberäknatvialternativ avDe som
månadertill 18föräldraförsäkringenutbyggnadenbeslutadeEl redanDen av

18.FF
for-inomsmåbarnsföräldrarförarbetsdagtimmarsförmodellerCl Olika sex

30.FFäldraförsäkringens ram

Rörlig pensionsålder10.7

i vårövervägandenpensionsberedningensfrånvi utgådirektiv börvåraEnligt
pensionsålder.rörligfrågananalys omav

förreglernuvarandeomövervägauppgifttillharPensionsberedningen att
ända-harregelsystemetochtillfredsställande enpensionsålder ärrörlig omen

ersätt-höjningUtöverutformning.administrativoch avlagtekniskmålsenlig
någraintepensionsberedningen presenterathardelpensioneninomningsnivån

för-deför någraredogörsNedanpensionsålder.rörlig avbeträffandeförslag
pensionsbe-behandlas ifallflestadeiochdebattenförekommit islag somsom

redningen.
Sedanmöjligheter.olikaradpensionsålder pen-rörlig enBegreppet rymmer

delpensioneringeninomersättningsnivånhartillsattessionsberedningen t.ex.
sin yrkes-nedför mångaunderlättat att trappavilket6550 tillfrån procenthöjts
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aktivitet från 60 ålder.års Motivet för höja ersättningsnivån deatt attvar som
har behovstörst minskad arbetstid vid 60 års ålder de harär längst tidav som
i yrkeslivet också den lägsta lönen och svårast klara nedtrappning vidattmen en
den lägre ersättningsnivån.

Det har diskuteratsäven införa s.k. arbetspension efter exempelvis 40att års
yrkesaktivitet för dem så önskar. Vidare har diskussioner förtssom attom av-
lasta samhället del kostnaderna i samband frivilligamed avgångar föreen av
den ordinarie pensionsåldern, s.k. 58,3-årspensioneringar. förslagEtt har pre-

innebär förlängda uppsägningstider försenterats kommitsom personer som
i åldrar där sådana aktuella.är Det skulle innebära ökade kostnader för fö-upp

jämfört med nuvarande där samhälletretagen den helt övervägandesystem tar
kostnaden arbetslöshetsförsäkring och förtidspension. Pensionsbered-genom
ningen har inte tagit ställning till förslaget och något beslut genomförandeom
har alltså inte fattats.

Många förslagen till rörlig pensionsålder framfördes arbetsmarkna-närav
den kärvast i början 1980-talet. Det vanligt ställa den högavar som attav var
ungdomsarbetslösheten möjligheterna för de äldre i pension i förtid.mot att
På tid har arbetslösheten sjunkit, de regionala problemen har minskatsenare
och pekar på det kommer bli brist på nytillträdandeatt påprognoserna att ar-
betsmarknaden. Problemen förkommer det närvarande heltut attsom ser vara
annorlunda det decennietnärmaste för 5-10än år sedan.

Därigenom har diskussionen rörlig pensionsålder tagit vändning.om en ny
Det har i stället börjat diskuteras huruvida kan underlätta rörlighetenman upp-
åt. debattenI har därvid rad olika förslag för skapa möjlighetpresenterats atten
för fler pensionärer arbeta. Beräkningar har gjorts vilka effekteratt höj-av en
ning pensionsåldern till 66 år skulle få. En sådan höjning skulle innebäraav en
besparing för pensionssystemet på omkring fyra miljarder kronor.

Förslag öppnar möjligheter för äldre frivilligt delta i arbetslivet ochattsom
med ekonomiska incitament detgöra lönsamt är realistiska. Demer nog mer
ekonomiska incitamenten kan bestå olika nivåer på pensionen, Skattereglerav
och annat.

Beslut har redan fattats minska de mycket höga marginaleffekterattom som
uppstår for många pensionärer med måttligaäven arbetsinkomster. Konkret har
det inneburit förvärvsinkomst inte skall räknas i inkomstunderlagetatt vid
beräkning kommunalt bostadstillägg KBT för har ålderspen-av personer som
sion. För många pensionärer innebär det fårde behålla större del för-att en av
värvsinkomsten.

Vidare diskuteras förändring uppsägningsreglerna inom lagenen av om an-
ställningsskydd LAS. För närvarande innebär dessa den uppnåttatt som pen-
sionsåldern kan sägas saklig grund. Den förändring diskuterasutanupp som
innebär åldersgränsen skulle höjas till 67 år. I sammanhanget diskuterasatt
också huruvida turordningsregler och återanställningsskydd skulle förändras i

riktning.samma
En regel i LAS skulle emellertid bli betydelsefull först avtalen föränd-ny om

rades på motsvarande Försätt. närvarande finns i många kollektivavtal skyl-en
dighet avgå från sin tjänst i samband med uppnåddatt pensionsålder. för-En
ändring avtalen i kombination informationsinsatsermed och attitydpâverkanav
skulle på sikt kanske betydelse för viljan delta i arbetslivet efter 65ävenatt
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ålder.års
pensionenEtt uppskjutet pensionen livsvarigt tillägg påuttag ett mot-av ger

skjuter förslag0,6 pensionsuttaget. Ettsvarande månadprocent per man upp
diskuterats.höjning uppräkning till 0,7 hardenna procentom av

genomföras för förutsä-Vilka förslag kommer närvarande svårtär attattsom
helt kommer handlaklart debatten under de årenär närmaste attatt omga men

incitament för äldre kvar i arbetslivet ytterligare några år. Det vikti-att stanna
65 finnskanske ändå hur fler skall kunna arbeta till års ålder. Detärgaste

350 000 förtidspensionärer och fysiskt och mentalt mycket utslitnamånga är
Åtgärder för förbättra arbetsmiljölångt innan de uppnått pensionsåldem. att

utanföroch hälsa förhindra fler slås från arbetslivet ligger helt vårtsamt att ut
uppdrag.

särskilda beräkningar effekter oli-I våra kalkyler har vi inte gjort några av av
ka modeller för rörlig för vi diskussion vilkapensionsålder. Däremot en om ar-
betskraftsresurser finns och vilka effekter ökat arbete bland pensionä-ettsom

skulle få.rerna
Rent allmänt konstaterar vi flexibelt och rörligt arbetsliv ocksåatt ett mer

borde innebära pensionsåldem blir rörlig den enskilde skall stör-att mer om
inflytande hur arbetstiden kan varieras livet.över överre

10.8 Alternativa arbetstidsreformer

I olika sammanhang har förslag till arbetstidsreformerdet presenterats som
haft förkaraktär generella förkortningar eller selektiva åtgärderänen arman
vissa sammanföra reformerVi har valt dessa under rubriken alter-attgrupper.
nativa arbetstidsreformer för för och innehålletdiskutera motiven i dessa.att

harDet inte varit möjligt för använda de alternativa arbetstidsreformemaattoss
i våra modeller och beräkningsunderlag. stället för dis-I vi något utförligareen
kussion dessa reformer i här avsnittet.detom

l0.8.1 Arbetstidsbank
Begreppet arbetstidsbank lanserades i skrift år 1987 arbetsgrupp inonen av en
Metall, Fabriks och SIF.

skriftenI förkortningarallmänna arbetstiden inte haattresoneras om av
kunnat alla likvärdiga förbättringar konstateragarantera grupper men man
också kraven på dagliga förkortningar fortfarande starka. Författarnaäratt var-

för utveckling med successiva förkortningar arbetstiden skulle le-attnar en av
da till låst arbetstidsmönster inte önskvärt. Exempel på det ökatär ärett som
Skiftarbete, förstärkt könsmönster, koncentrerade arbetsveckor.

Utifrån grundsynen varje enskild människas eller förutsättningaratt grupps
och vilja arbeta måste bli avvisasstyrande sådana generella arbetstids-att mer
lösningar. kan ñnnaIngen förkorta arbetstidensätt så den allaett att att passar
eller majoriteten dem berörs.ens av som

Man förutsättningen för organisera och verkligt lokaltutövaatt att ettmenar
inflytande arbetstidema ökar i takt förändradeöver med produktionsmetoder
och arbetsorganisationer.

Arbetstidsbankens tanke skapa möjlighetär för människor individuelltatt att



1989:53 147sou

inarbeta tid och den till de ledigheter individen själv önskar. lokalaDenspara
fackliga organisationen och arbetsgivaren skulle söka uppnå varierademer ar-
betstidsförläggni hänsynmed till produktionens krav skyddsfaktorer.samtngar

skulleSystemet alltså innebära lokal och individuell frihet utnyttja le-stor att
digheter.

påpekar flexiblaMan arbetstider kan leda till frånvaron minskar ochatt att
Äveninflytandet för enskildeden ökar. samhällsekonomiskt vinsterses om

människor med arbetstidsbank i högre grad kan tillgodogöra sig välfärdsök-en
ningarna bättre medän nuvarande system.

Förslagen arbetstidsbank har delvis varit kopplade till generell för-om en
kortning arbetstiden. Diskussionen har också förts möjligheten redanattav om

lokalt träffa avtal femteden semesterveckan, kompensationsledighetattnu om
och saldot i flextidssystemet skulle kunna början till arbetstidsbanken.vara en

Ledigheten skulle kunna enstaka lediga dagar, längre sammanhän-tas ut som
ledighetgande eller kortare arbetstid under period den in-motsvarasen som av

tjänade ledigheten.
Jämfört med nuvarande regler enligt semesterlagen skulle arbetstidsbanken

innebära flexibla möjligheter utnyttja.intjänade rättigheter till ledighet.attmer
skulleMan dessutom kunna ledigheter likartade, det in-oavsettse som om var

nestâende kompensationsledighet eller intjänad tid enligt flextidssys-semester,
individensUr synvinkel kan det hävdas dessa rättigheter till ledighettemet. att

likvärdiga.är
Idén med arbetstidsbank den individuella valfrihetenär också skulle ökaatt

vid framtida arbetstidsförkortning. Det skulle bli möjligt ha olika arbets-atten
tidsscheman på arbetsplatser där det praktiskt möjligt.är Tanken är att om
veckoarbetstiden förkortas till 38 eller 39 timmar skulle i förhand-t.ex. man
lingar kunna individuellagöra arbetstider. På del arbetsplatserupp om mer en
använder kanske arbetstidstörkortningen till några lediga dagar, påextraman

till förkortadandra arbetstid under medan i del fall förkortarsommaren man en
veckoarbetstiden året enskildEn anställd önskar arbetstids-runt. ett annatsom
schema skulle det det praktiskt möjligt.om var

Förslaget arbetstidsbank således kopplat till förstärktär individuelltettom
och inflytandelokalt arbetstidensöver uppläggning. Primärt frågadettaär en
för den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren. Arbetstidsbanken var
alltså, åtminstone till början, tänkt administreras inom företaget.atten

De kritiserat förslaget arbetstidsbank har det kan uppståmenat attsom om
skillnader mellan kvinnliga och manliga arbetsplatser. Att banken i själva ver-
ket befästaär sätt de könsrollsmönster finns. Det finns också deett att som som
påpekat det kan bli svårt realisera möjligheterna välja i företag.mångaatt att att

10.8. 2 Friår mitt i livet
Ett förslag med delvis syfte har varit det s.k. friåret mitt i livet, lanseratannat

Anna Hedborg och Rudolf Meidner i skrift från 1986. Idéer liknandemedav en
innebörd förekommithar i debatten i andra länder. Det har dock inte varitäven
någon omfattande debatt och idén har därför aldrig slagit i människors med-rot
vetande.

Motivet för förslagdetta är löntagarna under långt arbetsliv skall kunnaatt ett
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sidan årligalängre sammanhängande ledighet vid denut semestern.ta aven
valfrihet skall Friåret skall enligt förslags-Förslaget går på uppnås.ut att stor

småbarnsförälder eftersomställarna frikopplat från tiden man menarvara som
småbamsföräldramas tidsknapphet skall lösas på sätt.annatatt

har generella arbetstidsförkortningar mycketDärutöver äransett attman
och angeläget med sammanhängande ledighetdyrbara det då änäratt mer en

skulle för studier,daglig arbetstidsförkortning. Friåret kunna användasliten re-
hobbyverksamhet till företag.eller för idé Det skullepröva ett nyttatt ensor,

tid då kunde sig något aldrig gåttåt drömtägnaen man man om men somvara
förverkliga.att

för fyllt ledighetenvillkor sitt friår 40 år ochEtt är ärattatt ta ut att man
halvår. för skulle i särskild friårsfondminst Medel friåret byggasett upp en

avsättningar lönesumman. Friåret skulle organiseraspå 2,5 procentgenom av
fördelningssystem liknande års inbetalningarATPett att ett mot-som genom

års kostnader.svarar samma
Förslagsställarna friåret skulle ha betydelse för sysselsättningen.attmenar

flestaLiksom de andra svenska debattörer de generella arbetstidsför-attmenar
friårkortningar inte har effekt sysselsättningen. Ett skulle däremotnågon på

tidtvinga arbetsgivarna anställa vikarier under den arbetstagarnaatt tarsom
ledighet. skulle friåret blisin Med särskilda stimulansåtgärder kunnaut ett

konjunkturpolitiskt fråga vi återkommer till.verksamt medel, somen
aritmetiskt ungefärRent friår mitt i livet årligmotsvarar ett semestervec-en

daglig arbetstidsfökortning tolv minuter eller 18 föräldra-ka, med månadersen
försäkring. Genom förslagsställarna kopplat till vissa konjunkturstimu-detatt

kan kostnadernalanser för genomförandet givetvis minskas.
Kritikerna till friåret låsningar finns ihar pekat på de systemet, attsom

måste ha ålder och minstuppnått minst 40 års måsteatt uttaget ettman vara
halvår. Man har pekat möjligheterna borde för ochpå stå öppnaatt attvar en

innestående ledighet gottfinnande.efter Den vill utnyttja sinutta eget som
ledighet till kortare arbetsdag period få möjlighetunder borde det,göraatten

tvingasinte den i sammanhängande ledighet.ta ut

10.8.3 Livsflex
konkreta förslag i debatten liknar Gösta Rehns tanke på indi-Det närmastsom

viduella dragningsrätter för ledigheter, finansierade socialförsäkrings-genom
avgifter, SACOSR:s förslag förtidsuttagär till pensionsrättigheterrättom av

förinom livsflexsystem.ettramen
SACO SR vill införa livsflexsystem innebär kan variera bådeett attsom man

dagliga tidsinsatsenden och sin insats livets olika skeden. Dels handlar detöver
flextid med mycket vida för den dagliga arbetstiden företaget.påom ramar

attDels vill ha mycket flexibla möjligheter och föräldraför-ta ut semesternman
säkringen. Pensionsåldem skall rörlig. föreslårDessutom möjlighe-vara man

till förtida pensionsrättigheter.uttagter av
skulle enligtMan förslaget maximalt fem pensionspoängrätt årsatt ta ut

förtidi när uppnått viss ålder. Har tagit ledighetårs måsteut ettman en man
arbeta till 66 års för fullålder pension. Ledigheten skulle kunnaatt utman

förkortad hel ledighet.arbetsdag eller Ersättning skulle utgå enligttas ut som
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grundnivån i pensionssystemet, folkpensiondvs. plus pensionstillskott. Detta
skulle enligt förslagsställarna underlätta för individen variera sina arbetsti-att
der efter olika behov under livscykeln.

Förslaget skulle möjlighet till 5 års hel ledighet samlad eller vid oli-t.ex.ge
ka tidpunkter under yrkeslivet, 10 år med halvtidsarbete, 20 år med tim-sex

arbetsdag eller 30 år med två månaders ledighet år, under förut-extramars per
sättning går i pension först vid 70 års ålder, eller, iatt går pensionnärman man
vid 65 år, med minskad pension motsvarande fem års förtida Alternativtuttag.
kan förtidsuttaget kompenseras pensionssparande inom det all-extragenom

pensionssystemet,männa tjänstepensionssystem eller privat pensions-
sparande.

Till skillnad från Gösta Rehns förslag, innebar dragningsrätternaattsom
bara skulle omfatta viss del intjänade pensionspoäng, innehålleren av
SACOSR-förslaget inga sådana spärregler. Förslaget förutsätter reglernaatt
för pensionering ändras så kan kvar på sin arbetsplats till 70 årsatt man vara
ålder utnyttjat sina dragningsrätter.om man

Kopplingen mellan dragningsrätter och pensionsålder i prin-gör att systemet
cip självñnansierat.är Det behövs såvitt kan inte ytterligarenågonman se av-
giftsökning för genomföra innebäräven det likviditetsmäs-att systemet om en
sig ansträngning pensionssystemet de förutsättsnär arbeta in pensions-som
medel begär förtida från Sett hel generationöver torde dockuttag systemet. en
förslaget i självfinansierat.stort sett vara

En social aspekt på kopplingen mellan dragningsrätter och pensionsålder är
det svårtär bedöma sina möjligheteratt på arbetsmarknadenatt egna som

65-åring 25-35när år.är Den utnyttjar sina dragningsrätter i ungdo-man som
kanske redan vid 60 års ålder har behov pension. Då har vederbörandemen av

tio års arbete kvar för uppnå full pension.att

10.8.4 Säsongsanpassad arbetstid
Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden i genomsnitt 40 timmar under fy-vara en
raveckorsperiod. Det således viss möjlighet arbetstidenattger en anpassa un-
der månad. Eftersom arbetstidslagen dispositiv har inom vissaär sek-en man

och på del arbetsplatser vidgat den variationen.torer en
Det främstär SAF framfört arbetstiderna förläggasmåste så erfor-att attsom

derliga drifttider och anpassning till kundernas krav och till variationer i efter-
frågan möjliggörs inom både och tjänsteproducerande verksamhet. Detvaru-
förutsätter större säsongsmässig variation arbetstiden. Genom utnyttjaatten av

något under då efterfrågansäsonger kan totaltärresurserna stormer settman
insatta Den totala produktiviteten skulle öka och kapitaletut mer av resurser.

skulle inte så låst vid jämn fördelning arbetstiden.vara som en av
Resonemanget har giltighet både inom industrin och tjänstesektorn. Inom in-

dustrin finns verksamheter har kraftigt varierande efterfrågan påsom en pro-
dukterna. En jämn arbetstidsfördelning över året innebär under lågsä-att man

måste lager.producera Det betyder bindasmåste i lager-mot attsong resurser
hållning. arbetstidenOm något kortare under lågsäsong och längrenågotvar
under högsäsong skulle produktion kunna ske med lägre totalsamma resurs-
förbrukning.
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Inom tjänstesektorn problemet något vidd. Tjänster går inteär störreav en
lagra, de tillhandahållas kunden efterfrågarmåste dem. Det ocksånär äratt

personalkostnaden den väsentliga delen produktionskostnaden.är Detsom av
har inneburit inom tjänstesektorn laborerar med olika förvarianteratt attman

högre efterfrågan vid vissa tidpunkter. Tillfälliga anställningar,möta sä-en
songsanställningar, tillsvidareanställningar med arbetsuppehåll någraär meto-
der för säsongsmässiga fluktuationer. Variationerna inte baramöta äratt stora
mellan olika kortsiktigt ochsäsonger under dagen mellan veck-ävenutan mer

olika dagar.ans
Säsongsanpassning arbetstiden kan leda till problem för arbetstagarna.av

blirDet svårt planera barnomsorg, till och från arbetsplatsenatt transport samt
sociala livetdet vid sidan arbetet. Produktionens krav på längre arbetstidav un-

der vissa perioder sammanfaller inte alltid med individens önskemål fritid.om
finns emellertid oftaDet önskemål kunna arbeta under vissaett attom mer

delar föråret fritid under andra perioder. Klämdagar arbetas in.att utav mer
Man kan sluta tidigare, framför allt på fredagar, under sommarhalvåret. Det
finns ofta önskemål ledighet inför helger.störreom

rimligEn avvägning mellan produktionens krav säsongsvariationer och
individernas önskemål ledighet vid vissa tillfällen skulle kunna innebäraom en
förbättrad välfärd för alla Det emellertid viktigtär det sker medparter. att an-
passning till de sociala villkor gäller. För den anställde jämn inkomstärsom

Ävenoch arbetstidens förutsägbarhet viktigaste kraven.de arbetstiden vari-om
något mellan årstiderna måste de anställda inkomsttrygghet.garanteraserar

En säsongsmässig variation i arbetsinsatsen placeringär semesternsannan
under året. företag driftuppehållI många har fyraunder veckor varit det vanliga

de anställdasättet lagstadgad innebärDet ocksåatt garantera sommarsemester.
begränsning i den enskildes möjlighet välja semestertid. Arbetsplatseratten

måste bedriva verksamhet året sjukhus, har varje problemårrunt, t.ex. attsom
lösa semesterförläggningen för de anställda. Arbetsgivarna har olikaprövat
medel för stimulera de anställda sprida sin Avtalet inom dettaatt att semester.

innebärområde semesterdagar utgår viss del för-att extra semesternom en av
läggs till vintertid det förekommer också ersättning föratt extramen man ger
den arbetar under Därutöver försöker få de deltidsanställ-som sommaren. man
da öka sin arbetstid under semestertid.att

ekonomiskUr synvinkel kan konstateras all spridning semesterförlägg-att av
ningen utomordentligtär lönsam. krävsDet emellertid rejäla ekonomiska inci-

för anställda frivilligt skall förlägga till tid äntament att semestern annan som-
förändringEn huvudregeln i semesterlagen, fyra veckorsattmaren. av semes-

skall förläggas till sommartid, inte aktuell.ärter

10.8.5 Konjunkturanpassad arbetstid
1944 föreslogRedan Gösta Rehn i artikel de anställda skulle möjlighetatten ges

Äventill längre sammanhängande ledighet under lågkonjunkturer. i hans för-
slag till dragningsrätter låg tanke utnyttjandet skulle till lågkon-att styrasen om

Ävenjunkturer. i Rudolf Meidners och Anna Hedborgs förslag till friår mitt i
livet fanns önskemål viss konjunkturanpassning. Från SAF har också of-om en

talats konjunkturanpassad arbetstid frånäven deras sidata om en mer om man
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främst variabel arbetstid mellan låg- och högsäsong.menat en
I viss mening kan konjunkturanpassningsäga redan förekommeratten man

på nationell nivå. Efterfrågan på arbetskraft sjunker och arbetslösheten stiger
konjunkturennär avmattas.

Olika politiska medel föranvänds undvika arbetslöshet.öppen Storaatt re-
sysselsättningsskapande åtgärder, beredskapsarbeten ochsatsas t.ex.surser

ungdomslag. Förtidspensionering arbetsmarknadsskäl medel förär ett annatav
motverka den öppna arbetslösheten. Den aktiva arbetsmarknadspolitikenatt

syftar till reducera de individuella skadeverkningarna.att
Den skillnad uppstår mellan utbud och efterfrågan kan lika gärnasom ut-

tryckas i antal arbetstimmar i antal individer. Därvid har tanken väckts attsom
utnyttja variationer i arbetstid arbetsmarknadspolitiskt medel for-ett attsom
hindra arbetslöshet.öppen alltsåDet väsentligär skillnad mellan sådantetten
förslag och de tankegångar finns på kontinenten skapa arbetstillfällenattsom

förkortninggenerell arbetstiden.genom en av
Tanken har varit kopplad till förslagde rättigheter till ledighetom som ar-

betstagarna kan ha i arbetstidsbank, friår och dragningsrätter inom socialför-
säkringssystemet. Under lågkonjunktur skulle kunna erbjuda vissen man en
rabatt för dem utnyttjar de rättigheter till ledighet har. Omsom t.ex.som man
AMS erbjöd arbetstagarna 25 tillägg till ledighet utnyttjas underprocents som

viss period skulle det alternativ till skapa beredskapsarbeten.ett atten vara
Möjligheterna utnyttja arbetstiderna konjunkturpolitiskt medelatt ärettsom

därmed beroende vilken omfattning ledighetsrättighetema får, vilken benä-av
genhet arbetstagarna har dessa ledigheter, vilken betydelseatt uttagetspara av
ledigheter får för anställningen vikarier och vilken styreffekt kan uppnåav man
med konjunkturstimulanser.

För illustrera möjligheterna utnyttja arbetstiden konjunkturregu-att att som
lator har vi konstruerat räkneexempel. Utgångspunkten löntagarna harärett att

veckorveckors två möjligaär på flexibelt ochsemester sättatt ta ut ettsex varav
under minst fem år.att spara

Två semesterveckor omkring 4,5 årsarbetstiden. Un-motsvarar procent av
femder års tid ledigheten 400 timmar vid heltidsarbete eller 22,5motsvarar

årsarbetstid.procent av en
vårt räkneexempel,I illustreras i tabell 10.1,har vi frånutgått fyra år medsom

normal konjunktur medan det femte året lågkonjunkturår.är I räkne-ett
exemplet försöker samhället viss del ledigheten till femtedet året.styra en av

Incitamentet för löntagarenär bonus, betald ledig-att att extraspara ges en
het, motsvarande 25 ledighetsuttaget femteunder det året. I räkne-procent av
exemplet löntagarna i genomsnitt två dagar året under fyraantas att sparar om
år. Det betyder varje år åtta de tio femtesemesterdagar denatt tar utman av som
och sjätte semesterveckan femteDet året de sparade åttamotsvarar. tar utman
dagarna, hela det årets och erhåller bonus på 4,5 dagar. Totalt kansemester en

det året 8,5 veckors Det alltså inget dramatisktär sparandeta ut semester.man
behövs och heller inga för enskildeden individen nackdelarstorasom som upp-

kommer. Vill dela ledigheten på delar dagar finns möjligheten attman upp av
timmars arbetsdag med full betalning under 18 veckor fyra veck-utöversex

sommarsemester.ors



152 sou 1989:53

Tabell 10.1 Konjunkturanpassad arbetstid. Siffermässig illustration till räkne-
exempel med utgångspunkt från två semesterveckor används konjunk-som som
turregulator

År Normalt Procent Konjunk- Procent Företagens Företagensav av
utnyttjande normalarbets- turstimu- arbetstid inbetaln lönekost-
i timmar tid år lans år konto, nadutnytt-per per pro- pro-

jande i tim årcent centav av
årslön

l 80 4,5 64 3,6 4,5 0,2 101.1+
2 80 4,5 64 3,6 4,5 0,2 101.1+
3 80 4,5 64 3,6 4,5 0,2 101.1+
4 80 4,5 64 3,6 4,5 0,2 101,1+
5 80 4,5 144 36 10,2 4,5 94,5+

Summa 400 22,5 436 24,6 23,3 498,9

Även dessa små konj unkturstimulanser får avsevärda effekter det totala ar-
betstidsuttaget. Under lågkonjunkturåret arbetar de anställda 6,6 färreprocent
arbetstimmar Övrigaän under år vilket arbetstiden for 290 000motsvarar per-

Eftersom den offentliga sektorn inte för konjunkturvariationerär utsattsoner.
bör den inte omfattas konjunkturstimulansen. näringslivetFör kan variatio-av

Ävenkanske 200 O00 delar näringslivet kanmotsvara storanen personer. av
undantas. Om konjunkturstimulansen begränsas till tredjedel arbets-en av
marknaden variationen 100 000motsvarar personer.

Under den lågkonjunkturen omfattade de sysselsättningskapande åt-senaste
gärderna 60 000 fler år 1988. Arbetslöshetenän 50 000 högre 1988.änvar
Därtill kommer de undersysselsatta och latentde arbetslösa.

I vårt räkneexempel finansierathar vi den särskilda bonusen före-attgenom
betalar in avgift motsvarande 0,2 lönesumman undertagen extra procenten av

normala konjunkturer. behöverDärutöver skjuta till motsvarandestaten pengar
1,2 års lönesumma för finansiera konjunkturstimulansen vil-procent ett attav
ket, för tredjedel arbetsmarknaden, innebär kostnad på drygt två mil-en av en
jarder kronor. Företagens kostnad för stimulansen knappt 350 miljo-motsvarar

kronor året.ner om
För närvarande kostar arbetslöshetsforsäkringen inkl. utbildningsbidrag

omkringoch KAS tio miljarder kronor under högkonjunkturâr 1988.ett som
Därutöver anordnas sysselsättningsskapande föråtgärder 29 000 personer.
Den konjunkturmässiga arbetstidspolitiken skulle således förhållande-ettvara
vis billigt sätt möjligt hålla arbetslösheten under år lågkon-medatt om nere
junktur.

Ur arbetstagarens synvinkel skulle konjunkturanpassad arbetstidspolitiken
inteovanstående slag innebära någon inskränkning i till ledighet ellerrättenav

krav på ökad arbetstid högkonjunktur.under skulleDet enbart betyda stimu-en
lans förlägga ledigheten till lågkonjunkturen Ur arbetstagarens synvinkelatt
torde det knappast nackdel det svårtäven planera långledigheär attvara en om
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till sådana perioder dessutomter är svåra förutse.attsom
Ur samlad nationalekonomisk synpunkt torde det innebära ekonomiskastora

fördelar det kan leda till samladstörre produktion helaöver konjunktur-om sett
cykeln. Till tämligen låg kostnad går det hålla den arbetslöshetenöppnaatt ne-

Det går mildra effekterna flaskhalsaratt under konjunkturuppgångar.re. av
Rent organisatoriskt torde det lättare administrera utbetalningatt ersätt-vara av
ning for ledighet än genomföra omfattandeextra beredskapsarbetenatt och
ungdomslag. individensUr synpunkt detär fördel även under lågkon-atten
junktur kunna räkna med varaktiga anställningar kortvarigaän AMS-mer
åtgärder.

Systemet förutsätter finansieringen ledigheterna fonderas.att Medel förav
sparad ledighet in påsätts individuellt konto aktiveras vidett utnyttjandetsom

ledigheten. Under perioder lågmed efterfrågan på arbetskraft kan ledighe-av
på kontot räknas med 25ten exempelvis på förslag AMS och ef-procentupp av
beslut regeringen. Harter till ledigheträtt fyramotsvarande veckorav man

kontot räknas detta till fem veckors ledighet under denna period.om
Svårigheten givetvisär pricka rätt period vid beslutatt bonus ledighe-påom

Beslutet måste rimligtvis alldelesten. i början konjunkturnedgångtas in-av en
den blommat i hög arbetslöshet. Vidare konjunktursituationenut ärnan högst

varierande mellan olika branscher vilket gör generella medel mindre verksam-
De årens konjunktursvängningarsenaste har varit strukturellma. vilka ärartav

svårare med dylikamöta insatser.att Därutöver kan fråga sig i vad mån detman
kommer någon effekt för nytillträdandeatt på arbetsmarknaden är desom

främst drabbas lågkonjunkturer. Det finns alltså problem förknippadesom av
med konjunkturanpassning arbetstiden. Skulle den effektiven detärav vara
emellertid billigt och skonsamt sätt sigett lågkonjunkturen Detatt ta genom
kan jämställas med beslut frisläpp investeringsfondemas användning.om av
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Arbetsmarknadseffekter av

arbetstidsreformer

11.1 Inledning
Om arbetstidsreformer genomförs kommer det olika konsekvenser föratt ar-
betsmarknadens funktionssätt. I det här kapitlet diskuterar vi utbudet av ar-
betskraft utifrån den befolkningsprognosen och vilkasenaste effekter olika ar-
betstidsrefonner har på arbetsutbudet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frå-

deltidsarbete övertidsarbete och bisyssleverksamhet.samtgor om Vidare förs
diskussion vilka flaskhalsar kan uppståen på arbetsmarknadenom och vil-som

ka effekter arbetstidsreformer kan för utbildningen. Efterfrågan på arbets-
kraft kommer belysas i olika avseendenatt och regional analys kommeren att
goras.

11.2 Befolkningsprognos
Befolkningens Ändåutveckling ofta enkel beräkna.antas detatt är mycketvara
svårt befolkningsprognoser.göraatt Ju längre period des-som prognosen avser

osäkrare blir den. Detto är antagandentre gör osäkra. Detsom prognoserna
första fruktsamhetstalet,är dvs. hur många barn kommer födas vilketattsom
på kort sikt påverkar storleken på åldersgrupper. Det andra är medellivs-yngre
längdens förändringar främst påverkar antalet äldre i befolkningen.som Det
tredje in-är och utvandringen har betydelsestörst för befolkningen isom ar-
betsför ålder. Osäkerheten i dessa avseenden har betydelse förtre totalbefolk-
ningen. Viktigare är kanske ändå för fördelningenatt mellan olikaprognosen
åldersgrupper kan slå fel. Det har särskild betydelse för försörjningsbördan,
fördelningen mellan den yrkesaktiva befolkningen och övriga. Osäkerheten
också i detta avseende blir längrestörre in i framtiden sträckerprognosen
sig.

De beräkningar beträffande arbetsutbudet frånutgår SCB:presenterassom s
befolkningsprognos från 1989. Prognosen bygger på följande centrala antagan-
den:

Fruktsamhetstalet kommer 1,9 barn kvinna.att Det någotär lägrevara per
deän fem åren betydligtsenaste högre 1970-taletsän fruktsamhetstal.men

EI Medellivslängden kommer till år 2010 öka med 1,5 år föratt ochmän
knappt två förår kvinnor. Män kommer ha medellivslängdatt på knappten
76 år och kvinnor drygt 82 år.

D Den årliga nettoinvandringen sjunka från 29 000antas år 1988ca personer
till 20 00 de närmaste åren. Däreftertrepersoner väntas nettoinvand-
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nivååret,till 10 000sekelskiftet minskafram tillringen enpersoner om
prognosperioden.hakommaden restenattantas av

året,med 0,2antaganden växadessakommer med procentBefolkningen att om
beräk-Befolkningenl980-talen.och början1970-undereller lika sakta avsom

92020efter år2000 ochår8,8 miljonertilluppgå nära strax passeranas
miljoner.

1990-2025,olika åldrar,befolkningsandelar i procent.11.1 Prognos överTabell

Ålder 2020 20252010 20 l 5200520001990 1995

18,618,418,619,6 19,119,819,319,00-15 år
10,711,3 11,3 11,110,710,311,312,4l6-24år

37,5 37,138,238,339,241,140,9 41,925-54 år
12,712,312,012,813,49,8 11,79,955-64 år
21,020,718,5 20,017,1 17,117,717,865- år

100 100100100100100100100Totalt

andelensamtidigtökaarbetsför ålder kommeriAndelen att sompersoner
Försörjningsbördan kommeråren. att ut-minskar depensionärer nännaste

andelenseklet kommerdetin påbitFörstvecklas gynnsamt. nyaen
för-måttligtämligentill 56från 58sjunka20-64-åringar procent,att en

ändring.
fram tilloförändratkommereller äldre65 årAntalet är att varapersoner som

och140 000med2010 ökar antalet2000 ochmellansekelskiftet personermen
befolkningenhelaandel20 deras2025. På år väntas150 000 till årytterligare av

underredankommerkraftig ökning. Detrelativttill 21öka från 17 procent, en
pensionärsgrup-inomi åldrarnaförskjutning uppåtatt skeårende närmaste en

År förväntassekelskiftetVid85 år.000137 över1988 fanns det personerpen.
eftersompå vârdresurserställa krav000. kommertill 203 Detde ha ökat att

i de åldrarna.dramatisktvårdbehovet ökar
arbetsför ålderioch ungdombarnbefolkningsgruppernaDe personerstora , tillförhållandestabila iantalsmässigtkommerpensionäreroch att va-vara

Ändå för-demografiskaskedetkommer15 åren.randra de storanärmaste att
sekelskif-vid80 åröverpensionärerna kommerändringar. Av atttre varaen av

Åldersgruppen mel-55-64 år ökarnärvarande.förfyrajämfört medtet en av
15-24 årungdomar i åldernmedan antalet162 00020O med1988 och årlan

i åld-förskjutning uppåtskesåledeskommer180 00. Detmedminskar att en
pensionärerna.och blandarbetskrafteninombåderarna

fram tillårstiga med 1,5kommergenomsnittliga ålderArbetskraftens att ca
förändring skall inte över-sådanEffektenfrån 39 till 40,5 år.sekelskiftet enav

anpassningsförmåga organisato-ochpåställa kravkommerdrivas den attmen
arbetsplatserna.påriska förändringar
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11.3 Arbetskraftsutbudet
Med utgångspunkt från befolkningsprognosen har Monica Hultin och Hans
Eriksson SCB vårt Iuppdrag gjort kalkyl över arbetskraftsutbudet.en
Kalkylen bygger antal förutsättningar.ett I det följande beskrivs förutsätt-
ningarna for arbetskraftsdeltagandet. Därefter kommer konsekvenserna för
sysselsättning och förutsättningarna för arbetsutbudet i timmar beskrivas.att

Kvinnornas arbetskraftsdeltagande har under lång tid ökat. Skillnaden mel-
lan ochmäns kvinnors deltagande i förvärvsarbetet liten.är I kalkylen förut-
sätts kvinnor i flertalet åldersgrupperatt kommer förvärvsarbeta i lika högatt
grad männen. Kvinnor kommer dock enligtsom ha något hög-attprognosen ett

arbetskraftsdeltagande än imän övrere tonåren något lägre i åldernettmen
20-24 år och väsentligt lägre bland pensionärer i åldern 65-74 år.

Vidare har antagits arbetskraftsdeltagandetatt generellt sjunker något bland
l6-l9-åringar från 47 till drygt 42 under 1990-talet. Orsakenprocent till detta
är gymnasieskolans yrkeslinjeratt byggs och blir treåriga.ut

Männens arbetskraftsdeltagande i de äldre åldersgruppema fortsättaantas
sjunka. I åldern 60-64 år beräknas det minska från 64 till 60 Kvin-procent.

arbetskraftsdeltagande i de här åldrarnanornas väntas öka och vid sekelskiftet
nå nivå männens. Det betydersamma arbetskraftsdeltagandetsom att bland
kvinnor mellan 55 och 59 år ökar från knappt 80 till 85 och blandprocent
60-64-âringar från drygt 50 till 60 För ochmän kvinnor iprocent. genomsnitt
förväntas arbetskraftsdeltagandet i åldern 55-64 år därmed öka med omkring

procentenheter.tre
I kalkylerna har förutsätts viss friktionsarbetslöshet beräknasen uppgåsom

till två procent.ca
Med de här antagandena kommer andelen sysselsatta befolkningen i ål-av

Årdern 16-64 år fortsätta öka. 1988att den knappt 83 vid sekel-var procent,
skiftet väntas den uppgå till drygt 85 Den internationellt lillaprocent. sett

står utanför arbetskraftengrupp minskasom ytterligare.antas Det innebär
exempelvis småbarnsmammor kommeratt sysselsatta i likaatt vara stor ut-
sträckning smâbarnspappor. I de arbetskraftsintensivasom mest åldrarna,
25-54 år, finns därmed knappast några utanför arbetstkraften alls. Igrupper
de åldrarna utbildas delyngre demstor står utanför arbetskraften.en av som

I de äldre åldersgrupperna skulle det dock finnas antal utanförett stort ar-betskraften. De gjorts bygger iprognoser som nuvarandestort sett trender.
Givetvis kan ifrågasättas.de Kommer äldre fortsättamän minska sittatt ar-betskraftsdeltagande det blir fortsatt brist på arbetskraft Kommerom kvinnor-

arbetskraftsdeltagande fortsätta ökanas att de uppnåtttrots maximaltatt antal
intjänandeâr i ATP-systemet Någon grund for påstående finns dockmotsatt in-

Däremot kan dette. konstateras det kommer finnasatt icke obetydligatt en ar-betskraftsreserv i de här åldrarna. Med de här kommer det vidprognoserna se-
kelskiftet finnas omkringatt kvarts miljon mellan 55 och 64 åren utanför ar-betskraften. En minskning förtidspensioneringarna skulle kunnaav utgöra en
betydande potential för ökat arbetskraftsutbud.ett Ofta handlar det ska-attom

lämpliga arbetstillfällen dvs.pa regionalpolitiskaorten, insatser.
Med utgångspunkt från befolkningsprognos och arbetskraftsdeltagande kan

den totala sysselsättningen beräknas. Antalet sysselsatta kommer fortsättaatt
öka under de närmaste 15 åren i långsammareän takt än under deom senaste
två decennierna.
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förändringtotalt ochantal sysselsatta,prognosticeratFaktiskt och un-Tabell 11.2
värnplikti-exkl.nationalräkenskaperSCB:senligtfemårsperioder faktiskader

ochga procent.

Förändring,År Förändring,Antal
sysselsatta,

tusental procenttusental

3 8571970
5,32054 0621975
4,217023241980
1,5644 2961985

229 5.34 5251990
2,612064541995
1,78172642000
0,1573142005
0,83669542010 --

-0,93946562015 -
-O,31546412020 -

0,83560642025 --

underoch9,7medsysselsättningen procent1970-talet ökadeUnder
där-Under desjuomkringpåökningbli procent.det1980-talet kommer att en

fyramed drygtökasysselsattaantaletdecenniernatvâ väntas res-följandepå
omkringsysselsättningen når toppmed knapptminskapektive procent. enen

prognosperiod.resterandeunderminskakontinuerligtdärefter2005 förår att
Vidbefolkningen.Ända totaladensysselsättningen än2000 ökar se-till år mer

förvärvsar-isysselsattbefolkningenhela53kelskiftet beräknas procent varaav
1900-talet.helaundergångandel någonänbete, störreen

besvärliga demo-införstårSverigesekelbitförst nästaDet är somen
sysselsattaantaletberäknas20252005 ochårMellanförändringar.grafiska

ökar65 åröverantaletsamtidigt000med 125minska personersompersoner,
3,2 ål-Innebörden finnas2005 kommerårdet attdetta är000.med 383 attav

närvarandeår 2025. Förmed 4,1jämförtsysselsattapå 10derspensionärer
sysselsatta.10âlderspensionärer3,4finns det

i timmararbetsutbudet11.4 överPrognos
härlettsBeräkningstekniskt har detarbetstid.utbudeti analysenled ärNästa av
helaunderfrånvaronvecka,arbetstiden undergenomsnittliga ar-utifrån den en

deltid. Också dessaochhel-mellan anta-fördelningengivetvisbetsveckor samt
där-för Vadnedan.vilka redogörsförutsättningarradpåganden bygger somen

förändringarekonomiskaeffekteri beräkningarna ärin sominte byggts avemot
Vi kommermarginalskatten. attsänkningutveckling eller senarereallönens av

arbetsutbudet.haekonomin kanpåverkanvilkendiskussionföra omen
kom-integenomsnittliga arbetstidendenbyggerFör attmän prognosen

denförklarahändelser kansammanfallanderadframtiden. Enöka iattmer
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ökande arbetstiden under 1980-talet. I därför utgångspunktenärprognoserna
deras arbetstid kommer liggaatt kvar på nuvarande nivå.att

För kvinnorna situationenär emellertid något annorlunda. Medelarbetstiden
sjönk visserligen under l970-talet till följd det ökande deltidsarbetet. En ko-av
hortanalys visar dock kvinnor föddaatt nästan genomgående arbetat flersenare
timmar tidigareän generationer. Den sjunkande medelarbetstiden under
1970-talet alltså effekt andelen sysselsatta ökade kraftigtvar att inteen minstav

fler deltidsarbetande. Det rimligtärgenom framtida generationeratt anta att
kvinnor kommer arbeta något tidigareatt än årskullar. Prognosen innebärmer
därför kvinnornas medelarbetstidatt vecka kommer öka med 0,5 timmarper att
under första hälften 1990-talet och med ytterligare 0,5 timmarav mellan 1995
och 2000.

Samtidigt kvinnornas frånvaroantas öka något till följd ökat arbets-ettav
kraftsdeltagande bland småbarnsmödrar. Männens frånvaro iantas stort sett
förbli på 1988 års nivå under prognosperioden.

Den genomsnittliga faktiska årsarbetstiden förväntas därmed bli i stort sett
konstant under perioden, mellan 1460 och 1470 timmar år. Efter haattper
minskat med 200 timmar under 1970-talet och ökat med 20 timmar under
1980-talet skulle den under 35 år variera med endast 10 timmar.

Man kan givetvis fråga sig hur rimlig sådan Arbetsutbudetär. på-en prognos
verkas faktorer,rad vilka några skall diskuterasav en här.av

Det ekonomiska utbytet arbetsinsatsen och ersättningen vid frånvaroav har
givetvis betydelse för arbetsvil jan. Rellöneförändringar och marginalskattejus-
teringar kan påverka arbetsutbudet.antas Den reala timlönen påverkar utbytet

varje arbetad timme medan marginalskattensav profil förändrar det relativa ut-
bytet olika arbetstimmar.av

Parallellt med arbetstidskommittén har inkomstskatteutredningen arbetat.
De uttalade politiska ambitionerna är sänka marginalskatten kraftigtatt och
bredda basen för skatt på konsumtion och kapitalinkomster. Intentionen är att
den totala skattebelastningen skall bli oförändrad mellan inom olika in-grupper
komstlägen. Genom delar inkomstskalanstora kommer arbetstim-av extraen

löna sigatt än med nuvarande skattesystem.me Detmer kan kraftigantas att en
marginalskatteförändring kommer ha betydelse for arbetsutbudet.att Vilken
effekt den kommer ha och hur effektenatt blir dockstor är omdiskuteraden
fråga.

För förstadet har det påpekats de har den högstaatt marginalskattensom re-
dan har det högsta arbetsutbudet. I de inkomstlägen där marginalskattesänk-
ningen blir störst är marginalerna arbetasom minst.att mer som

För det andra arbetsutbudetär inte bara fråga för den enskilda individenen
fattasbeslut i högutan gradett på hushållsnivåsom när båda makarna arbetar.

En individs beslut öka arbetsutbudet kanatt påverka den andra hushållsmed-
lemmens arbetsutbud negativt. Sänkta marginalskatter kan förändra relationen
mellan makarnas nettoinkomster for arbetad timme påextra sådant sätten ett

det blir lönsamt föratt den redan arbetar öka sitt utbudsom samtidigtmest att
den andra minskar sin arbetstid.som

För det finnstredje rad institutionella hinder i form lagaren och avtalav som
reglerar arbetstiden och åtminstone på kort sikt kansom motverka eventuella
önskemål längre arbetstider.om
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utgångslägetiarbetstiderönskemålenfjärde, tycksför det varaSlutligen, om
tordearbetstider. Detsinaökaminskavill änfler endet är varasådana att som

marginalskattesänk-vidarbetsutbudetåterhâllande påverkakanfaktor som
ningar.

arbetsutbudet kom-ökningvissändåforskarnaallt attTrots är avenense om
inkomstbeskattningen.förändringenplaneradedenföljdtillske avatt avmer

högre arbetsut-bli. Detkommerökningenhuremellertid osäkert attDet är stor
arbetsut-högreblikanuttryck. Detolika spontantsig ettdessutomkanbudet ta

övertidsarbete,deltider,längremedelarbetstider,längrebud t.ex. mergenom
arbetsutbudethögreextraknäck. Detoch flerkompensationsledigheterfärre

styrka.minskar iarbetstidsreformeri kravenuttrycksigocksåkan attta
vidkommerarbetstidsreformerleda tilldåkanMarginalskattesänkningen att

skatteskalor.nuvarandevidtillfälle änett senare
stigandeförändras. Medtimmereallönenkommer attperioden enUnder per

reallönstigandeharHistorisktreallön.ökadförblir detproduktivitet utrymme
Förändringarnaländer.och i andraSverigeiarbetstidersjunkandeinneburit

ochlagarinstitutionelltocharbetsmarknadenpåbåde genomsketthar spontant
avtal.

kommer ägaarbetsutbudet inteiförändringar attnågraosannoliktDet är att
påverkautvecklingenekonomiskaden attkommerSannoliktframtiden.irum

beteende.människors
margi-beteendeförändratvilketspekulera överinteemellertid valtVi har att

arbetsutbudet. lkommerreallöneökningaroch attnalskattesänkningar
påver-befolkningsforändringarochtrendernuvarandeendast somdetstället är

någraskulleutbudethurdvs. utanreferensalternativet, ut ar-iutbudet sekar
utgångs-sedan använtsreferensalternativdetDetbetstidsreformer. är somsom

arbetsutbudet.pâinverkanreformersolikaberäkningarförpunkt av
ellerreformerbedömning spontanainte någoninnebärBeräkningarna av om

institutionellavaduppskattninginträffa re-förändringar kommer utan avatt en
innebära.skulleavtalochvia lagarformer

bakgrundenangivnaden här attarbetsutbudet kommerberäknade motDet
kvartsseklet.följandeminska detdärefterförsekelskiftettillframöka att

och1980mellankraftigtökaarbetstimmarantaletskulleberäkningenEnligt
modernaperiod i detunikheltbliskulleDet14knappt2000 med procent. en

antaletskullearbetstimmarantalminskatmeddecennierfleraEfterSverige.
emel-minskarsekelskiftetl940-talet. Bortomnivåi somsammauppevara

skala.blygsammycketitimmararbetadeantaletlertid men
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Tabell 11.3Totalt antal arbetade timmar faktisk utveckling enligt SCB:s national-
räkenskaper exkl. värnpliktiga och enligt referensalternativet,prognos
1970-2025, procentuell förändring femårsperioder.under

ilj.M Förändring Förändring
aAr arbetade milj.

timmartimmar procent

1970 6 351
1975 6139 -212 -3,3
1980 6 039 -100 1,6-
1985 6 252 213 3,5
1990 6 528 276 4,4
1995 6 738 210 3,2
2000 6 878 140 2,1
2005 6 864 14 0,2- -
2010 6 804 60 0,9- -
2015 6 741 -63 -0.9
2020 6 712 29 0,4- -
2025 6 658 54 0,8- -

11.5 Alternativa antaganden
Vi har valt redovisa beträffande befolkning och arbetsutbud.att Deten prognos
går givetvis göra rad alternativ till dessa antaganden. Befolkningen kanatt en
öka långsammare eller snabbare än invandringent.ex. attprognosen, genom
blir omfattning. Arbetsutbudet kan utvecklas i riktning.av en annan en annan
I det följande beskrivs några alternativa beräkningar.

Om sänkta marginalskatter successivt leder till viss ökning arbetsutbu-en av
det 1990-talet,under vilken effekt får det Säg den ökningen blir 0,5att procent

året. Vid sekelskiftet skulle arbetsutbudet fem högre i refe-änom procentvara
rensalternativet. Det skulle då utföras 7 230 miljoner arbetstimmar i förvärvs-
arbete. Så många arbetstimmar har aldrig utförts helaunder 1900-talet. Män-

medelarbetstider i förvärvsaktivade åldrarna skulle då uppgå tillmestnens
drygt 45 timmar i veckan och kvinnornas till 36 timmar i motsvarande åldrar

kvinnoroch ökar sina arbetstidermän lika mycket.om
En fördubblad invandring under perioden 2000-2010 skulle innebära om-

kring 65 000 fler sysselsatta vid det året. Om nettoinvandringen i ställetsenare
sjunker till 7 500 1990redan betyder det omkring 40 000 färre sysselsatta år
2010 jämfört med det alternativ beräkningarna bygger på.

Om kvinnornas arbetskraftsdeltagande och arbetsutbud inte förändras trend-
mässigt ligger kvar på nuvarande nivå innebär det 100 miljoner färreutan ar-
betstimmar än motsvarande 1,6 arbetsutbudet.procentprognosen av

Om arbetskraftsdeltagandet blir 70 i stället för 60 i åldersgruppenprocent
60-64 år betyder 40 000det fler sysselsatta 2000år och 60 000 fler år 2010.
Om arbetskraftsdeltagandet i åldern 65-74 år blir i stället för knappt sju pro
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fler sysselsatta år70 0002000 ochår58 000 fler sysselsattainnebär detcent
50-60med60-64-åringar ökablandarbetstimmar kunde utbudet2010. l ca

-74-åringar.bland 65miljoner och lika mycket
150miljo-betyder detprocentenheterminskasfrånvaron kan medOm ett par

med dagsjukfrånvaronminskningfler arbetstimmar år. En perenavperner
arbetstimmar.30 miljoner flersysselsatt betyder

ökatdetfärre betyderblir tioförtidspensioneradeOm antalet ettprocent ar-
timmar.omkring 35 miljonerbetsutbud på

forbetydelsealltsåkanförändringar i olikaRelativt små storparametrar
riktning kangår iförändringarkombinationarbetsutbudet. En sammasomav

Spännvidden ärförsörjning.landetsförhelt andra förutsättningardärmed ge
2010arbetstimmar år300 miljoner300 och 7mellan 6kanske så omstor som
sjugenomförs. Detintebeträffande arbetstidenreformernågra motsvarar pro-

i vårfärre arbetstimmarfler eller äncent prognos.
harutvecklingen. Detekonomiskaför denbetydelsegivetvisDet är storav

effek-arbetstidsreformer. Förgenomföramöjligheternabetydelse förockså att
allt. deintresse Imindredäremotolika arbetstidsreformer har det trotsterna av

reformerna lederresultatvilkadiskuteraväsentligtberäkningarna detär attmer
till.

arbetsutbudetpåeffekterArbetstidsreformers11.6

Utgångspunkter11.6.1
byggerarbetstutbudeteffekter päarbetstidsreformersolikaBeräkningarna av

antal centrala utgångspunkter.på ett
till 35veckoarberstidenförkortningför effekternaBeräkningar görs avav en

endast på-30. Reformerna35 och Vrespektive 30 timmar, alternativ V antas
meningeneffektiva i denreformernaBlandverka löntagarna. dessa antas vara

docktio timmar,respektivearbetstid med femalla anställda minskar sinatt
med oregel-och andraSkiftarbetanderespektive 35 timmar.till 30mestsom

respektivefemmotsvarandearbetstid medarbetstid förkorta sinbunden väntas
respektiveblir 30arbetstid kortare äninnebär derastio timmar detäven attom

Övertidsvolymen andel denblir störrepåverkas inte35 timmar. tota-avenmen
arbetstiden.

generell arbets-arbetstid i samband medDeltidsanställda öka sinantas en
vecka20-34 timmarhar deltidtidsforkortning. De lång antas upppersom

arbetstid ochaktuellamellan deras25 skillnadeni tid motsvarande procent av
75arbetstiden motsvarandede ökai alternativ 35. 3035 timmar V I V väntas

30 timmar.aktuell arbetstid ochskillnaden mellanprocent av
6 och förväntasveckor, S Sförlängs respektive sjutillNär semestern sex

i utgångsläget.sålöntagare har kortare änpåverka endastdetta semestersom en
förvän-veckorsfem respektivemed längreLöntagare än semestersemester sex

ledigheter.andraellerinte kompenseras längre semestertas genom
föräldraledighet alternativförlängd har tvâeffekternaVid beräkning av av en

till FF 18,förlängningen 18månaderdels beslutadeDet den redananvänts. är
30ytterligare förlängning till 30 månader FF närmastdels motsvarar sexsom

byggerför 18 påBeräkningarna FFarbetsdag för småbarnsföräldrar.timmars
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kvinnorna utnyttjar 80 ledigheten och 20att männenprocent procent samtav
all betald ledighet utnyttjas. litenEn del försäkringen utnyttjas i formatt av av

ersättning för kortare arbetsdag arbetstagaren skulle ha valt,ändå dvs. le-som
digheten påverkar inte arbetsutbudet endast finansieringen ledigheten.utan av
För FF 30 gäller motsvarande antagande fördelningen mellan ochmänom
kvinnor del föräldraledigheten inkomstkompensa-större antasmen en av vara
tion för deltidsarbete skulle ha valt lönekompensation.ävenett utanman
Vidare i båda fallen det föds 100 000 barn år.antas att ca per

För samtliga refonnaltemativ beräknas arbetskrafisdeltagandet oför-vara
ändrat. Traditionellt brukar fler sig tillsöker arbetsmarkna-antas att personer
den arbetstiden förkortas.när två skäl giltigt förAv torde det inte denvara sven-
ska arbetsmarknaden. förstaFör det sysselsättningsandelen högär mycket re-
dan i utgångsläget. För det andra möjligheterna till deltidsarbete varieran-är av
de längd mycket goda på dagens arbetsmarknad med 40 timmars ordinarie
arbetsvecka.

Frånvaron har inte antagits påverkas arbetstidsförkortningar.generellaav
Det har spekulerats iom sjukfrånvaron skulle påverkas kortare arbetsvec-av en
ka. finnsDet emellertid inga systematiska skillnader i sjukfrånvaro mellan ar-
betstagare med olika längd på arbetstiden. Det finns heller inget tyder påsom

tidigare arbetstidsreforrner påverkat sjukfrånvaron. Slutligen kan detatt antas
arbetstidsförkortning har positiv effekt sjukfrånvaronpå detäratt om en en

mycket långsiktig effekt visar sig först efter kortaremånga år med densom ar-
betstiden.

11.6.2 Beräkningsresultat
De beräkningar gjorts visar hur andel arbetstubudet i timmarstorsom av som
skulle bortfalla vid olika arbetstidsreformer.

Ihbell 11.4 Nominell arbetstidsförkortning påoch effekt arbetsutbudet vid olika
arbetstidsreformer, procent.

V35 V30 S6 FF18 FF30S7 RD

Nominell förkortning 12,5 25 2,2 4,4 .. ..
Effekt på arbetsutbudet 8,7 18 l,5-2 3,5-4 l 2,5 2,5-3

Med nominell förkortning i tabellen hur andel den ordinariestormenas av
arbetstiden förkortas reformen effektoch med på arbetsutbudetsom genom

hur andel det faktiska bortfallerarbetsutbudet med destormenas av som ovan
gjorda antagandena refonnaltemativgrund. Med RD i tabellen densom avses
i regeringsförklaringen utlovade förlängningen till veckor ochsemestern sexav
den förlängningenredan beslutade föräldraförsäkringen till månader.av
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nationalräkenskaperna NRutförda arbetstimmar enligtantal11.1TotaltFigur
åren 1990-2025.förberäkningarsamt
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högre dagensmed givna antaganden änArbetsutbudet kommer ut-att vara
vid genomförandetsåväl referensalternativetperioden ihelabud under som av

föräldraförsäkringen till 18och förlängningveckorsRD. Sex semester en av
6,5 miljarderbliår 2025 kommer nästanutbudetmånader innebär även attatt

1970- och 1980-talen. Dessaarbetsutbudet under helaårligatimmar, fler detän
högre utbud nuvarande.sikt förenliga med änpå långreformer är även ett

snabbt.veckoarbetstiden sjunker däremot utbudetförkortningVid en av
lägre för2010 närva-arbetsutbudet redan är än35 innebärV ett procentatt par

År 1987. alter-fem lägre det Detutbudet än2025 närmarerande. är procent var
arbetsutbud.genomförandet minskatvidnativet innebär redan ett

arbetsutbudet dramatiskt.alternativ 30 minskarförkortning enligt VVid en
utföras färre arbetstimmerdet tolvvid sekelskiftet kommerRedan procentatt

200 miljo-ytterligareminskar arbetsutbudet med närmare1987.Därefterårän
till 2025.arbetstimmar årner

försörjningsbördaFramtida11.7

beträffande befolkningens utveck-antaganden gjortsdebakgrundMot somav
ningsbördan beräknats. kanframtida försörj Detarbetsutbudet har denling och

siffror hur många arbetstim-dels iolika Vi har valtpå sätt.göras att presentera
divi-diagram hur folkmängdeni befolkningen, dels iutförs personsom permar

löntagarnas reallön det denarbetstimmar utvecklas. För ärantaletderat med
Möjlig-produktivitet avgörande.arbetstiden och arbetetsindividuella ärsom

pensioner och sjukförsäkringutbildning,finansiera barnomsorg,heterna att
utveckling.förhållande till befolkningenstotala arbetstiden idenavgörs av

försörjnings-lämpligt mått påarbetstimmarDärför antaletär ettpersonper
bördan.
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Figur 11.2 Försörjningsbördan 1970--2025.

Folkmängden dividerad med antalet arbetstimmar
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Tabell 11.5 Antalet arbetade timmar 1970-2025.per person

År Ref.alt. V 35 V 30 RD

1970 790
1975 748
1980 726
1985 748
1990 767 741 734 763
1995 778 723 707 757
200 784 716 641 762
2005 775 708 634 754
2010 764 698 625 743
2015 753 688 625 743
2020 747 682 61 1 726
2025 738 674 604 718

Om inga arbetstidsreformer genomförs kommer försörjningssituationen att
bli allt Antalet arbetade timmar kommer ökagynnsammare. attper person
fram till Däreftersekelskiftet. minskar det sakta åräven 2010 kommer för-men

Ävensörjningsbördan nationellpå nivå mindre förän närvarande. medatt vara
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försörjningsbör-reformer kommerregeringsförklaringensgenomförande av
1987.2010 jämfört medârhögre2,3endastdan procentatt vara

försörjnings-genomförs ökarveckoarbetstidenförkortningarkraftigaOm av
År färre arbetstim-utföras åtta2010 skulle detsnabbt.bördan däremot procent

Därefter30.enligt Vfärre timmar1835 ochenligt V procentper personmar
alternativ.vidallt dessabliförsörjningsbördanfortsätter tyngreatt

effektivaarbetstidsreformer11.8 Blir

sinkan påarbetstidsreformer. DetolikaeffektertroligaVi har redovisat varaav
vilket spelrumvisarantagandenalternativanågraplats diskutera somatt som

finns.

arbetstidsförkortningarreaktioner påDeltidsanställdas1l.8.l
utbudmed ökatdeltidsanställda kanpå deBeräkningarna bygger ettatt reagera

innebär deAntagandetveckoarbetstiden.förkortningi samband med attaven
mel-skillnaden25arbetsutbud medsittdeltid ökararbetar lång procent avsom

och med 75heltiden vid V 35och denaktuella arbetstiden procentlan den nya
förlängningforarbetstidsförkortningenSkäletvid 30.V är utrymmeatt enger

förändras.arbetstidtotalahushålletsarbetstidderas utan attav
betyder detarbetstidsförkortningenpådeltidsanställda inteOm de reagerar

mil-och 62arbetstimmer vid V 35miljonerbortfall på 442010 ytterligareår ett
lång deltid gärarbetarsamtligadäremotvid 30. Omarbetstimmar Vjoner som

35vidarbetstimmar V60 miljonertillskott påheltid detpå ettmotsvararupp
alternativa antagandenJämfört med devid 30.arbetstimmar V36 miljoneroch

skill-alltsåoch befolkningarbetskraftsdeltagande ärbeträffandekan görassom
tämligen liten.alternativenhärnaden mellan de

arbetstidsreformer betydelsereaktionerdeltidsanställdashar deDäremot
kvinnor.och Förförvärvsarbetstimmar mellan mänantaletför fördelningen av

förvärvsarbetstimmar.alla41och kvinnorutför 59närvarande män procent av
genomförs kommerarbetstidsreformeringadåreferensalternativet, dvs.I

35alternativ Vsekelskiftet. Itilltill 42,5sin andelkvinnorna öka procentatt
till 43,5och i V 3043andel tillökar kvinnornas procent.procent

kvinnor-heltid vid V 35 kommerdeltid gårarbetar långOm alla uppsom
allsdeltidsanställda inteoch dearbetstimmarallautföra 44att procent omavna

kvinnornas andel denbetyder detarbetstidsforkortningen to-att avreagerar
refe-andel idvs.42,5på drygttala arbetstiden procent,stannar somsamma

rensalternativet.
arbetstidsreformer fårreaktiondeltidsanställdasOlika deantaganden om

och Enmellan kvinnor män.arbetstidenför fördelningenalltså betydelse ar-av
del-kombination ökningmedheltidsanställda iförbetstidsförkortning en av

inkomsterarbetsvillkor ochutjämningbetydertidsanställdas arbetstider aven
helt andradet krävskan konstateraskvinnor. Däremot anta-mellan ochmän att

taktskall öka iförvärvsarbetetandelganden kvinnornas un-samma somavom
tillökade från 32,5arbetstidenandelKvinnornasder de 20 åren.senaste av

1988.mellan 1970 ochknappt 41 procent
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11.8.2 Overtidsarbete och bisyssla
de beräkningar redovisatsI arbetstidsreformema blir effektiva iantas attsom

meningenden de arbetstagare arbetar heltid verkligen sittminskaratt som ar-
betsutbud. också de preferenserDet med löntagarna givit uttryck förstämmer

de tillfrågats vad de skulle vid arbetstidsförkortning. Mycketnär göra en an-
sigde skulle åt övertidsarbete arbetstiden förkortadesägna med tvåattger om

finns skältimmar. Det två skeptisk detta ställningstagande. För detatt motvara
första det liten arbetstidsförkortning tillfrågadede ställdes inför. För detvar en

sig vilkenandra det svårt tänka i ekonomisk situation i vidär hamnaratt man
arbetstidsförkortning och vilken ersättning kommer erbjudas vidatten som

extraarbete.
troligt uppstår brist på arbetskraftDet är det inom delar arbetsmarkna-att av

arbetstidsförkortning.den vid Det finns anledning bristen blirdenanta atten
där heltidsarbete dominerar och inom yrken utbildning.störst med långsom

Yrken egenskaper forskare,med dessa läkare, personal inom datayrken, in-är
genjörer och vissa yrkesarbetare etc.

Till del har de här relativt hög genomsnittlig timlön. vissaIstor grupperna en
fall utgångslägetråder redan i brist på arbetskraftinom yrkesområdena. En ar-
betstidsförkortning leda till allvarliga flaskhalsarkan då inom de sektorer av ar-
betsmarknaden verksamma.där de För andra individer och yrkesgrupperär
kommer efterfrågan däremot inte öka vid arbetstidsförkortningen.att

arbetstidsreform omfattningAntag V 35 inte blir effektiv föratt en av om-
kring tio de heltidsanställda. sig i stället övertid ochDe ägnarprocent ext-av

omfattning.raknäck i motsvarande Den här kan ha relativt högantasgruppen
lön, låt 50 högre timlön genomsnittet. utfördaFör deänanta procent extraoss
timmarna erbjuds de minst dubbelt så hög lön, 300 genomsnitt-dvs. procent av
lig timlön.

här arbetsinsatsen skulle femDen timmar i veckan för kvartsmotsvara en
miljon arbetstagare vilket betyder 60 miljoner årsarbetstimmar eller knappt en

totala arbetsutbudet.det Bruttolönen för de timmarna skulleprocent motsva-av
den totala lönesumman jämfört med 1,3 i situationtre procent procentra av en

arbetstidsförkortning. här arbetstagarnas lönesum-De andel den totalautan av
skulle öka från till 13,5 arbetstidsförkortningenFöreprocent. antogsman

50 högre Efteråtha inkomst vanliga heltidsarbetande. kanänprocentgruppen
skillnaden bli 90över procent.

välfárdssynpunkt skulle värdefulladeras insatser säkert mycketUr extra vara
förkortasi situation då arbetstiden fördelningspolitisk synvinkel in-en men ur

ökade spänningar och Öka-nebär detta antagande mellan olika löntagargrupper
klyftor miljon fritidde i samhället. En kvarts arbetstagare skulle inte mer

konsumtionsfömiåga skulle öka väsentligt.derasmen
finns risk för övertidsarbetet skulle bekostnad de deltids-Det öka påatten av

anställdas arbetsinsatser. kraftig sänkning marginalskatten i kombinationEn av
förstärkaarbetstidsförkortning skulle beskrivna tendensen. Net-med denen nu

för övertidsarbetet skulle bli högre för arbetsutbud blandtolönen ökatän ett
deltidsanställda.
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verksamheterkunskapsintensivaoch11.9 Utbildning
för möjligheternabetydelsearbetstidsförkortning kommer även attEn att

utbildad personal.kvalificerad ochmedolika verksamheterförsörja
arbetskraftenutbildningdeninnebär detarbetstiden förkortasNär att som

före arbetstidsför-utsträckninglikaanvända iinte gårgenomgått storatt som
omfattning mångaställa krav påbl.a. störrekortningen. Det kommer att aven

samhällearbetskraft Ibortfalletutbildningslinjer för kompensera ettatt av
kompetensnivå och där den internamed högefter produktionsträvar enensom

väsentligarbetstidenavgörande kommertionella konkurrensen är att vara av
förantal effekterEttupprätthålla kompetensen.möjlighetenbetydelse för att

förkortas.inträffa arbetstidenförväntaskanutbildning och kompetens om
arbetsorganisatio-förändratryckuppståreffekten detförstaDen är attettatt

tillSprids kompetensenolika riktningar.iförändringstrycket kanDetnen.
förutsättertill kunskap. Detfår tillgång viktigflerfler kan det innebära attatt

kortablir dyrareomfattning, utbildningipersonalutbildningen ökar somen
har hög kompe-redan i dagbetyda dekan ocksåarbetstiden Detär. att somre

itillgång och fortsätterbehållerinformation dennatillgång tilloch godtens
tidigare.arbetstakt somsamma

medarbetsmarknadenexklusivaeffekten små,Den andra är att grupper
försin arbetstidenvidmakthålla kompetens ärkanspecialistkompetens inte om

antal operationer för hållautföra visstgäller kirurger måstekort. Det attettsom
i vissmåste arbetagäller forskare ocksåyrkeskompetens Detsin ensomuppe.

internationell jämförelse.skall sig iståomfattning för resultatenatt
utbildningställas kraveffekten det kommertredjeDen är storaattatt av
arbetstidsför-arbetstid viduteblivenfor kompenseravissa nyckelgrupper att en

läkare. Omutbildningenexemplifiera detta medvaltkortning. Vi har att ar-av
35-timmars-vilketmed 12,5betstiden för läkare minskar procent, motsvarar

förkort-omfattning tillkomma. Omläkartid motsvarandeveckan, måste av
upprätthållafler läkare föreffektiv 2 900ningen blir behövs det att sammaca

utbildas 775 läkare.Varje årarbetstidsförkortningen.läkartid före casom
skullefyrdubblades i årläkarutbildningenLäkarutbildningen sju år. Omtar ca

förrOm vi tänkerkompenserad sju år.arbetstidsförkortningen oss enomvara
tid 35-procentig ökningtio års behövsdelning utbildningsbehovet under enav

tillgängliga läkartidenoch innan denläkarutbildningen det skulle 17årta varav
arbetstidsförkortningen.förelika stor som

förläkare gäller många andra yrkes-förts beträffandeDet resonemang som
situationoch näringslivet. Läkarnas äroffentliga sektorninom dengrupper

gäl-arbetstid reglerad vilket intederasemellertid speciell i det avseendet äratt
motsvarande lön ochmedler för andra yrkesgruppermånga ansvar.

ställas införgrundskolan och gymnasieskolanskulledet fjärdeFör även stora
utbildningsvä-arbetstidsförkortning. det reguljäraInomanpassningar vid en

kraftigt l990-talet.öka under Inomantalet pensioneringarsendet kommer att
Även gymnasiesko-till 1993. inomfördubblas pensioneringarnagrundskolan

också på lång siktPensionsavgångarnaökar pensioneringarna. väntaslan vara
Samtidigtmellan 40 och 49 år.lärarkåren äreftersom 40 ärprocentstora av

enligtoch ungdomar ökandeutbyggnad och antalet barngymnasieskolan under
arbetstider kommer skolanmed nuvarandebefolkningsprognosen. Redan att

arbetstidsförkortning kom-rekryteringsproblem. Enställas inför betydande
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förstärka de problemen. Om lärarna får motsvarande arbetstidsförkort-attmer
ning arbetstagareandra måste det dessutom antingen bli fler läraresom per
klass eller färre lärarledda lektioner. det förstaI fallet kommer skolan tvin-att

rekrytera antal lärare. I det andra fallet kommer kvalitetenett stort pågas nya
undervisningen bli sämre. En beräkning SAV gjort föratt det reguljärasom
skolsystemet, dvs. grund- och gymnasieskolan, visar 15 000 fler lärareatt
skulle behöva anställas vid V 35 ingaän arbetstidsreformer genomförs.om

femteDen effekten gäller personalutbildningen. Från flera fackliga orga-
nisationer har krävts personalutbildningen skall byggas Varje individatt ut.
skall minst två veckors utbildning eller kompetensutveckling.garanteras Där-

har diskuteratsutöver alla skall ha möjlighet grundskolekompetensatt iatt
åtminstone fyra De härämnen. kraven har sin utgångspunkt i kompetensenatt
måste jämnare fördelning. En utgångspunkt är kompetensut-en attannan
vecklingen främst skall användas för stärka konkurrenskraften och därmedatt
ha individuell inriktning. När det s.k. utvecklingsprogrammet inomen mer ar-
betsmiljöfondens avslutades uttalade sig alla på arbetsmarknadenram parter
för framtidens arbetsliv kommer kräva allt bredareatt kompetens, bådeatt en
hos den enskilde och gruppen en ökad orientering kunskapsin-samt att mot

2tensiv produktion sannolikt ställer kravstörre på varje anställds kompetens.
Kraven på återkommande utbildning och kompetensutveckling kommer att

bli större. Resurser måste föravsättas utbildning och konkurrerar därför i det
korta perspektivet med andra resurskrävande förändringar, arbetstidsför-t.ex.
kortningar. På längre sikt kan den bättre utbildade arbetskraften åstadkomma

förädlingsvärdestörre och öka produktionenett och bättre möjligheter tillge
arbetstidsförkortningar.

Vi har tidigare beskrivit den generationsklyfta finns beträffande utbild-som
ningsnivån hos den svenska arbetskraften. Det angelägetär utjämna de skill-att
nader finns, inte minst för förhindra utslagning arbetstagareattsom av som

50-55-års-åldemuppnått och fortfarande har 10-15 år kvar i yrkeslivet.som
bredEn kompetenshöjning kanske det effektivasteär medlet för detta. Arbets-

tidsförkormingar kan ekonomiska skäl motverka sådan vidareutbildning.av en
enbetydandefinnsDet risk för personalutbildningen uteblir.att

I det kunskapsintensiva samhället blir förutsättningarna för arbetstidsför-
kortningar annorlunda i det industrisamhälleän såg de generellastorasom ar-
betstidsreforrnerna genomföras. hjärnansDär förmåga maskinemasänsnarare
kapacitet produktion och utveckling blir tidenstyr allt värdefullare kompo-en

Processema i påskyndashjärnan kan intenent. på sätt maskiner-samma som
tempo.nas

11.10 Regionala konsekvenser arbetstidsförkortningarav

Ekonomin genomgår ständigt olika stmkturförändringar. Genom produkti-att
vitetsutvecklingen snabbareär inom varuproduktionen sker successiv över-en
gång arbetskraft från varuproduktion till tjänsteproduktion. Den underlig-av
gande tendensen i ekonomin bl.a. till följd dessa strukturförändringar ärav en
koncentration till tätorter. Det pågår således kontinuerlig urbaniseringspro-en

i ekonomin.cess
På grundval studien Regionala konsekvenser arbetstidsförkortningav av en
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sysselsätt-urbaniseringseffekter mättArbetstidsfiirkortningens som11.3Figur
referensalternativet.tillförhållandeiförändringprocentuellning
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335.Vgenomförandetfekterna avav

tio-underurbaniseringsprocessenbeträffandegörs enberäkningarDe som
omkringmedökarStorstockholmisysselsättningen sexårsperiod betyder att

tal.motsvarandemedsysselsättningenminskarglesbygdenoch iprocent
regional-påkravställainnebär kommer storadetta attomflyttningarDe som

förvärvsar-innehåller tvåhushållflestadefaktumdetminstpolitiken. Inte att
omflyttningar. Denregionalavidmatchningsprobleminnebärbetande stora

ochglesbygd tätort ärolikartad iheltärstrukturen annandemografiska ensom
regionaltillmöjligheternabedömningenvidbeaktas om-måstefaktor avsom

fördelning.
ochbefolkningkoncentrationökadtilltendensenunderliggande ar-avDen

Visserligen kanarbetstidsförkortning.vidförstärkasbetskraft kommer att en
arbetstidsförkortnin-följdtillskerkoncentrationdenverkadet avsomsom om

utvecklingpågåendeförstärkningomfattande. Somsärskiltinte är enavgen
och svårig-flaskhalsarbetydandetilloch ledaallvarligemellertiddenkan vara

arbets-samhället. Vidiskemåsteomstruktureringklara den enheter att som
0,2Storstockholmisysselsättningenökning35 skertidsförkortning till V aven

gles-sysselsättningen imedanprocent,0,3städeroch mellanstoraprocent
arbetstidsreformeringatillförhållandeimed 0,7minskarbygden procent om

förhållande tilliÄven sysselsättningenminskarkommuneri övrigagenomförs.
genomförs.reformeringaalternativ dådet

arbets-regionala mönstreti detnettoeffektersmåtämligenalltså enDet är av
riktninghelt klart går ide motändå konstaterasmåste atttidsförkortning. Det

följd. DenStockholmisysselsättningmed ökadurbanisering t.ex.ökad somen
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förändringen i sysselsättningsmönstret liggerstora emellertid i den förskjut-
ning mellan olika produktionssektorer förutsätts ske i ekonomin. Efter-som

arbetstidsreformer förstärker denna tendens kommer bruttoströmmamasom
mellan olika regioner, yrken och produktionssektorer bli betydande. Allaatt
dessa förändringar ställer arbetsmarknaden inför sökprocesser olika omfatt-av
ning. Det integår åstadkomma förändringaratt arbetskraftenstora på kortav
sikt. Yrke och erfarenhet, utbildning och kompetens sätter för indivi-gränser
dens möjlighet växla arbete. Om den regionalaatt utvecklingen dessutom stäl-
ler krav på byte bostadsort för erhålla arbete kan det betydandeatt uppståettav
trögheter och svårigheter utnyttja arbetskraften effektivt.att

Arbetsmarknadens segmentering påverkar möjligheterna påsom att tag
rätt med utbildningrätt och erfarenhet på platsrätt detperson, gör svårare att
åstadkomma förändringen. De regionalpolitiskt kommerutsatta orterna att
tilltagande problem vid arbetstidsförkortning.en

11.11 Sammanfattning
De 20närmaste åren kommer försörj inte öka. Om inga arbets-att
tidsreforrner genomförs innebär befolkningsutvecklingen fler arbetstimmaratt

invånare kommer utföras. Utbudet arbetskraftatt ökar. Situationenper för-av
sämras bit in på sekel.nästa alltI väsentligt kommer emellertid befolknin-en

försörjning kunna klaras under de förutsättningaratt föreligger.gens Be-som
folkningen kommer öka och arbetskraften likaså.att På lång sikt ökar antalet
pensionärer och arbetskraften minskar. Den ökningen pensionärerstora iav
förhållande till yrkesaktiva har emellertid redan inträffat detnär gäller Sverige.

Andra bekymmersamma effekter arbetsmarknaden kan emellertid uppstå
vid arbetstidsförkortning. Flaskhalsar och svårigheter för utbildningssyste-en

är dessa effekter. Detmet går inteett bortse från arbetsmarknadenspar attav att
funktionssätt kommer påverkas arbetstidsförkortning.negativt vidatt en

Arbetslivet står dessutom inför rad förändringar. Det kommer ställasen att
krav på strukturförändringar, arbetsuppgifter och organisatorisk förnyelse.nya
Strukturförändringama innebär den regionala obalansen förstärks.att Hela
omställningsprocessen innebär krav förändringarpå arbetsmarknadensav
funktionssätt. Arbetstidsförkortningar kommer ställa ytterligare krav iatt den
riktningen.

Den demografiska situationen arbetsmarknaden, med stigande genom-
snittlig ålder hos arbetskraften, innebär också ökad konkurrens om yngre ar-
betskraft. Det inteär osannolikt det uppstår brist påatt ungdomar och denatt
bristen förstärks vid arbetstidsförkortning.en

1 ErikssonochHultin 1989.
2 Arbetsmiljöfonden1987a.
3 ErikssonochSundberg1989.
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12 Ekonomiska konsekvenser av

arbetstidsreformer

12.1 Inledning
Vi har tidigare visat hur tillväxten varierat och hur den föranvänts sociala refor-

ökad privat konsumtion och kortaremer, arbetstid i historiskt perspektiv.ett
Vår uppgift är öppna perspektivetatt för framtidennu och undersöka vilka eko-
nomiska konsekvenser olika arbetstidsrefonner kan lä. Vi inleder med över-en
gripande diskussion och går igenom resultat från tidigare undersökningar samt
gör bedömningar troliga effekter framtida arbetstidsförkortningar.av av Däref-

beskrivs deter finns beträffandeprognoser den ekonomiskasom utvecklingen
vilka effekter olikasamt arbetstidsrefonner skulle ha på denna utveckling.

12.2 Effekter på produktion och produktivitet
Arbetstidens effekter för produktivitet och produktion tillhör de omdebat-mest
terade vad gäller arbetstidens ekonomiska konsekvenser. Det har gjorts många
undersökningar beträffande konsekvenser för total produktionsnivå och pro-
duktion arbetstimme vid varierande arbetstider.per I det här avsnittet analyse-

orsakerna till produktivitetenatt påverkasras arbetstidsrefonner, vilka kon-av
sekvenser fir deresonemanget resultat olika forskaresamt kommit fram till.
Avsnittet avslutas med de bedömningar vi gjort inför framtida arbetstidsför-
kortningar.

Orsaker till produktivitetseflekter
Det finns flera orsaker till arbetstidsreformeratt kan ha positiva effekter på pro-1duktiviteten. Tröttheten kan förväntas minska arbetstiden förkortas. Detom
gör den genomsnittligaatt produktionen arbetstirnme kan öka. Olycksfallper
och sjukdomar relaterade till arbetsplatsen kan förväntas minska arbetsti-om
den kort.är Rationaliseringar kan genomföras såväl företagsledningav som an-ställda för undvika negativaatt effekter kortare arbetstid. Pauserna kanav
minska och arbetsorganisationen förändras i samband med arbetstids-en
reform.

De positiva produktivitetseffektema kan kort- eller långsiktig karak-vara av
Att tröttheten minskar vid arbetstidsförkortning tordeen beståendevara en

och långsiktigtäven positiv produktivitetseffekt. De rationaliseringar vid-som
vid arbetstidsförkortningtas kan i mångaen fall ha blivit genomfördaantas

även arbetstidsförkortningen inte kommitom till stånd. Många förändringar av
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arbetsbespa-ochvidtagitsändå haellerskulle förrarbetsorganisationen senare
iarbetstaktenhöjaförväntasanställda kanDegjorts.hainvesteringarrande

itidefter ut-sina storminskaochförkortningen enmed mensamband pauser
arbetstidsförkortningen.föreråddeförhållandentill deåtergåsträckning som

arbetstidsreform,medsambandiuppståkanproduktivitetseffekter enMånga
arbetstiden.kortaredengrundpåenbartinte avmen

arbetstidsförkortning.produktivitetseffekternegativaockså enfinns avDet
drifttidentilllederarbetstidsförkortningen attlägreblirKapitalutnyttjandet om

Kommunika-administration.tillgårandelEn störreminskar. resursernaav
denkortarearbetstiden,delstörreanspråkiinformationochtion avtar en

fort-Inlärninginformationen. samtdelmåsteanställdafler taoch avär som
Förberedelse-kort.den ärarbetstiden närdelstörrevidareutbildningoch tar av

arbetstiden.totalatill denförhållandeiökaravslutningsarbetenoch
följandearbetstidsförkortning kanproduktivitetseffekterBeträffande enav

utgångsläget äriarbetstidenstörst näreffekterna ärpositivadras: deslutsatser
deVidare ärkort.arbetstiden ärdominerar näreffekternanegativaoch delång

konsekvenserna vä-negativaoch dearbetemanuelltieffekterna störstpositiva
kompetensnivå.högbyggerproduktionisentligare ensom

produktionsnivåntotaladentänkasdetkanlångmycket attarbetstiden ärNär
produkti-såsannoliktTrötthetseffekterna är attstoraarbetstid.vid kortareökar

arbeta hår-orkarManförkortas.arbetstidenmindre änlångsiktigt är omonen produkti-totaladenarbetstimmebara utaninteökarproduktionenochdare per
förkortas.arbetstidenblir större omonen

förkortningarytterligare attmedförnivåvisstillminskatarbetstidenNär en
fortfa-arbetstimmeproduktionenminskar ävenproduktionen pertotaladen om

bortfal-kompenseraalltså inteförmårproduktivitetenökandeökar. Denrande
ocksåblirmindredestoutgångslägetiarbetstiden ärkortarearbetstid. Julet av

så kortarbetstidenTill slut ärarbetstidsförkortningar.produktivitetseffekten av
produktivitetseffekt.negativharförkortningarytterligare enatt

arbetstider.olikavidveckaochtimmeproduktionPrincipskiss över12.1 perFigur
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Schematiskt 2kan beskrivas med figur 12.1.resonemanget Så länge arbetsti-
den längreär än T dvs. ligger till höger T 1 i diagrammet, medför arbets-om
tidsforkortningar ökning totalproduktionen. När arbetstidenen är mellanav
T 1och T 2 ökar visserligen produktiviteten den totala produktionen mins-men
kar vid arbetstidsförkortning. När arbetstiden kortareären vidän T 2 minskar
såväl produktion produktivitet vid arbetstidstörkortning.som en

Svårigheten fastställaär vilken arbetstidatt T 1 respektivemotsvararsom
T 2 i diagrammet. Det tillhör den empiriska forskningens område. All forsk-
ning genomförts under år har visat produktionensom minskaratt vidsenare en
arbetstidsförkortning, dvs. arbetstiden ligger till vänster T i figur1 12.1.om
Däremot detär omtvistat hur produktiviteten påverkas.mer Där går resultaten
isar.

Studier produktivitetsejfekterav
För Sveriges vidkommande har två omfattande empiriska studier arbetstids-av
förkortningars 3effekter på produktiviteten genomförts.

ÅbergYngve genomförde på uppdrag delegationen för arbetstidsfrågorav
DELFA studie bl.a. produktivitetseffekterstor arbetstidsförkortnin-en av av

Studien har blivit mycket uppmärksammad i olikagar. sammanhang. Den gäl-
ler for näringslivet under perioden 1963 till 1982. Det framförär allt studiens
slutsats kortare arbetstid tillatt del har kompenseratsstor ökad produktivitetav

uppmärksammats. För hela näringslivet ochsom helaöver periodensett har en
arbetstidsförkortning på lett till Ökadprocent produktiviteten motsvarande
0,45 dvs. nästan halva arbetstidsforkortningenprocent, har under perioden
kompenserats Åbergsökad produktivitet enligt studie.av

Arbetstidselasticiteten har beräknats för perioder, 1963-1966,tre
1967-1972 och 1973-1982, för hela näringslivet och for industrin separat.
Dessutom har kortsiktig och långsiktig effekt beräknats.en Elasticitetemaen

beräknadeär så l betyder arbetstidsförkortningenatt att inte påverkar produkti-
viteten och O innebär produktionen inteatt påverkas, dvs. hela arbetstidsför-
kortningen uppvägs ökad produktivitet.av

Det visar sig elasticiteten högreatt är för industrin forän hela näringslivet
under alla perioder. Den långsiktiga elasticiteten är genomgående högre denän
kortsiktiga. Vid tidpunkter är elasticiteten högresenare vidän tidigare, dvs.
kortare arbetstiden är desto högre elasticiteten.är För hela perioden denär
kortsiktiga elasticiteten for hela näringslivet 0,55 och den långsiktiga 0,60.är
För perioden 1973-1982 är dock den kortsiktiga elasticiteten 0,73 och den lång-
siktiga 0,79. Resultatet är sarmolikt inte signifikant skilt från dvs. det kan tol-
kas så produktiviteten inteatt påverkas arbetstidsförkortning. Resultatenav en
visar de produktivitetseffekteratt uppstår vid kortare arbetstidsom minskaren
över tiden.

ÅbergDe perioder studerat kännetecknassom mycket varierande föränd-av
ringar arbetstiden. Under den första periodenav förkortades inte veckoarbets-
tiden alls, under den andra perioden från 45 till 40 timmar medan några gee
nerella reformer beträffande veckoarbetstiden inte genomfördes under den
tredje perioden. Då ökade emellertid deltidsarbetet kraftigt främst inom tjäns-
tenäringama och de deltidsanställda kan förväntas ha utnyttjats under tider då
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Åbergs beräkningar.Yngveenligt1963-1982Arbetstidselasticiteter12.2Figur
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kortareproduktivitetseffekterfinns ar-detmån enIden avhög.efterfrågan är
period.dennaundersigvisat ävenhadetbordebetstid

genomsnittliga års-Åbergs denundersökning utgörsArbetstidsvariabeln i av
sinhararbetstidsförändringarpåintesåledesskiljerVariabelnarbetstiden. om

del-frekvensökadellerövertidsarbete avarbetstidsförkortning, engrund i mer
ifrå-harCobb-Douglas-funktion. DetProduktionsfunktionen ärtidsarbete. en

och detarbetstidsförkortningeffekterallafångarmodellen enavuppgasatts om
arbetstidsför-produktivitetseffekterpositivaalltför enavdenhävdatshar att ger

4kortning.
och Big-gjordes Anxoförhållandensvenskagäller avstudienandraDen som
kvartals-med1983och1980mellantillverkningsindustrisvenskochsten avser

medarbetstidselasticiteten treanalyserar pro-Bigstenochindelning. Anxovis
Arbetstidselasticitetenstrukturer.olikafyra-fem va-ochduktionsfunktioner

ivisarResultatenmodellstrukturema.ochfunktionernaolikademellanrierar
någotinegativa. Intefallandraoch iproduktivitetseffekterpositivafalldelen
fören-fallsamtligairesultaten ärdvs.frånskiltsignifikant ett,resultatetfall är

produktivitetenlämnararbetstideniförändringarståndpunktenmedliga att
opåverkad.

effekter påarbetstidensberäkningarÄven gjortforskareharutomlands av
studiervissaEnligt5 riktningar.olikaipekarstudierDessaproduktiviteten.

Enligt andrabetydande.arbetstidsförkortningarproduktivitetsvinstemablir av
beroendeutsträckningiResultaten är aveffekter. stornegativauppstår t.0.m.

över-effekternasärskiljakansig avanvändermodellervilka manomav,man
iarbetstiden ärhur långarbetstiden samtförändringaroch andratidsarbete av

utgångsläget.
tycksdetdras:slutsatserfölj andekangjortsstudierdebakgrundMot somav

produktivitetsvinstereventuellakorta avså attärarbetstidema numeraomsom
effek-långsiktigauteslutet deinte attoch det ärsmåmycketarbetstid ärkortare
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negativa.är Visserligen kan det finnastema kortsiktiga vinster uppstår närsom
arbetstidsreformer genomförs. Det kan bli positiva effekter i vissa branscher
och enstaka företag i samband med refonnen. Den kan påskynda organisatoris-
ka förändringar och arbetsbesparande investeringar. Arbetstidsreforrnen blir
den utlösande faktorn långpå sikt det rimligtär dessa förändrin-attmen anta att

ändå skulle ha genomförts.gar
I våra beräkningar har vi använt två alternativ. Dels, vilket be-äross av att

teckna huvudalternativ, produktiviteten inte påverkasatt arbetstids-som av en
förkortning. Dessutom har vi, i alternativen med förkortning veckoar-en av
betstiden, beräknat vilka effekter uppstår arbetstidsförkortning påsom om en

leder till produktivitetsökningprocent på 0,25en en procent.

12.3 Effekter på kapitalutnyttjandet
En arbetstidsförkortning får inte bara effekter på arbetsproduktiviteten. Den
påverkar dessutom kapitalutnyttjandet. Om företagen inte möter arbetstids-en
förkortning med organisatoriska åtgärder, Skiftarbete, reduceras kapital-t.ex.
utnyttjandet. förkortningEn arbetstiden från 40 till 30 timmar i veckan lederav
i företag med enbart dagtidsarbete tillett 25-procentig minskning kapital-en av
utnyttjandet. företagetOm väljer övergå till tvåskift kan drifttidenatt i stället
öka från 40 till 60 timmar i veckan.

Arbetstidsreformers ekonomiska konsekvenser därför i högär grad beroen-
de hur kapitalutnyttjandet förändras och i vilken utsträckning ökade driftti-av
der kan de anställda. Om del kostnadernaaccepteras för kortare arbets-av en av
tid kan kompenseras med förlängda drifttider uppstår genuint välfärdsval.ett
Är det önskvärt öka fritiden även det sker tillatt priset obekvämaom av mer ar-
betstider eller längre arbetstidär och dagtidsarbete föredra Men därutöveratt
måste frågan ställas vilka drabbas de obekväma arbetstiderna och vilkasom av

önskar den kortare arbetstiden. Den önskar kortare arbetstid behöversom som
kanske aldrig arbeta skift medan den tvingas till obekväma arbetstidersom
hellre önskat behålla sin arbetstid.

Som tidigare konstaterats ökar arbetet på obekväma arbetstider inom alla
branscher. Det finns tendens till allt fler arbetar på lördagar och sönda-atten

kvällar och andra obekväma arbetstider. De obekväma arbetstidernagar, är
i utsträckning koncentrerade tillstor vissa Frågan vad kommerärgrupper. som

inträffa drifttidernamed i sambandatt med arbetstidsforkortning.en
Det finns olika förklaringar till varför kapitalutrustningen inte utnyttjas dyg-

En arbetskraftskostnademaärnet stigerrunt. brantatt under obekväm arbets-
tid. Principiellt kan kostnadsstrukturen för produktion med olika drifttider be-

6skrivas enligt figur 12.3. Sannolikt finns det många verksamheter skullesom
kunna utvidga drifttiden, med sjunkande produktionskostnad enhet. Enper av
orsakerna till företagen inte utnyttjar fallande produktionskostnaderatt genom
ökade drifttider är sannolikt löntagarnas motstånd obekväma arbetstider.mot
En kartläggning kapitalutnyttjandet inom industrin visar ekonomiskaav att
överväganden i utsträckning valet drifttider. huvudsakstor I kapi-detstyr ärav
talintensiteten, dvs. hur andel de totala kostnaderna kapi-stor utgörsav som av
tal, är föravgörande valet drifttid skifttilläggetsmedan storlek harintesom av
lika betydelse. Vidare torde de institutionellastor hindren, lagar och avtal som
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totalkostnad.12.3 Drifttid ochFigur
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iStudien visar ocksådrifttider.motverka ökadearbetstidema,begränsar att
i andrakapitalutnyttjandelägre änbranscher har Sverigejämförbara ett

länder.7
detdrifttidema pekar påarbetstidens inverkanteoretisk studieEn attav

automatisktdrifttidensig ökningaranledningfinns någon väntainte attatt av
drifttidemaarbetstidsförkortningar. den mänItill stånd vidskall komma som

arbetskraft medfrågastudien, ersättaförlängs det, enligttorde att meromvara
inte förväntaproduktionseffekter alltsåkanpositivakapital. Några stora man

8 minskadegenomfördes 1987arbetstidsförkortningensig. den norskaNär
9näringsliv.drifttidema i norsktockså

drzfztiderGenomsnittliga
varierar mel-drifttidemaDominique gjort visarberäkningar AnxoDe attsom

exportindustrin har beräk-drifttiden igenomsnittligalan olika sektorer. Den
sek-Drifttiden i importkonkurrerandei veckan. dentill knappt 69 timmarnats

offent-iomkring 53 timmar medan denprivat skyddade sektornoch den ärtorn
timmar.till 55liga sektorn uppgår drygt

beträffande drifttiden ielasticiteter finnshar beräknat vilkaAnxo även som
åtgärderförutsättning någragäller underolika sektorer. Elasticitetetema att

effekternaför begränsaförvaltningamas sida inte vidtasfrån företagens och att
arbets-elasticiteteterarbetstidsförkortning. Innebörden dessa är att enavav en

40drifttid på knappt minutertimme leder till minskadtidsförkortning på en en
importkonkurrerande näringsgrenamaindustrier. dei exportkonkurrerande I

minuterprivat skyddad sektor med 47drifttidema 52 minuter, iminskar med
offentliga sektorn med 45 minuter.och i den
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Det kan tänkas viss tillövergång andra arbetstidsmönsteratt kan ske ien sam-
band med arbetstidsförkortning. Beräkningar har därför gjorts vilka ef-en av
fekter får endast 60 de anställda arbetar dagtid i samtligaprocentman om av
sektorer. Redan här bör betonas sådan övergång är mycket kraftig.att Idagen
varierar andelen dagtidsarbete mellan drygt 60 och 80 i de olika sek-procent
torerna.

Figur 12A Procentuell förändring drifttiden vid arbetstidsfirkortning vidav en
övergång till utvidgat driftsmönster i olika grad 0, 50, 75 och 100procent.
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tvåskiftsarbeta-antaletdriftstrukturen innebärtill denEn övergång attt.ex.nya
drifttidenoch genomsnittligaoch 25 procentenheter denökar med mellan 15re

timmar i veckan. Antaletsektorn ökar med tioprivata skyddadeinom dent.ex.
20skiftarbetare har under deskulle fördubblas. Antaletskiftarbetare senaste

stället skettoregelbundna arbetet har iökadevarit relativt konstant. Detåren
i framtiden kan givet-förändrat driftsmönsterschemalagt arbete Ettetc.genom

skiftarbete.innebära andra lösningarvis än
arbetstidsförläggning skulle ochkan ifrågasättas sådanDet accepterasom en

genomföra förändring.möjligt såorganisatorisktdet storattrent envoreom
såväl importkonkurrerandegenomförs drifttidema öka i denOm 35 kanV

offentlig övergången tillsektor sektorindustrin, privat skyddad även omsom
innebärexportkonkurrerande sektorndriftsmönster partiell. I denutvidgade är

fullt genomförande detdrifttider vidarbetstidsförkortningen minskade även av
driftsmönstret.utvidgade

drifttidema i alla sektorer, vidgenomförande 30 minskar ävenVid V enav
sektorn ochdriftsmönstret. Endast i den privat skyddadekraftig utvidgning av

genomslag för driftsmönstret kom-offentliga sektorn kan fullt detden ett nya
arbetstidsförkortningen.kraftigadenpensera

tjänstenärin-beräkningarna innebär det imodell för ärDen använts attsom
betydelse. kandriftsmönstret har Däremotdet utvidgade störst mangarna som

behovet utvidgadeinom verksamheternafråga sig det just deär som avom
arbetstidslörkortning. Detdriftsmönster i samband med ärär störst snarareen

drifttider finns. Detindustrin behovet ökadei den konkurrensutsatta som av
arbetstidsförkortning verkli-flera skäl skeptiskfinns således mot attatt envara

leder till ökade drifttider.gen
arbetstidslörkortningars effekter på lo-initierat gällerIde projekt vi vadsom

förkortning arbetstiden le-uttalandenkal nivå ñnns många bestämda att aven
1° första hand inom verkstadsindustrin,skiftarbete. gäller ider till Detmer

arbetstidsförkortning skulleverksamhet. snabbexportkonkurrerande Endvs.
driftsmönster i före-försök övergå till utvidgadesannolikt också medmötas att

internationell konkurrens där prisnivån gi-under hård ärproducerartag som
organisatoriska förändringar förrvilken utsträckning sådanaFrågan iärven.

arbetstidsförkortningsamband medskulle genomföras. Ieller ändå ensenare
skulle kanskeoch nödvändiga åtgärda lång siktblir problemen akuta att men

medfört utveckling drift-kapitalintensitet ändå ha motsvarandestigande av
tiderna.

beträffande möjligheterna i skala tillVi därför skeptiska överär att stor ett
sikt haroch övergångar på lång meddriftsmönster vilket samband sådananytt

drifttidemaarbetstidsförkortningen. Under år har ökatsjälva trots attsenare
genomförts. driftti-generell arbetstidsförkortning inte En beräkningnågon av

förmodligen främstlång tid i svensk industri visar dedema under att samman-
därförutvidgade driftsmönstret kanhänger med konj unkturvariationema. Det

högrebli följd allt hårdare internationell konkurrens och kapi-mycket väl aven
talintensitet.

drifts-utgångspunkten delsde beräkningsresultatI ärpresenteras attsom
arbetstidsförkortningen, vilket alltså innebärinte alls påverkasmönstret attav

elasticiteter tidigare beskrivits. Vi hardrifttiden minskar motsvarande de som
50 respektiveeffekterna sker övergång motsvarandeockså beräknat detom en
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100 till det utvidgade driftsmönstret vid förkortningprocent veckoarbets-en av
tiden. Ovriga arbetstidsforkortningar har inte antagits påverka drifttiden.

12.4 Arbetstidsförkortningar och lönekompensation
En de omdiskuterade frågorna, inte minst inom fackföreningsrörelsen,av mer

huruvidaär arbetstidsförkortning förenlig lönekompensationär med elleren
ej. Med lönekompensation i samband med arbetstidsförkortning brukaren me-

veckolönen eller månadslönen förblir oförändradatt sedan arbetstidenävennas
förkortats. Allmänt kan sägas förkortasträvandena arbetstiden alltid varitatt att
förbundna med viljan upprätthålla reallönen, dvs. arbetstidsförkortnin-att att

sker med lönekompensation. SverigeI har heller aldrig några arbetstids-gen
förkortningar genomförts varitdet möjligt förena förkortningenutan medatt att
lönekompensation.

Timlönen måste för upprätthålla veckolönen öka med 2,56 vidatt procent en
förkortning från 40 till 39 timmar. Varje timmes arbetstidsförkortning blir dy-

kortare arbetstiden är.rare

Tabell 12.1 Lönekompensation krävs för oförändrad veckolön.som

Arbetstidsförkortning Lönekompensation

Från 40 till 37,5 timmar 6,7 procent
Från 37,5 till 35 timmar 7,1 procent
Från 35 till 32,5 timmar 7,7 procent
Från 32,5 till 30 timmar 8,3 procent
Från 40 till timmar30 33,3 procent

Även timlönen ökar så den nominella veckolönen oförändradär kanattom
köpkraften urholkas högre prisökningar. Den reala timlönen i alltär vä-genom
sentligt fråga vilken produktivitet kan uppnås. Om medlemmarnaen om som
i fackförening önskar arbetstidsförkortning endast under förutsätt-en en men
ning lönen kan bibehållas måste alltså arbetstidsförkortningenatt det lö-tas ur

produktivitetsökningen skapar. alternativ,Detta vidneutrymme godsom som
tillväxt förenligtär med både bibehållen och höjd standard, har vi betecknat

arbetstidsförkortning utan lönekompensation. Förkortning med löne-som
kompensation betecknar situation då lönerna drivs i takt inteen upp en som
har sin motsvarighet i produktionen. Två räkneexempel kan belysa detta. Ar-
betstiden har under femârsperiod förkortats från 40 till 37,5 timmar. Produk-en
tiviteten har under perioden ökat med 6,7 Om ingen lönekompensa-procent.

desstion har genomdrivits veckolönenär densamma i periodens slut isom
början. Full lönekompensation innebär veckolönen ökat med 6,7att procent.
Alternativet lönekompensationutan betecknar alltså situation där timlö-en

somökar i marknadentakt klarar.nen en
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till inflation. Priser-produktionsförmågan leder detOm lönenivån ökar änmer
högaköpkraft urholkas. på grund denstiger och lönernas Företag som avna

företag slås från markna-förmår konkurrera med andrakostnadsnivån inte ut
kostnadsnivå leder till arbetslöshet. situationer dåvarför alltför hög Iden, en

tid de-för hög har regeringarna underallmänna kostnadsnivån blivitden senare
leder till infla-industrin skall bli konkurrenskraftig. Också detvalverat för att

tion urholkas.och lönernaatt
alltförekonomisk-politiska medel snabbTill viss del finns det alltså mot en

allmän arbetstidsför-slå i hög arbetslöshet. Enkostnadsökning hotar att utsom
täckning forlönekompensation inte finns ikortning åtföljs detsomsom av en

löneöknin-effekt alltför högaproduktionen får i denna mening liknande somen
innebörd.arbetstiden också vidare DetDäremot får förkortningen engar. av

politik uppkomnablir fall föra expansiv ekonomiski vissa omöjligt utatt uren
utsträckning byggtproblem. ekonomiska politiken sedan 1982 har i påDen stor

sig ekonomiska krisen sigökade arbetsinsatser arbeta denmed ut togatt ur som
bytesbalans. politik hadei underskott i statsñnanser och Dennauttryck växande

inte varit möjlig krisen lett tillkonjunkturuppgången kom 1983när om genom-
förandet förkortning arbetstiden.av en av

huvudalternativ vi valt beteckna situation då arbetstids-Som vårt har att en
stigerförkortningen lönekompensation. betyder alltså lönensker utan Det att

betydligti takt produktiviteten ökar. innebär inkomsten kanmed Detatt att vara
högre kraftig arbetstidsförkortning10-20 år för närvarande ävenän enom om
har skett. inkomsten blir lägre arbetstiden bibehålls.Men än om

arbetstidsförkortningar löne-vi valt beteckna situation med utanAtt att en
kompensation innebär heller inte vi underskattar ris-huvudalternativ attsom

alltförken för uppkomma kostnadsproblem har sin grund idet kanatt som en
arbetstidsförkort-snabb lönestegring. har ofta uppstått i samband medSådana

ningar. i Frankrike i börjanomfattande arbetstidspolitiskaDet programmet av
1980-talet och förkortningen veckoarbetstiden i 1987kan anförasNorgeav som

stabiliseringspolitiskaexempel. Vi har emellertid valt betrakta dettaatt som
problem och allt lång sikt förmår lönebildningen tillpåatt trotsman anpassa

förenligt fästavad med full sysselsättning. Vi vill emellertid ändåärsom upp-
märksamheten i arbetstidsförkortningpå det samband med äratt utomor-en
dentligt viktigt till förutsättningar finns förkostnadsnivån deatt somanpassas
produktionen för inte skall uppstå underskott i bytesbalansen, behovdetatt av
åtstramning i ekonomin och arbetslöshet.

För illustrera vad sker då arbetstidsförkortningen kombineras medatt som
lönekompensation har vi i fall effekterna 25-procentig lö-några beräknat enav
nekompensation. kostnadsnivån och innebärEn sådan åtgärd påverkar att ar-
betslösheten stiger. blir helt enkelt för dyrt anställa personal ochDet ävenatt
med så blygsam lönekompensation blir arbetslösheten snabbt hög.en

Ibland hävdas högre vidjust de deltidsanställda kommer lönatt att en ar-
betstidsförkortning eftersom heltidslön. felaktigde då kan Det Deär en syn.
deltidsanställdas reallön kan på de heltidsanställdas reallönsättsamma som en-
dast Öka produktiviteten stiger. reallöneökningenDen kommer deattgenom
deltidsanställda heltidsanställdatill del de minskar sin arbetstid el-oavsett om
ler ej.
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iför deltidsanställda arbetatänkas det skapas deDet kan attatt utrymme mer
intehushållets totala arbetstidarbetstidsförkortningsamband med attgenomen

hävdasin arbetstid. kanheltidsanställde minskar Dessutomökar den manom
arbetar 30 timmarlönenivå förbättras. Endeltidsanställdas relativadeatt som

bruttolön,heltidsanställdesläge 75 deni veckan har i dagens endast procent av
heltidslön.förkortats till 30 timmar detsituation där arbetstiden äri enmen

relativa situationenendast denviktigt komma ihåg detMen det ärär attatt som
deltidsanställde uppnådeltidsanställde. absoluta tal kan denförbättras för den I

har.arbetstid heltidsanställdalönenivå vilken deoavsettsamma
tillarbetstidsförkortning dessutom ledavisas kanSom kommer att ensenare

deltidsanställdedengenomsnittliga skattesatsen. Dethöjning den gör atten av
genomförs.arbetstidsförkortningnettolönkan lägre om enen

offentliga sektornArbetstidsförkortningar och den12.5

offentliga verksamheten12.5.1 Den
arbetstidsförkortning hurvidväsentliga frågeställningarna ärdeEn enav mer

offentligabehovet denskall behandlas. Hur kommeroffentliga sektornden av
arbetstidsförkortningpåverkasverksamhet primärtsektorns att av en

arbetstids-ökar vidoffentliga sektorn där behovetfinns delar denDet enav
förutbildningsinsatser behövs kompenseraförkortning. gällerDet attt.ex. som

insatser förockså troligt behovetbortfallet arbetstid. Det är ut-att annanavav
fritiden blir längre.och rekreation ökarbildning, kultur när

omfatt-minska ioffentliga sektorn kan tänkasverksamheter inom denNågra
behovetkapitel, troligtutförligarening. framgår nästaDet är, att avavsom
obekvämabli Ökat behov påminska det också kanbarnomsorg kan även ettom

arbetstider.
kommer vad gäl-offentliga sektornflesta verksamhetsområden inom denDe

arbetstidsförkortning. För-arbetstimmar inte påverkasler behovet att enavav
sannolikt områden.forvaltningsmyndigheter sådanaoch ärsvar

i samband medsjukvård minskarhävdats behovetIbland har det att ar-enav
friskare arbetstiden korta-skulle blibetstidstörkortning att om vargenom man

frånvarosjukfrånvaro ochredogjort för vi intevi tidigareSom atttror annanre.
Även förvärvsarbetandearbetstid. depåverkas kortarekommer att omav en

Sjukvårdenssjukvård marginellt.skulle påverka behovetblev friskare det av
tekni-medicinskaresurstilldelningen och dentill delomfattning styrs stor av

knutna till vårdendel vårdresursemautveckling. mycket ärkens En stor avav
arbetskraften påver-utanförvårdbehovet för dem stårriktigt gamla ochde som

arbetstidsförkortning.intekas av en
mindrevårdomrâdetarbetstidsförkortningar inommöjlighetEn göraatt
tid tvåöverlappningstidema, dvs. denminskaharkostsamma ansetts attvara

arbetstidsscheman förEnligt de närvaran-verksamhet samtidigt.skift iär som
kvällspassoch de harhararbetar devanligen gällerde morgonpass somsom
kombine-arbetstidsförkortning16.00. Enkl. 13.00och kl.parallellt mellan som

behovetskiften reduceraröverlappning mellan de bådaminskadmed avras en
skulleöverlappningstidminsta möjligai sjukvården. Medarbetstimmarantalet
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kostnaden för 35-timmarsveckan minska hälften och för SO-timmars-med
12veckan med tredjedel.en

Åtminstone invändningar riktatshar detta För detett motpar resonemang.
första den ändrade schemaläggningen inte avhängig arbetstidsförkort-är en

Överlappningstidema minskasning. redan bl.a. i samband med tjänstgö-attnu
rationaliseringar genomförs.ring tredje helg och andra Det har dessutomvar

tveksamhet verkligen iuttryckts det går komma de korta överlapp-attom ner
ningstider förutsätts i den närrmda utredningen. Den ti-gemensammasom ovan

behövs för information, lör personalintensiva och förden det arbetetmest att
utveckla kompetensen hos personalen.

Mot bakgrund ovanstående det inte rimligt behovet arbets-är att anta attav av
timmar inom arbetstidsförkortning.sjukvården påverkas närrmvärt av en

Sammantaget finns för offentliginget underlag behovet konsum-att tro att av
tion påverkas arbetstidens Vi har därför uppfattat efterfrågan of-längd. påav
fentlig verksamhet given normalarbetstid. Hur den offentligaoavsett storsom
konsumtionen skall politiskabestäms beslut, såväl den totala omfattnin-vara av

verksamhetens inriktning olika delar.pågen som

12.5.2 Transfereringama
offentliga offentligtFörutom den verksamheten påverkas också de finansierade

transfereringssystemen tillväxten. transferering-För närvarande motsvararav
brutto omkring tredjedel BNP. 90 transfereringarna kanprocentarna en av av

sammanfattas under fem rubriker: pensioner, sjukersättning, barnbidrag och
föräldraförsäkring, arbetslöshetsersättning bostadskonsumtion.samt

frånOm bortser regelsystemet kan transfereringarna isäga att stortman man
följer den ekonomiska utvecklingen. När lönerna stiger ökar också sjuker-sett

sättningen. Höjningen bambidragen följer mycket väl den ekonomiska till-av
medan insatserna arbetslöshetväxten beroende konjunkturema.ärmot av

Möjligheterna finansiera bostäder och selektiva bostadsbidrag beror tillatt ge
del på den ekonomiska utvecklingen.stor

Även pensionerna har samband med tillväxten. Utgifterna för pensions-ett
har dock lång eftersläpning. De i dag pensionärer tjänadeärsystemen en som

in sina pensionsrättigheter under lång tid. Det svenska pensionssystemet byg-
på de i dag yrkesverksamma finansierarär med sin produktionattger som pen-

försionen dagens pensionärer.
Riksförsäkringsverket har i sin visatgenomgång de samlade pensionsut-att

gifterna andel BNP förblir på nuvarande nivå under överskådlig tidsom av un-
der förutsättning nuvarande regler gäller och tillväxten i ekonomin håller sigatt
kring två året. Man kan mycket schematiskt finnsdet tvåsägaprocent attom
problem i pensionssystemet. Det medär två tillväxt eller där-att procentsena

Årkommer växande andelöver löntagarna ha maximal ATP. 2010atten av
kommer i fallså hälften femtenärmare och kvinna hamännen in-attav var en
komst överstiger förtaket ATP. Med raska sig då ATPnärmarsteg ett rentsom
folkpensionssystem där den allmänna pensionen endast innebär grund-ett
skydd. Det andra problemet lägre tillväxttaktär med kommer växandeatt en en
andel den samlade produktionen till pensionärerna. snabb tillväxtEnattav
leder alltså till pensionerna relativt blir mindre värda för växandeatt sett en
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löntagare. En långsam tillväxt betyder pensionerna i anspråkgrupp att tar en
växande del produktionsresultatet. bådaI fallen kan detsäga uppstårav attman
balansproblem i förhållandet mellan löntagare och pensionärer.

Sedan RFV presenterade sin beräkning har befolkningsprognosen förändrats
vilket påverkar bedömningarna på två sätt. Medellivslängden öka vilketantas
betyder det 2010 förväntasår finnas 50 000att fler pensionärer iän RFV:s

För det andra betyder antagandet ökad invandring det blir flerprognos. attom
i arbetsför ålder och antalet arbetade timmar i referensaltemativetpersoner att

ökar med 0,3 året jämfört med antagandet det skulleprocent bli oföränd-attom
i RFV:srat prognos.

Pensionsutbetalningarna kommer i det medelsiktiga perspektivet be-att vara
roende hur mycket arbete utförs och produktiviteten under den arbetsti-av som
den. De i dag går i pension har tjänat in sina pensionspoäng med de arbets-som
tider gällde under deras förvärvsaktiva tid och den produktionskapacitetsom

fanns.då De pensioner betalas måste finansieras via dagens arbets-som utsom
tider och produktionsapparat. Det gör pensionsutbetalningar, arbetstideratt
och produktivitet är mycket beroende varandra.av

12.6 Arbetstidsförkortningar och sysselsättning
Iden kontinentala debatten har de förväntade positiva sysselsättningseffektema
dominerat för arbetstidsförkortningar. Bakgrundenargument den högaärsom
arbetslösheten i dessa länder. Man har, främst från fackligade organisationer-

hävdat inte arbete alla möjligtäratt uppnå medna, nuvarande arbetsti-om att
der måste dela på jobben. SverigeI har denna tanke inte fått fotfästeman även

fördet några år sedan då arbetslösheten snabbt fanns svenskaom debattö-steg
framförde liknande tankegångar.rer som

Resonemanget positiva sysselsättningseffekter arbetstidsfökortningom av en
vilar på det mycket förenklade antagandet det behövs fler anställda företa-iatt

för åstadkomma produktionget att efter arbetstidsförkortning. Omsamma en
studerar situationen i enskilda företag, på enstaka och inomman bran-orter

scher kan givetvis detta riktigt. I samhället helhet kan effektenvara som vara
helt annorlunda.

Utgångspunkten för det finns positiv sysselsättnings-resonemanget attom en
effekt kortare arbetstid är det finns arbetslöshet i utgångsläget.att Arbetslös-av
het kan betecknas obalans i ekonomin. Obalansen kan bero på efter-som en att
frågan i ekonomin för litenär eller lönerna för höga vilketär i bådaatt fallen
leder till alltför låg sysselsättning. Den obalans råder förändras intesom attav
arbetstiden förkortas. En arbetstidsförkortning angriper således påsymptomen
obalansen inte orsaken.men

Det är två är avgörande för vilka effekterparametrar arbetstidsför-som en
kortning får på sysselsättningen. Den första kostnadenär produceradper en-
het. Den effekten i sinär beroende arbetstidsförkortningenstur betydelse förav
produktisátet, drifttider och arbetskraftskostnader. En arbetstidsförkortning

leder till ökade kostnader ledakan till högre arbetslöshet. Ensom arbetstids-
förkortning däremot sammanhänger med ökad produktivitet, förlängdasom
drifttider och lägre lönekostnader kan givetvis åtföljas ökad sysselsättning.av

ÄvenDen andra faktisk arbetstidsutveckling.ärparametern normalarbets-om
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fastaDesätt.utvecklasarbetstidenfaktiska ett annatdenkanförkortastiden
arbetstidsför-samband medhögre isannoliktblirarbetskraftskostnaderna en

framförövertidföredra attkommakanföretagentillleder attvilketkortning att
gäller Sve-intevilketlåg,sysselsättningsandelen ärOmanställa fler personer.

sigsökerflerinnebäraarbetstidsförkortning attdessutom personerrige, kan en
Även arbetslöshetenocksåkanökarsysselsättningenarbetsmarknaden.till om

situation.sådanistiga en
till lägreledakanarbetstidsförkortningfallspeciellai mycketDet är som en

sannolikhetenutrikeshandel ärekonomi medöppenarbetslöshet. I storen
kostnadsök-sysselsättning. Enökadtillarbetstid lederkortarelitenmycket att

mednödvändigtblirdetinnebäravilket kanbytesbalansen attpåhårtning slår
Förutsättnin-arbetstidsförkortning.efterâtstramningekonomiskhårdhänt en

positiv effekt påskall haarbetstidenreduktion sys-allmänför enatt avengarna
för-mycketoch vilarrestriktivamycketordmed andra enselsättningen är

4anpassningsförmåga.ekonominsenklad bild av
systematisktfinns någotintedetvisargjorts sam-undersökningar attDe som
sysselsättningensundersökningsysselsättning. Enarbetstid ochmellanband av

arbetstidenavseendemedresultatsignifikantingetbestämningsfaktorer gav
medneutralsysselsättningen ärtolkningen är avse-rimliga attvarför den mest

5 längdarbetstidensmellanjämförelseinternationellEnarbetstiden.ende på
bestämdanågradrainte kanmanvisadeomfattningarbetslöshetens attoch

arbetslöshets-ochlängdarbetstidensmellansambandetbeträffandeslutsatser
devisar6 1980-taletunderarbetstidsförkortningarna attResultatennivån. av

haft denocksåarbetstidsförkortningarnaomfattandedegjortländer mestsom
förkortningarvisaintegårDetarbetslösheten. attatt av ar-ökningenstörsta av

sysselsättningen.inverkanpositivhaftharbetstiden en
detutgångspunktenmedarbetat är attarbetstidskommitténmodellIden som

kost-uppståendastArbetslöshet kanekonomin.isysselsättning omfullråder
hög.blir förnadsnivån

kapitalbildningochArbetstidsförkortningar12.7

arbetemellanprisförhållandenainnebärarbetstidsförkortning attgenerellEn
mindre.blirräknatarbetskraft i timmarTillgångenförändras.kapitaloch
företagbilligare. Iförhållandeviskapitalochförhållandevis dyrareblirArbete

så sättsubstitutionviss attmedföra man an-borde detmöjligtdär det är en
arbetstidsförkort-utvecklingmedjämfört utanarbetekapital änvänder enmer

Detomfattande.blianledningendenbordeKapitalbildningen merning. av
begränsamöjligheterochstrukturomvandling attsnabbareinnebäraskulle en

arbetstidsförkortningen.följdtillproduktionsminskningen av
gil-intehar detföretagsnivåÄven giltigtärovanstående resonemangom

lika,alltinnebär,arbetstidsförkortning attannatnivå. Ensamhälleligtighet
bytesbalanseniunderskottuppståskallinteOm detminskar.produktionen
osannoliktsparande. Det är attökatbetydainvesteringsnivåökad ettmåste en

sparkvot. Dethögretill motsat-ledaskulleverkligenproduktionminskad enen
realtmindreproduktionsnivå ut-mindre etttroligt. Enresultatet är gerta mer

elleoförändradantagandeEttinvesteringar.ochkonsumtionför omrymme
skullekonsumtionsutrymmetinitialtinnebärkapitalbildning attstigande
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integränsas bara därför produktionen blev mindre också därföratt in-utan att
vesteringarna i anspråk större andel produktionen.tar en av

Vi har i våra beräkningar utgått från sparkvoten kommer bli densammaatt att
i samtliga alternativ, normalarbetstidens längd. Det betyderoavsett investe-att
ringarnas reala värde kommer mindre i situation med arbetstidsför-att vara en
kortningar jämfört med referensaltemativet bibehållenmed arbetstid. Kon-
sumtion och investeringar blir förhållandevis lika mycket mindre vid arbets-en
tidsförkortning. Det kan rimlig avvägning även det kommeranses vara en om

innebära anspråk påatt sparkvoten i situationstora när arbetstiden förkortasen
drastiskt.

Av ovanstående följer kapitalbildningen kommer bliatt mindre arbets-att om
tiden förkortas. Förnyelsen produktionsutrustningen går därmed långsam-av

och produktiviteten ökar inte lika snabbt i referensalternativet.mare Kapi-som
talstocken kommer mindre vid horisontåretatt arbetstidsiörkortningarvara om
har genomförts än de inte hade genomförts.om

12.8 Arbetstidsförkortningar och fördelningseffekter
När arbetstiden förkortas får det effekter på fördelningen mellan olika grupper.
Fördelningseffekterna har rad olika dimensioner.en

Genom kortare arbetstid blir arbete knappare En ären resurs. resurs som
knappare blir med enkel ekonomisk analys dyrare. Det betyder löneande-en att
len i ekonomin rimligen blir något större. Kapitalandelen minskar i motsvaran-
de mån. Lönen skulle inte bli högre löntagarna skulle något störreutmen en
andel produktionsresultatet.av

Hur går det med den vertikala inkomstfördelningen, dvs. mellan hög- res-
pektive låginkom sttagare Om arbetstidsförkortningen blir effektiv finns det
anledning fördelningen kommertro beroendeatt detatt uppstår bristvara av var
på arbetskraft. Sannolikt kommer yrken i utgångsläget har långa arbetsti-som
der och de kräver lång utbildning de fir den efterfråge-som att störstavara som
ökningen. Om efterfrågan blir förstörst dessa stiger sannolikt lönernagrupper

för dem. Det kan inkomstspridningenmest göra ökar.att
En de omdiskuterade frågorna vid arbetstidsförkortningav gällermer en ar-

betsfördelningen mellan män och kvinnor. Med kortare arbetstid förutsätts ar-
betsfördelningen både i hemmen och på arbetsplatserna bli jämnare vilket skul-

leda till större ekonomisk jämlikhet. Våra beräkningar visar kvinnornasatt
andel förvärvsarbetstiden ökar mycket måttligt vid atbetstidsförkortning.av en
Inkomstema skulle ändå bli jämnare mellan könen vid effektiv arbetstidsför-en
kortning.

Det finns andra effekter arbetstidsförkorming positiva förär kvin-av en som
En är arbetstidema blir likartade mellan olika sektorer,nor. branscherom mer

och företag och därigenom rekrytering både och kvinnormän till alla yrkes-av
områden inom offentlig tihderlñttas.sektor och näringslivet För tillfället år ar-
betstidema långa i varuproduktion och andra manligt dominerade branscher
inom näringslivet medan deltidsarbetet vanligtär inom offentlig sektor och
kvinnligt dominerade branscher. skulleDet lättare dela pip-Lex. föräld-attvara
raledigheten deltidsarbete manligfatxnlineradeacceptabelt inomom vore mer
yrken. ’
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riktigt långpensionärer. Påochgäller löntagarefördelningsdimensionNästa
medel-Påarbetstidens längd.princip oberoendefördelningen isikt denär av

akti-beroende denfördelningen40-50 år,länge ärsikt, kanske sålång avsom
in sinahar tjänatpensionäreri dagarbetstider. De ärbefolkningens pen-somva

gällde. kortaredå Juarbetstiderperiod med desin aktivaundersionspoäng som
andeloch alltproduktion blir det störremindrearbetstiden destoär pro-aven

pensionärerna.gå tillduktionsresultatet måste
styrd ochpolitisktoffentliga sektornomfattningen denbetraktarVi somav
andelalltbetyder också störrelängd. Detarbetstidensoberoende att avenav

ochkommunerfinansieraförmåste användasproduktionsresultatet stat,att
avseendetgjort i detviarbetstidsförkortning. beräkningarDelandsting vid en

verketarbetstidsreformer. älvaIolikaeffekternaillustrera trortill förär att av
offentliga sektornspåverka denkommerarbetstidsförkortning ävenvi attatt en

skära nedväljerinnebärarbetstidsförkortningenomfattning. Om attatt man
givetvis få påtag-kan dethöja skattekvotenstället förioffentliga sektornden att

förbetydelsehar såledesarbetstidsförkortningfördelningseffekter. Enliga
omsorgsfunktioner.vård- ochupprätthålla viktigamöjligheten att

arbetstidkortareföljderSamhällsekonomiska12.9 av

beräkningsresultat-

2010tillutvecklingen årekonomiskaför den12.9.1 Prognos
20utveckling underekonomiskföromöjligt göraprincip detärI att en prognos

Även beräk-felaktiga. Deblikommande året kanför detkalkyler görsår. som
för-utveckling ärillustration tillfår därförviningar gör mest somenenses som

vissa refor-genomföramöjligtoch detekonomin görbalans ienlig med attsom
område.arbetstidenspåt.ex.mer,

utvecklingen deärekonomiskadenbedömningarnaförUtgångspunkten av
7 beräkningarLU:slångtidsutredningen.gjordes i den senasteprognoser som

2010.till årdragitshar i vårtill 19951987 utperiodenavsåg prognosmen
gällde denlångtidsutredningen. Detcentrala iuppfattadesproblemTre som

bytesba-klaravaraktigtmöjligheternasaldo,finansiellaoffentliga sektorns att
årensproduktivitetsutvecklingen. De ut-senasteden långsammalansen samt

mindre akuta. Däre-balansproblemsektornsoffentligagjort denveckling har
produktivite-problem ochblivitbytesbalansen störreiunderskottethar ettmot

alltutvecklats sämre.harten
Även underblivit bättreavseendeni mångaekonomiska lägeSveriges se-om

högrelöneökningstakten ärPris- ochproblem.strukturellafinnsår storanare
länder.jämförbarai flertaletän

flaskhalsar pååtföljandemedekonominöverhettningen itiden harPå senaste
råderområdenmångaproblem. Inomallt störrearbetsmarknaden ettsetts som

perspektiv måsteinternationelltiarbetskraft vilketbrist påför närvarande ett
i mångaråderarbetslöshetden högaproblemmindre änbetraktas ett somsom

ekonomis-siktlängrevarit påemellertidharutgångspunktVårländer. att ange
stabilise-kortsiktigaDeolika slag.arbetstidsreformerförförutsättningarka av

betänkande.för dettautanfördärmedliggerproblemenringspolitiska ramen
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Förutsättningen för den framtida produktionstillväxten avgörs utvecklingenav
arbetskraftsresurserna och produktivitetsutvecklingen.av Utvecklingen av ar-

betskraften har beskrivits i det föregående kapitlet. Under de närmaste två de-
cennierna finns möjlighet öka antalet arbetade timmaratt något. Till horisontå-

for våra beräkningar,ret 2010, kan antalet arbetade timmar förväntas öka med
0,3 året ingaprocent arbetstidsreformer genomförs.om om

Beträffande produktiviteten de flestaär bedömare överens det är svårtattom
räkna medatt väsentligt snabbare tillväxt i framtiden.en I den s.k. FOS-

initierad LO, SAFrapporten, och TCO hävdas Sverige underav att nuvarande
förhållanden inte kan räkna med starkare produktivitetstillväxt tvåänen pro-

år i varuproduktionencent och 0,75 inomper privat tjänstesektorprocent vilket
skapar årligt 8förett reallöneökningutrymme på långtidsut-Iprocent.ca en
redningen 1987 beräknades produktivitetstillväxten till 1,7 for helaprocent
ekonomin.

För illustrera vilkaatt samhällsekonomiska konsekvenser arbetstidsrefor-
fär har vi i princip utgått från långtidsutredningeñsmer Det innebärprognos.

BNP i referensaltemativetatt realt ökar med 2,2 året. Arbetsutbu-procent om
det öka med 0,3antas och produktivitetenprocent med 1,9 Mellanprocent.
basåret, 1986, och horisontåret, 2010, leder det till tillväxt på drygt 67en pro-

Den kan givetviscent. användas på olika ochsätt skapar visst handling-ett
sutrymme.

De politiska beslut beträffande barnomsorg, sjukvård, äldrevård och utbild-
ning fattats innebär den offentliga sektornssom att verksamhet behöver växa
med 0,8 år till år 1995.procent Den baskalkyl finansdepartementetper som
gjort för den offentliga konsumtionen i framtiden visar ökningstakten kanatt
halveras mellan 1995 och 2000 for därefter halverasatt ytterligare gång tillen

90,2 året mellan 2000procent och 2025. Det börom betonas denna baskal-att
kyl förutsätter mycket omstruktureringar inomstora den offentliga sektorn och
omfördelningar mellan olika verksamhetsgrenar.av resurser Vårt antagande

tillväxt på 0,8 året tillom år 2010en procent därförär inte orealistiskt.om Vi
har även antagit den offentliga verksamhetenatt oberoendeär den ekonomis-av
ka utvecklingen och eventuella arbetstidsreformer. Om tillväxttakten varierar
påverkar det alltså inte antalet arbetstimmar inom den offentliga sektorn utan
endast förutsättningen för finansieringen densamma, dvs. kravet på skatte-av
höjningar blir större färre arbetstimmar totalt utförs.som

Vidare har förutsatts visst överskott i bytesbalansenatt ett behöver åstadkom-
och i princip full sysselsättningatt råder vilketmas omkring 1,5motsvarar pro-

arbetslöshet. Sparkvotencents har förutsatts konstant andel BNPvara som av
i löpande priser. Denna andel vara likaantas ekonomiskstor utveckling.oavsett
Den utveckling skisseras i referensaltemativet, dvs.som arbetstidsrefor-utan

och med drygt tvåprocentig tillväxt,mer förenligären med ökning denen av
privata konsumtionen Årmed 2,4 året. 2010 skulleprocent den privata kon-om
sumtionen i fasta priser därmed kunna 76 högre 1986.än På 24procent årvara
skulle alltså konsumtionsnivån bli väsentligt högre än den för närvarande
Det skulle vidare kunna innebära ökning bruttoinvesteringama med 2,6en av

året och real timlöneökningprocent på 2,4om en året.procent om
Det innebär produktionen inom denatt offentliga sektorn minskar andelsom
den totala produktionen, däremotav växer dess andel sysselsättningsvo-men av

lymen. Det är konsekvens produktiviteten inteatten växer inomav sektorn.
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offentli-denutföras inomförutsättsarbetstimmarallatredjedelNärmare aven
offentligafinansiera denförskattendvs.Nettoskatten,2010.år attsektornga

30 tillfrån drygtantagits ökaharinvesteringar,ochkonsumtionsektorns
BNP.32knappt procent av

offent-utförs i denÅr åretarbetstimmar150miljoner22010 det omattantas
1988.årtimmarmiljoner800omkring 1medjämförtverksamhetenliga

sek-konkurrensutsattai denproduktionsandelenmotsvarande sättPâ antas
i sektornarbetstimmarutfördaandelenmedan27till knapptöka procenttorn

gällersektornskyddadeprivat attFör den pro-till drygtminskar procent.
sektorn väntasinomsysselsättningenochtill 58duktionsandelen växer procent

arbetstimmar.alla54 procentmotsvara av

reformen.effekterarbetstidsförkortningar,Alternativa12.2Tabell av

Lönekom-DriftformProduktivitetArbetstidsreform
pensationövergångreformenpga

IngenRef alt

oförändradoförändrad utanarb.veckatim3535V
oförändrad25 utanarb.vecka35 tim procent35V a

25oförändradoförändrad procentarb.vecka35 tim35 bV
25oförändrad procent25arb.vecka35 tim procent35V c

50oförändrad procent utanarb.veckatim3535 dV
5025 procent utanarb.veckatim35 procent35V e

100oförändrad utanarb.vecka procent35 timf35V

oförändradoförändrad utanarb.vecka30 tim30V
oförändrad25 utanarb.vecka30 tim procent30V a

25oförändrad procentoförändradarb.veckatim3030 bV
25oförändrad procent25arb.vecka30 tim procent30V c

50oförändrad utanarb.vecka procent30im30 dV
5025 utanarb.vecka procenttim30 procent30V e

100oförändrad utanprocentarb.vecka30 tim30 fV

oförändradoförändrad utanveckors6S 6 sem.

oförändradoförändrad utanveckors7S 7 sem.

månaders1818FF
oförändradoföränd radföräldraledighet utan

för6—timmarsdag30FF
oförändradoförändrad utansmåbarnsföräldrar
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12.9.2 Samhällsekonomiska följder 2°kortare arbetstidav
Beräkningarna arbetstidsrefonners konsekvenser har gjorts med hjälpav av en
ekonomisk modell, TORMOD. Modellen utarbetades inom för denramen nor-

2ska arbetstidsutredningen. harDen för svenska förhållandenanpassats av
Dominique vidAnxo nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs univer-
sitet. Resultatet föreligger i bilagan samhällsekonomiska följder kortareav ar-
betstid. Beträffande modellens uppbyggnad hänvisas till bilagan där Anxosetc.
beskrivning och beräkningar återfinns.

Det viktigtär betona resultaten är betraktaatt räkneexempelatt ochatt som
inte exakta Modellberäkningamaatt utgår från tillväxt-avser ge svar. t.ex. en
takt inte varit för handen på 15 år. Det har ifrågasätts det möjligtsom är attom

makroekonomiskagöra modellberäkningar så samhällsekonomiskastoraav
ingrepp förkortning arbetstiden till 30 timmar. Vad resultatensom ändåen av
visar vilkenär storleksordning effekterna har, i vilken riktning de går och vilka
samband mellan olika effekter ñnns. Med de analysmetoder finnssom tor-som
de modellberäkningarna den bästa tillgängliga kunskapen.vara

Vi kommer i det följande beskrivningargöra ekonomiskaatt följderav av
kortare arbetstid i olika avseenden: effekter på produktion och produktivitet,
kapitalutnyttj andet i form drifttider inom olika verksamheter, lönekompen-av
sation och lönebildning vid kortare arbetstid konsekvenser för den offent-samt
liga sektorns finansiering. Med utgångspunkt från de görsresonemangen sam-
manfattande beskrivningar den ekonomiska utvecklingen. Presentationenav

resultaten görs i 1986 fastaårs priser där inteav sägs.annat
I modellen går det variera drifttidens förändring vidatt arbetstidsförkort-en

ning, graden lönekompensation effekterna på produktiviteten vidsamtav en ar-
betstidsförkortning. Beräkningar har gjorts beträffande olika arbetstidsre-sex
former: 35 timmars arbetsvecka, 30 timmars arbetsvecka, veckorssex semes-

sju veckors 18 månaderster, föräldraförsäkringsemester, timmarssamt sex
arbetsdag för småbarnsföräldrar. Med varierande antaganden drifttid, lö-om
nekompensation och produktivitet har beräkningar gjorts för 19olika varianter

arbetstider.av

Produktion och produktivitet
Alla arbetstidsförkortningar kommer påverka produktionen negativt.att Samt-
liga reformalternativ lägre tillväxt referensaltemativet.än V 35 innebärger en

dryg fjärdedel tillväxtenatt till år 2010 förbrukas arbetstidsförkortnin-en av av
och V 30 drygt hälften tillväxten går förlorad.att Med alternativetgen 35Vav

skulle tillväxten i drygt 1,5 året under kvartssekel,procent dvs.vara nere ettom
nivå rådde under tiden 1975-1980 då Sverige befannsamma sig idensom värs-

ekonomiska krisen under helata efterkrigstiden.
Alternativet 30V innebär tillväxten skulle underatt året.procentvara en om

Så låg nivå på tillväxten har det aldrig varit i modern tid.
Modellen mycketär känslig för förändringar driftsmönstret. En fullstän-av

dig övergång till driftsmönster kompenserarett nytt helanästan den produk-
tionstörlust 35-timmarsveckan innebär. Produktionseffektema blir betyd-som
ligt större vid ändrat driftsmönster än produktiviteten påverkas arbets-om av
tidsförkortningen.
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produktionsökningenskulleperiodenundergenomförs30-timmarsveckanOm
dessutomarbetstidsförkortningenOmlåg.bli mycketförhållandenallaunder

utebli.helttillväxtenkanlönekompensationvissmedkombineras en
blir deveckoarbetstidenförkortningarmedalternativen sam-bådaFör av

priserfastaImyckettillväxtlägreformi stora.kostnadernahällsekonomiska av
bli35och Vreferensalternativetmellanproduktionsnivåskillnaden iskulle

12,52010årskulle procent2010. BNPårmiljarder kronor200omkring vara
produk-vissmedför35-timmarsveckanOmreferensalternativet.i enlägre än

vissvidochtiotillproduktionsbortfallet procenttivitetsökning begränsas en
till åttadrifttidenökning procent.av

mindrekronor änmiljarderbli 400produktionenskullegenomförs30Om V
produktionenmöjligafjärdedel denreferensaltemativet vilketi motsvarar aven

produktivitetsök-vissmedförenligarbetstidsförkortningen är2010. Omår en
vid 20referensalternativettillrelationiproduktionsminskningenning stannar

vid 21driftsmönsterutökade procent.och medprocent

arbetstidsreformer,olikavidproduktivitetsökningarochBNP-tillväxt12.5Figur
procent.

25Procent

2.0

1.5

1.0

0.5

~0.0 ~
V35Ref. V3

s FF18v30 V30dV3SaV3Se

Rrbetstidsreformer

produktio-inverkan påmåttligarebetydligtfårförlängingEn semestern enav
referensal-jämfört medlägreblir tvåproduktionen procentbetyderS 6 attnen.

2010. Detårpåproduktionsbortfall procentytterligare treoch S 7temativet ett
produktionen.effekter påsmåtämligenalltsåär

måttligharsmåbarnsföräldrarÄven förarbetstidsförkortningarselektiva en
någotproduktion ärinnebärFFproduktionen.totalapå den sominverkan en

kommerProduktionenveckorsgenomförandet semester.vidstörre än sexav
30till FFFörlängningenreferensalternativet.ilägre än2010 procentatt envara

referensaltemativet,ilägre änomkringproduktionen är procentbetyder treatt
för-bortfaller2010vid årproduktionsvärdettvåytterligare omdvs. procent av

månader.3018 tillfrånförlängsäldraförsäkringen
innebärproduktivitetenpåverkarprimärtintearbetstidsförkortningEn som
bl.a. påberor40-timmarsveckan. Detvidlångsammare änutvecklasdennaatt
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Årkapitalbildningen blir långsammare. 2010att kommer produktionsappara-
föråldrad än arbetstiden bibehålls.ten att Vid 30-timmarsveckansvara mer om

genomförande blir produktivitetsökningen omkring 1,5 jämfört medprocent
1,9 i referensalternativet.procent

Kapitalbildning
Investeringarna kommer alltså mindre vid arbetstidsförkortningatt änvara en
i refcrensalternativet. Som tidigare redogjorts för har ändå räknat med att
sparkvoten hålls oförändrad eftersom produktionen blir lägre blir ocksåmen
investeringarna mindre.

l referensalternativet ökar bruttoinvesteringarna med 2,7 året.procent om
Om V 35 genomförs Ökar investeringarna med blott 2,2 och vid 30Vprocent
med 1,6 Förlängning och föräldraförsäkringen påverkar iprocent. semesterav

inte investeringsutvecklingen. Kapitalstocken beräknasstort sett sjuvara pro-
lägre vid 35V och 14 lägre vid 30V i referensalternativet.äncent Mo-procent

dcrniseringen samhället går således långsammare arbetstidennär kort.ärav

Tabell 12.3 Makroekonomiska beräkningar vid olika arbetstidsreformer årsi 1986
fasta priser, år 2010 utvecklingen 1986-2010.samt

BNP Tillväxt Arbets- Privat konsumtion Real
mdr kr jfr ref årligen löshet mdr kr jfr ref timlön

% % % %

Ref alt 1562 0 2,2 0 942 O 166.5

V 35 3641 13 1.6 0 785 17 164,2- -
V 35a 1408 10 1,7 0 820 13 168.0- -
V 35b 1641 25 0,9 15 623 34 171.7- -
V35c 1301 -17 1.4 8 734 -22 171.7
V35d 1431 7 1.8 0 837 -11 171.2-
V35e 1476 1.96 0 873 7 175.1- -
V35f 1515 3 2,0 0 902 4 179.9- -
V 30 165 251 0,9 0 625 34 162.5- -

30aV 242 201 1.2 0 688 27 170.2- -
30bV 877 44 0.3 24 393 58 176.9- - -
30cV 087 301 0.6 12 563 40 176.9- -
30dV 232 21I 1.2 0 678 28 170.1- -

V30e 1313 -16 1.4 O 744 -21 178.1
V 30f 284 181 1.3 O 720 24 175.8- -
S6 1531 2 2.1 0 918 3 166.5- -
S7 1488 5 2.0 0 884 166.36- -
FF 18 1547 l 2.1 0 931 1 166.9- -
FF30 1518 3 2.1 0 908 4 167.1- -
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konsumtionPrivat
offentliga verk-sådana denförutsättningarna för beräkningarnaEftersom är att

bytesbalansen vi-arbetstidsförkortningarna,samheten opåverkadantas vara av
arbetstidsför-oförändrad måsteoch sparkvotenvisst överskottett envarasa

utsträckning.konsumtionen iprivata störrekortning påverka den
och 34lägre vid V 35bli 16privata konsumtionen beräknasDen procent pro-

privatainnebär allt denreferensalternativet. Detlägre vid 30 iV än atttrotscent
vid 30 i jim-35 och 37 V48 vid Vkonsumtionen kan öka med procentprocent

1986.förelse med basåret

förändringprocentuellprivat konsumtion,12.6Bruttonationalinkomst ochFigur
referensalternativet.förhållande tilli

Procent
O

-3
-6
-9
12- 15- 18- IPRIVHT-21

KDNSUMTIONå

1BRUTTONRT.30- INKOMST-33
D FF18 FF30ssV30dv30v35 v35a

S7V3UeV3UeV359V35a ~

Rrbetsndsreformer

konsumtionsbortfallet 2010veckors genomförs blir årOm semester om-sex
jämfört medkring och vid sju veckors drygtsemester procenttre procent sex

privata konsumtionenreferensalternativet. Vid genomförandet S 6 kan denav
i referensalternativet.öka med 2,4 årligen jämfört med 2,5 procentprocent

konsum-förlängning föräldraförsäkringen till 18 månader påverkarEn av
smâbamsför-arbetsdag förtionsförmägan måttligt, medan timmarsmycket sex

blir omkring fyra lägre.åldrar innebär konsumtionen procentatt

Oflentlig verksamhet och transfereringar
förenligökning den offentliga verksamheten på 0,8 åretEn procentav om

intill oförändrad tillväxten årligen uppgår till litemed nettoskattnäst omen
drygt löpande priser kommer den offentliga konsumtionentvå Iprocent. att
uppgå till 28 uppgår investeringarna i den of-drygt BNP. Därutöverprocent av
fentliga sektorn till BNP.tre procent av

transfereringar förtidspensionering,Kostnaderna för vad gäller sjukpen-
ning, utbildning och antagitsarbetsskador, arbetslöshet har motsvara samma
andel produktionen i samtliga alternativ och andel 1988. Det-av samma som

för föräldrapenning givetvisgäller barnbidragen medan kostnaden på-samma
verkas förlängning föräldraförsäkringen genomförs. andelDennär aven av
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produktionen behövs for finansiera pensionema påverkas tillväxttak-attsom av
Ränteutgifterna har beräknatsten. uppgå till tio miljardernärmare kronor i

samtliga alternativ. Det bör kanske betonas det inte någonär foratt prognos
skatteandelen endast illustration till arbetstidsförkortningarsutan effekteren

skattekvoten.

Tabell 12.4 Utgiftsandelar för finansiera offentlig konsumtion,att investeringar
och vissa transfereringar, BNP i löpande årprocent priser, 2010.av

Refalt V35 V35d V30 V30d FFl8 S6

Off konsumtion 28,7 32,1 31,2 36,5 35,1 28,9 29,2
Off investeringar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Ålderspensioner 11,0 12,0 11,6 13,5 12,8 11,0 11,0
Sjuk- och föräldraförs. 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 3,8
Övriga transfereringar 11,6 1,6l 1,6l 1,6l 11,6 11,6 1,6l
Ränteutgifter 0,5 0,8 O,7 1,2 1,0 0,5 0,5

Totalt 58,6 63,3 61,9 69,6 67,3 59,5 59,1

Av tabellen framgår andelen produktionen behövs föratt finansie-av attsom
offentlig verksamhet och transfererin ökar kraftigt arbetstiden förkor-ra gar om

V 35 innebär skatten måste höjastas. motsvarande 4,7att BNP jäm-procent av
fört med referensalternativet. Det i dagens BNP-värde omkring 50motsvarar
miljarder kronor. Om 35-timmarsveckan förenligär med viss förändringen av
driftsmönstret innebär det skattehöj ningsbehovet vid 3,4att stannar procenten-
heter, vilket omkringär 35 miljarder kronor. 30-timmarsveckan påverkar i än-

större utsträckning skattekvoten. Skatteandelen skulle behöva Öka med 11,2nu
procentenheter, omkring 115miljarder kronor, eller driftsmönstret vidgasom
något med 8,3 eller 85 miljarder kronor.procent

En del de in i skatter kommerstor tillbakagå till hushål-tasav pengar attsom
ilen form transfereringar. Det alltsåär inte någon ytterligare minskningav av

den privata konsumtionen härdet indikerar. Däremot visar beräkningensom
arbetstidsförkortning kommer ställaatt inför rad fordelningskon-atten oss en

flikter kommer bli svårare lösa: mellan löntagare och pensionärer,att attsom
mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer, mellan offentlig verksamhet och
privat konsumtion. Det snävare gör det svårare åstadkommautrymmet att
önskvärda reformer. I antagandet ligger ändå barnbidrag och andraatt t.ex.
ekonomiska bidrag till barnfamilj kommer bli lägre vid genomförandetatterna

arbetstidsförkoxtningar än sådana inte genomförs.av om
Kanske det konsekvensernaär for den offentliga sektorns finansieringsmöj-

ligheter den allvarligasteutgör och viktigaste invändningen snabbasom mot ar-
betstidsforkortningar. Många de positiva effekter arbetstidsförkort-av som en
ning för med sig kan helt utebli den samtidigt på skapar obalanser i dennyttom
offentliga sektorns finanser med krav på drastiska nedskärningar dess verk-av
samhet.
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Lönebildningen
intressantbeskrivits kan detutvecklingtillMed hänvisning den attvarasom

ekonomiskademöjlig medreallöneutvecklingvilken ärstudera antagan-som
35referensalternativet och Vanvändsdet här falletgjorts. Iden somsom

exempel.
tilltransfereringartill nettoskatttagitsi följandehar detHänsyn samt pen-

tillväxttakten.beräknats följatransfereringarövrigamedansionssystemet
exklusive skatt 2,2reallöneökningenblirreferensaltemativetI procent per

förhögreutveckling 24,3 närva-änreallönen med dennaPå 10årår. är procent
förhandlabetydande reallöneutrymmeutvecklingrande. sådanEn att om.ger

öka medföre skatt kunnareala timlönengenomförs kommer den35Om V att
emellertid reallöneutrymmetEfter skatt kommer1,9 året. attprocent varaom

öka med 1,7reallönen timmedockFortfarande kommerbegränsat. attpermer
högre.blir timlönen 18,4På tio åråret. procentprocent om

och timlönen12,5minskar medför heltidsarbetandeArbetstiden procenten
skall ha kvar lönheltidsarbetandeföröka med 14,3måste procent att sammaen

alter-heltidsarbetande kan iReallönen förarbetstidsförkortningen.före ensom
Om-eller 0,4 år.under periodennativet V 35 Öka med 4,1 procentprocent per

för arbetstids-reallöneökningar användsförfyra femtedelarkring utrymmetav
1990-talet med degenomförs under35 detförkortningar i alternativet V an-om

taganden gjorts.som

Informell ekonomi
arbetstidsför-effekternaekonomiskaberäkningar vi gjort beträffande deDe av

i ochsig uttryck BNPformella ekonomin sådan dengäller denkortningar tar
omfattande infor-formella ekonomi finnssidanandra mått. Vid denna enav

påverkas.givetvis kanmell ekonomi som
omvårdnadstjänster medbröd med bak,inköpGenom ersätta egetatt merav

delsaftkokning kan hushållet kompenseraläskinköp medvård hemma och en
arbetstidsförkortning. kan skeDetköpkraft inträffar vidförluster ide ensomav
självhushåll.tillmarknadenöverflyttning arbete påen av

har skett där-tjänsteproduktionen till marknadenochUtflyttningen varu-av
kvalitetenprofessionellt utfört arbete kanför produktivare. Genomden äratt

givetvis kanhindrar inte mångaEffektiviteten ökar. Detofta bli bättre. att upp-
punkteringensjälv lagaoch välfärdsärskild tillfredsställelseleva attgenomen

reparation och odla grönsa-stället för lämna cykeln påcykeldäcket ipå att egna
snabbköpet.för handla dem iker i stället att

hushållsarbetet.ökafinns det möjlighetermindre tid i lönearbeteGenom att
blir fallet detstödjer verkligenstudier såñnns inga empiriskaDet att mensom

sker.tänkbart såär att
inte ändra huvudtendenser-sådan ökningalla omständigheter kanUnder en

arbetstidsför-produktionseffektema vidi studie gjortsden över enna som
kortning.
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12.10 Ekonomiska förutsättningar för arbetstids-

förkortningar sammanfattande slutsatser-
Budskapet i det här kapitlet kärvt. Kortare arbetstid betydandekommerär att ta
samhällsekonomiska i anspråk. Det skall angelägnavägas andramotresurser
reformer. finnsKanske det de kritiska del beräkningarna.är motsom en av
Man har finns och positiva effekter arbetstidsför-det dy namiskamenat att av en
kortning inte beaktats.som

Det möjligt det finns förändringarär kan i samband medgörasatt som en ar-
betstidsförkortning har betydelse för produktivitet inom näringsliv och of-som
fentlig förvaltning. Det samtidigt också möjligt det finns desorganisa-är att
tionstendenser negativa effekteroch inte beaktats. Det kan uppstå flaskhal-som

arbetsmarknaden, det kan bli brist arbetskraft effektivtpå och svårt attsar
utnyttja de finns. kan mycket allvarliga konsekvenser förDetresurser som
såväl den konkurrensutsatta offentligaindustrin den sektorn. Industrin kansom
tvingas förlägga sin utomlands och offentligadel verksamhet denstörreen av

fårsektorn svårt upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. båda fallen fårIatt
det allvarliga konsekvenser välfärd välstånd.för och

snabb arbetstidsförkortningEn kanske innebär så krav på förändringarstora
produktionsapparaten inte blir möjliga genomföra.de attattav

Några kanske möjligheterna till flexibla lösningar i samband medattmenar
förkortad flexibilitetenarbetstid undervärderats och kan underlättaatten pro-

duktionsapparatens anpassning. Till dem vill vi flexibiliteten står på si-säga att
ben. Flexibla arbetstidslösningar kan genomföras med nuvarandeävenna egna

arbetstider. Positiva effekter flexibiliteten givetvis väl användaskan mycketav
för förkorta arbetstiden.att

Beräkningarna reformervisar allt genomförbara den ekono-ärtrots att om
miska utvecklingen följer finns priori-den utstakade banan. Det möjligheter att

mellan olika sociala reformer, kortare arbetstid och högre privat konsum-tera
tion. Generella arbetstidsförkortningar kan genomföras de upplevsom som

skallmycket angelägna. fritiden måste värderas mycket högt deMen ge-om
nomföras och det informationen fulla effekterna olikaangeläget deär att om av
reformer fram.når

kanske allvarligaste invändningen, åtminstone sikt, tillväx-Den på kort är att
varitbetydligt lägre i beräkningarna. Produktivitetsökningen har inteär änten
finnshälften under hälften 1980-talet i beräkningarna. Detså andrastor av som

inget på utvecklingen kommer vända under detyder närmaste tre-att attsom
förproduktivitetsutvecklingen helafem åren. I stället tyder det påmesta att

ekonomin omkring året i bästa fall. Under såda-kommer att procentvara en om
genomföra angelägnaomständigheter blir det betydligt svårare aldrig såattna

arbetstidsreformer: förkortning veckoarbetstiden med timme äteren uppen av
2,5 års reallöneutrymme.

arbetstid och möjlighe-Det viktigt sambandet mellanuppmärksammaär att
finansiera offentliga arbetstidsförkortningden sektorn. En kommer attterna att

offentligamedföra öka eller innebära sektornskattekvoten måste denattatt
för vilkaArbetstidspolitiska ställningstaganden har därför betydelseskärs ned.

skattepolitiska överväganden kan göras.som
därför genomförs,ekonomiska budskap entydigt: innan reformerVårt är

arbetstid skall finnas för Ka-gäller eller det dem.detoavsett annat, resurserom
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kan måste bakas innan den kan delas. Inga reformer självfinansierande.är Att
ledig betyder produktionen blir mindre vilket innebär konsumtions-att attvara

förmågan blir lägre. Om den ekonomiska situationen försämras, utrymmetom
för reformer begränsas och underskott i statsfinanser och bytesbalansom upp-
står kommer det ha utomordentligt negativa effekter för deatt grupper som an-

kan stå vinnare vid arbetstidsförkortning kvinnor, barn och lön-nars som en -
i allmänhet.tagare

inteDet med sviktande ekonomiär de några vinster.gören som grupperna
Det visar också internationella erfarenheter arbetstidsförkortningar underav
1980-talet. Det med andraär ord med stark ekonomi fritiden kan öka.en som
En ekonomi kan aldrig förbättras ledighet. Det i styrkeposi-ärsvag av mer en
tion det blir meningsfullt fritid konsumtion, inteväga sjunkandenäratt mot
reallöner det nödvändigt förgör på sparandet någorlundatära upprätt-att att
hålla konsumtionsnivån. Det inte intecknagår tillväxt inteännu äratt en som
uppnådd.
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13 Sociala effekter arbetstidsreformerav

13.1 Inledning
Enligt vår attitydundersökning hälften befolkningennära det vik-ärattanser av
tigare framtida ekonomisk tillväxt förkorta arbetstiden än påatt satsa atten
privat eller offentlig konsumtion. 62 de heltidsanställda föredrarprocent av
kortare arbetstid framför högre lön i framtiden villeller redan minska sinnu ar-
betstid med motsvarande lönesänkning. 44 kvinnorna arbetar del-procent av
tid Många fackliga och politiska organisationer har arbetstidsförkortning
sitt Ställningstagandena motiveras oftast med de positiva sociala ef-program.
fekter kortare arbetstid få.antas

Det finns alltså många och förhoppningarantaganden positiva sociala ef-om
fekter kortare arbetstid. finnsDet många empiriska studier hälsomäs-deav av

2siga och sociala konsekvenserna arbetstidens förläggning. Studier röran-av
effekter förändringarde i arbetstidens längd däremot sällsynta. Det härärav

kapitlet får därför nödvändigtvis något spekulativ karaktär. De antagandenen
positiva sociala effekter kortare arbetstid ligger bakom individersom av som

och organisationers ställningstaganden förefaller dock rimliga och ganska
självklara de svåra empiriskt belägga.även är attom

Arbetstidsförkortningar flexibel pensionsålder, friår mitt i livet,typen ut-av
jämning semestervillkoren får naturligtvis konsekvenser i form ökad val-av av
frihet och rättvisa kan knappast på något genomgripande sättantasmen mer
förändra de sociala relationerna.

Särlösningar för småbarnsföräldrar kan påtagliga konsekvenserantas mer
för barnens situation, jämställdheten, barnomsorgen och för arbetets organi--

sation.
Men generelldet förkortning veckoarbetstidenär kan deantasen av som

konsekvenserna,största åtminstone den någorlunda Vilka dessa blirär stor.om
inte lättså sia eftersom iär de utsträckning avhängiga vadäratt storom av som

händer arbetstidens förläggning.med
I det följande koncentreras uppmärksamheten på följderna dels av en gene-

rell förkortning veckoarbetstiden för heltidsanställda, dels kortare arbets-av av
3tid enbart för småbarnsföräldrar.

iResonemangen detta kapitel förs i utifrån antagandet arbetstids-stort sett att
förkortningar genomförs först de ekonomiskt möjliga. Om denna förut-när är
sättning inte uppfylld, förrablir det framgår kapitlet samhällse-är som av— ——
konomiska störningar vilkas negativa följder vidakan överskugga deantas po-

veckolönsitiva effekterna kortare offentligarbetstid. Det real ochantas attav
service kan behållas.

Vidare har antagits de diskuterade arbetstidsförkortningarna för anställdaatt
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Vid myckettill övertid och extraknäck.blir effektiva, dvs. de inte leder ökadatt
antagande diskuteras,förkortningar arbetstiden kan realismen i dettastora av

arbetstidsförkortningar itidigare Sve-har i varit fallet viddet stort settmen
4-r1ge.

arbetsorganisationoch13.2 Arbetstidsförläggning

arbetstidsförkortningGenerell13.2.1
förkortas,reallönerna arbetstidenblir svårt bibehålla eller ÖkaDet näratt om

flerbehålls eller förlängs meddrifttiden kapitalintensiva verksamheterinte i
skeutsträckning så skulle kommaobekväma arbetstider följd. vilkenI attsom

förutspå.dock svårtär att
1987 minskadesprivatanställda arbetare i Norgenormalarbetstiden förNär

dagtidsarbetande och tillfrån till timmar i veckan förmed 2,5 timmar 40 37,5
ochdrifttiden i näringslivet ned timme33,6-36,5 för skiftarbetande, sågick en

Drifttids-branschmässiga skillnadernatio minuter i genomsnitt. De stora.var
skiftar-branscher med mycketreduktionen i i företag. Ismåstörre än storavar

40 företagen lös-drifttiden inte alls. Nästanbete reducerades nästan procent av
förarbetstidsförkortningenproduktionsproblem i samband med attte genom

dagtid ellerarbetstiden i förhållande till normalsomliga anställda förskjuta ge-
behovskiftgång. Arbetstidsreduktionen i Norge tycks ha skapat störreettnom

5flexibilitet i arbetstidsanpassningen.av
efterfråganvanligare till ökadförskjutna arbetstider blir leder detOm

kvalitet i offent-tider. volym ochoch barnomsorg på udda Omtransportert.ex.
andel allaskall behållas arbetstiden förkortas måstelig service störrenär en av

offentliga där andel dearbetstimmar utföras inom den sektorn storen av an-
ställda har schemalagd arbetstid.

olika arbetstidsför-studier tänkbara konsekvenserVi har låtit utföra avav
6 följande avsnitten bygger i huvudsakkortningar i skilda lokalsarnhällen. De

på dessa studier.
arbetstiderblir blir spridningen ikortare nonnalarbetsveckan destoJu större

arbetstidsbuketter kan förutses.och fler arbetstidsscheman ochvarianter av
förskjutnatill skift eller påfinns anledning gå sättDet överstörre annatatt
normalar-för kapital och anläggningar kortarearbetstider kunna utnyttjaatt

förstaproduktionen ibetsveckan arbetarna i den direkta dettaDetär. är som
i betydligt mindretjänstemännen skulle detta bli aktuellthand skulle gälla. För

självaarbetar i kontakt medutsträckning och främst gälla dem nära pro-som
duktionen.

genomförandetstudien Motala har konkretiserat effekternaI över avman av
fördubblas. verksam-timmars arbetsvecka. Andelen skiftarbetande För de35

förkortnin-dagtidsarbete troligastheter där skulle fortsätta med detär attman
vanligt redan slutarpå fredag eftermiddag. Det ganskaär atttas ut nu mangen

tiden övriga dagar. På sådana arbets-tidigare fredagar och arbetar in den påpå
arbetsplat-sarmolika inarbetningen skulle försvinna. Påplatser detär mest att

allaflextid skulle flextidsramen minska och den tid dådär i dag har ärser man
samtidigt arbetsplatsen bibehållas.på

mindre kontinuerligde arbetsplatser där i dagsläget har ellerPå man mer
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drift skulle inte arbetspassens längd förändras antalet arbetspass bli färre.utan
Detta gäller både industrin och sjukvården.

De kommunala arbetsgivarna inte 35-timmarsveckan skulle innebä-antar att
så förändringar. En mycketstora andel de kommunalanställdara stor arbetarav

deltid. Vid förkortning normalarbetstiden dessa behålla sinen arbets-av antas
tid med ökad tjänstgöringsgrad. Att så skulle bli fallet dock inteär så säkert -—enligt attitydundersökningen det 38är de deltidsanställda före-procent av som

7drar kortare arbetstid framför högre lön.
Också vid 30 timmars arbetsvecka skulle de flesta arbeta vanlig dagtid. Här

kan tänka sig antingen sextimmarsdag med variantenman något kortare fredag
eller fyradagarsvecka med sju och halv timme måndag till torsdag. Vilketen av
dessa mönster skulle bli det dominerande får konsekvenser försom stora sam-
hällslivets allmännna tidsorganisation.

Kvinnor i arbetaryrken arbetar redan i utsträckning på obekvämastor ochnu
oregelbunda tider, främst i sjukvården, kommunal omsorgsverksamhet, han-
deln och service.annan

Vid 30-timmarsveckan blir det fråga avsevärd ökning andelen skift-om en av
arbetande i direkt produktion. Det arbetarnaär i den direkta industriproduk-
tionen ungefär fjärdedelar ärtre män främst skulle kommavarav som att—— —

gå tillöver Skiftarbete. Av de manliga LO-medlemmarna arbetar iredan dag
tolv skift.procent

De LO-anslutna männen skulle närma sig de LO-anslutna kvinnorna i andel
med oregelbundet arbete. Skillnaden i arbetstidsvillkor mellan arbetare och
tjänstemän skulle öka.

Förändringstryck
I Norge ledde arbetstidsreduktionen till vidtog eller planerade föränd-att man
ringar i utsträckning. Av destor privatanställda arbetar 35 företagi därprocent

vidtagit eller planerar förändringar i produktionsmetodemaman följdsom en
arbetstidsförkortningen, 33 i företag där förändringarav iprocent organisation

och ledning blivit aktuella och 45 i företag där genomförtprocent man program
för eller tänker sig öka personalens kompetensatt uppläming Dessaetc.genom
siffror baserar 8sig frånenkät norska arbetsgivareföreningen. Eftersomen
de gäller inte bara vidtagna också planerade förändringarutan kan de över-vara
drivna antyder ändå också relativt måttligmen att arbetstidsförkortningen
medför förändringstryck.ett stort

På fler arbetsplatser iän dag kommer vid arbetstidsförkortning verksam-en
heten eller driften fortgå med växlande arbetslagatt avlöser eller överlap-som

varandras arbetstid. Detta kan medföra svårigheterpar det gällernär specialis-
vilkas kompetens nödvändigter är för verksamheten skall kunna fortgå.att På

arbetsplatser där det i dag tillräckligtär med specialist kan det bli aktuellten
anställa ytterligareatt Men då skulle betala för kompetensen. änman mer

behöver. Ett alternativ dåär överföra delman specialistarbetsuppgifteratt påen
personal. Kortare arbetstid kan medföraannan tryck i riktningantas dele-ett av

gering och uppskolning. Allroundkompetens blir viktigare förän närvarande.
Trycket på utbildningsinsatser ökar samtidigt för utbildningutrymmet påsom
arbetstid minskar.
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genomföravi låtitortsstudieroch deerfarenheternanorskaBåde de somavav
flexibelriktningimedför tryckarbetstidförkortadframgår det ett merenavatt

organisationsstruktur.och variabel

småbarnsföräldrarförarbetsdag13.2.2 Kortare
förarbetsdagkortareortsstudierfram i vårakommitEnligt vad antas ensom

föränd-eller något störreproblemmedföra några störreintesmåbarnsföräldrar
andelsåeftersomarbetsplatserkvinnodominerade storringstryck på av per-en

deltid.arbetarsonalen redan
Arbetstids-arbetsplatser.mandsdomineradeannorlundaUtgångsläget är

li-utgångsläget ärdeltid imedandeleneftersomblir mycket större,bortfallet
arbetsorgani-probleminnebär detarbetsplatser attPå vissa stora anpassaten.

måste göraDärandra åtta.ochtimmarsomliga arbetartillsationen manatt sex
uppgif-andrasmåbarnsföräldrarnaplaceraflexibel ellerorganisationen mer

normala.deänter
längdarbetstidenssåvälredan i dagvarierararbetsplatserflestaPå de stora

På mångaarbetstiden.iskillnaderhanteraförläggning. Man ärdess attvansom
förarbetsdagmed kortaresvårigheterdäremotarbetsplatsersmå storaser man

behövertelefonväxlarfunktionerVissasmåbarnsföräldrar. mant.ex.som
och störreenheten ärmindreProblemen störreärhela tiden.besattaha

specialiseringen är.
förochför kvinnorarbetsmarknadfinnsdetFörenklat kan säga enatt enman

inom denutsträckningoch iserviceochvårdmedarbetar storKvinnornamän.
vanliga. Dettaarbetstider ärvarierandeochDeltidsektorn. passaroffentliga

Organisationen ärönskemål.anställdasdebehovverksamhetenssåväl som
varierar.förläggningochlängdarbetstidenskringuppbyggd att

privatadenvaruproduktion inomutsträckning mediarbetar störreMännen
inte påvarierardagenunderarbetsinsatserbehovVerksamhetenssektorn. av

dedeltid frånönskemålstarkaNågraservicesektorn.inom omsätt somsamma
främstadetdelpensionärer ärlitenfunnits. Enhar inte un-anställdas sida grupp

dantaget.
innebäraskullesmåbarnsföräldrar i attför settarbetsdag stortOm kortare

arbetsdagför den kortareföräldraförsäkringenfrånersättningfickmödrarna
ochkvinnligiuppdelningdennaförriskfinns detharofta redan att ende ennu
för-arbetsdagfádernasdäremot ävenOmförstärks.arbetsmarknadmanligen

itänkabliarbetsplatsermansdominerade atttvungenpå nyaskullekortas man
Skillnadenheltid.arbetadeallaintetillorganisationenoch attbanor anpassa

försvagas.skullearbetsmarknadssegmentkvinnligaochmanligamellan

arbetsplatsernautanförochpårelationerSociala13.3

arbetstidsförkortningGenerell13.3.1
och denför identitetenviktigaärarbetskamraternatillrelationernaochYrket

präglasarbetsplatserna attsociala umgängetDetförankringen. avsociala
naturligt. Sär-sigSamtalsämnenresultat.uppnåförsamarbetar gerettattman

ochsläkttillnätverkharför sådanaoch gran-ensamståendeförskilt svagasom
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på grundt.ex. flyttatnar kamratskapetatt ärav på arbetsplatsenman vik--
tigt och kan grund för bygga socialavara atten nätverk.upp nya

Om arbetstidsförkortning medför kraven på tiden på arbetetatt måste utnytt-
jas effektivare kan det innebära risk för de sociala relationernaatten på arbets-
platsen Utrymmetutarmas. minskar för på arbetstid läggaatt in sådant somligger utanför den omedelbara arbetsuppgiften, utbildning ellert.ex.som
motionspauser.

En förkortning arbetstiden innebär kanskeav yrkesrollen inteatt bara får
mindre tid också mindreutan betydelse och tyngd förän närvarande i relation
till andra sociala roller förälder, medborgare.som Ett de oftastgranne,- av
framförda för arbetstidsförkortningargumenten ären männen skulle för-att
stärkas i sin familjeroll.

Det blir bli tid för utveckla och vidmakthållamer att sociala relationer med
släkt och Fler skulle tid utvecklagrannar. intressenatt utanför arbetet och in-

stå livsinnehållte vidutan pensioneringen. Föräldrar får tid för sina barnmer
inte bara under småbarnsâren också deutan när är tonåringar vilket skulle kun-

minska del sociala problem.na en

13. 2 Kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar
Det finns risk för de arbetaren att timmar kommersom utanför i mångasex
sammanhang på arbetsplatsen de andra arbetar åtta. Det finnsom också riskenför bara deras arbetstidatt inte deras arbetsuppgifter minskarmen så de fåratt

än andrastressa och inte hinnermer på kafferasten.prata Om det blir i huvud-
sak kvinnor förkortar sin arbetsdag finns det risksom för de kommer i sistaatt
hand vid internutbildning och befordran.

Om fäderna förkortar sin arbetsdag i utsträckning närmar sigen mödrar-som
i situation där det dessutomnas allmänen är brist på arbetskraft uppstår knap-
dessa risker. Då blirpast tiden med kortare arbetsdag period nästan allaen som

går igenom och alla arbetsgivare och arbetskamratersom mäste sig ochanpassa
hänsyn till.ta

13.4 Barn och föräldrar

Många smâbarnsfamil j har ansträngd situation. Maner kanen säga de haratt att
välja mellan tidsmässigt och ekonomiskten pressad tillvaro. Deen ensamstå-
ende mödrarna har ofta inte det valet saknar bådeutan ekonomiskaens och tids-

Ävenmässiga marginaler. de flesta familjer är angelägnaom ordna sinaattom
tidsmönster så barnen får drägligatt situation, slår arbetslivetsen tidsstruktu-

igenom kraftigt i familjelivet.rer Möjligheterna påverka sin arbetstidsför-att
läggning är mycket vikt för småbarnsföräldrar.storav Många barn ledsnaär
över de inte får längreatt tid med sina föräldrar ochvara över föräldrarnaatt är

9så trötta och jäktade.
Det allra starkaste för förkortningargumentet förvärvsarbetstidenen harav

varit och är större hänsynatt tillta och underlätta situationen för småbarnsfa-
miljerna och barnen bättre uppväxtvillkor.ge

Föräldraledighetslagen, föräldraförsäkringen och utbyggnaden barnom-av
har dock underlättat situationen.sorgen Samtidigt fler barn har plats inomsom
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minskat.vistelsetidernaharbarnomsorgenkommunaladen
O mycketismåbarnsföräldrar ut-storvisarattitydundersökning attVår

hemarbetstidsförkortningvidfrigörstiddenskullesträckning ägna ensom
fjärdedelarochfemtedelarfyra tre pap-ungefär avfamilj,och mammornaav

ocksåhälften ägnaflerskulle änskolbarnharbarakvinnordeAv somporna.
medförlägre männensiffrorna ärmedanfamiljochbarntiden åtfrigjordaden

skolbarn.
barnenarbetstidenallmännadenförkortning gagnaskulletvivelUtan aven

och barn harföräldrartidDensituation.barnfamiljernasunderlättaoch som
intedärrofylldförblir manöka. Detkan samvaroutrymmetillsammans enmer

mödrarnaensamståendedagis Detillhinnaföroch flänga etc.måste attstressa
situation.drägligareskulle fåsärskilt hårt enpressassom

småbarnsföräldrararbetstider ökar.ispridningen puss-gällerDetta även om
eller dagmam-dagisarbetstider,makarnasförtidersinamedredanlar att

lägga.lättarepusslet bliledig tid bör attFår deihop.gåtider att mermans
för-synpunkt ärbarnenslivsföring. Urregelbunden enbramårBarn av en

barn-vistelsetider inomregelbundnaocharbetstidendagligadenkortning av
föredra.fallflestai de attomsorgen

pris medbilligarebetydligttilluppnåseffekterna kanovannämnda ettdeAlla
ingentingfinnssynpunkt attUr barnenssmåbarnsföräldrarna.särlösning fören

jämställdhetsaspekterdet är mansådant utananföra urett arrangemangmot
farhågor.hysakan

Jämställdhet13.5

arbetstidsförkortningGenerell13.5.1
denarbetstidsförkortning ärallmän attförframfördaoftast argumentetDet en

påbådelikadelaskulle kunnaoch kvinnorMänjämställdheten. merfrämjar
skaffatkvinnornahardecenniernadeUnderhemarbete.och senasteförvärvs-

lönearbete.sittkraftigt ökasjälvständighetekonomisk attrelativsig genomen
motsvarandeihemochför barndeltagande isittÖkat ansvaretinteharMännen

ökaskulle män-arbetstidenÄr förkortninggenerelltroligtdådetgrad. avatt en
Förutsättningarnabarnochmed hemarbetetideltagandeochföransvarnens

i hem-deltagandetidsperspektiv har männenslångtIgivetvis bättre.blir ett
påberorHuruvida detta attländerna.industrialiseradedeökat isyssloma

förvärvsarbete,ökadekvinnornas gene-merpå enförkortats,arbetstiderna
svårtdockfaktorer ärdessa attkombinationellerattitydförändringrell aven

siguttala om.
frånlagenligtSverigeiveckoarbetstidenordinareförkortades den1971-1973

levnadsnivåundersöknin-frånmaterialstudie påEnligttill 40 timmar.42,5 en
2 heltids-deblandandelenökadeutföralätDELFA1974och1968 somgarna

medintervjutillfalletföreveckanunderhushållsarbeteideltagitanställda som
sambandhade ingetökningdennaMenår.mellan dessaprocentenheterelva
deinågotfaktisktökadeAndelen grup-arbetstiden. merförkortningenmed av

haderedansådanadvs.arbetstiden,förkortning somfått någoninte avsomper
effekternaundersökning därsvenskaenda avdenDetta ärarbetstid.kortareen

empiriskt.studeratshushållsarbetetideltagandetarbetstid påkortare
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Man kan inte dra några långtgående slutsatser den. iMen varje fall kanav
säga data inte tyder på något sambandatt mellan arbetstidsförkortningman och

ändrat deltagande i hushållsarbete bland heltidsanställda. Att deltagandet fak-
tiskt ökade både bland dem fick kortare arbetstid och övriga dockärsom- ——viktigt slå fast. Men det troligareåratt det ökade på grund kvinnornasatt av
ökade förvärvsarbete, jämställdhetsdiskussionen och attitydmässiga förändrin-

justän grund arbetstidsförkortningen.gar av

13.5.2 Kortare arbetsdag eller längre veckoslut
De organisationer tagit ställning för sextimmarsdagen mål på långsom ettsom
sikt lägger vikt vid det just arbetsdagenstor äratt skall bli kortare, intesom
veckosluten eller skall bli längre. Dettasemestern skulle föredrasom attvara
både barnens synpunkt och för jämställdheten. Enligt vårur attitydundersök-
ning inteär önskemålen just daglig arbetstidsförkortning så utbreddaom en

skulle kunna på grundval organisationernassom troman ställningstagan-av
den. Tolv skulle för del vilja haprocent förkortning den dagligaegen en av ar-
betstli3den.Det fler ville ha förlängda veckoslut eller enstaka ledigavar da-som
gar.

Såväl attitydundersökningen de studier olika lokalsamhällen visom av som
låtit göra vid handen förlängda veckoslut minstatt är likager sannolikt utfallett

förkortning veckoarbetstiden kortare arbetstidav en varje dag. Efter-av som
på många arbetsplatser önskar behålla drift-som ellerman öppettiderna vid en

förkortning arbetsveckan bör det bli möjligt tillgodose individuellaav att öns-
kemål. Men det har likafullt betydelse vilketstor mönster blir det domine-som
rande. Om det dominerande blir förlängdamönstret veckoslut kommer freda-

så säga lördagskaraktär.att Den dagligaattgarna minskar intepressen men
tiden för återhämtning blir längre. Man kan tänka sig sådant lång-tvätt,att som
kok, Veckostädning och storköp blir förlagda till fredagarna för lördagenatt
skall kunna helt ledig. Kanske kan skjuta del hushållsarbetevara iman upp en
veckorna och koncentrera det till fredagen. Under sommarhalvåret tillbringar

14många familjer veckosluten i sommarstugan.
Förespråkarna för sextimmarsdagen har ofta tagit för givet just den dagli-att
arbetstidsförkortningen skulle främja jämställdhetenga och öka männens an-

för hem och barn. Men detta inte självklart.ärsvar I holländsk undersök-en15ning har försökt uppskatta hur olika arbetstidsförkortningarman inverkar på
tidsanvändningen. Enligt undersökningen skulle ledig fredagseftermiddagen
leda till den största ökningen hemarbete.männens förkortningEn denav av
dagliga arbetstiden skulle främst ägnas åt tidningsläsning och andra massme-
dia. Fyra dagars arbetsvecka med nio timmars arbetsdag skulle påverka omfatt-
ningen hemarbetemännens minst ochav användas till aktiv fritidmest som
idrott eller utbildning. Förhållandena i Holland är annorlunda iän Sverige,
framför allt den kvinnligaär förvärvsfrekvensen mycket lägre, ändå kanmen
resultatet anledning ifrågasätta antagandenatt självklartge sambandettom
mellan daglig arbetstidstörkortning och jämställdhet.
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småbarnsföräldrarförarbetsdag13.5.3 Kortare
skall åstad-småbarnsföräldrarförarbetsdagkortareantagitshar detHär att

iform. Etti någonföräldraförsäkringenutbyggnad stegkommas avengenom
föräldraförsäk-förlängabeslutettagitshar redan attriktningdenna omgenom

medkombinationistödekonomisktformerAndramånader.tillringen av
tänkbara.givetvisföräldraledighetslagen är

lt:kommittén.fantiljepolitiskaförslaginfördes påFöräldraförsäkringen av
Kommittén menadevidjämställdhetsaspekterna.viktmycketladeDenna stor

inte ficktill denmed hänsynbl.a. borde avvägas attlängdersättningstidensatt
föreslog åttaocharbetsmarknadenställningkvinnornasnegativt påinverka

farhågor knappastsådanahar någrautbyggnadenaktuellaVid denmånader. nu
be-barnentidmöjlighet ägnaföräldrarnasdetframförts. är att sommerutan

Föräldrapenning-94-95tagitkvinnornaHittills har procentut avtonats.
dagarna.

kommerförlängningenbeslutadeden attförutsäga vadinte lättDet är att nu
önskemål kom-familjernasijämställdhetsavseende. Förutominnebära egna

föräld-skall inte bara1991betydelse.habarnomsorgenutbyggnaden attavmer
alla barnocksåavsikten ärmånader atttillutbyggdraförsäkringen utanvara

ålder. Detärshalvtochfrån mestkommunal barnomsorg ettfå tillskall etträtt
påhemmaföräldrarna ärblir någonvanliga mönstretdetsannolika attär avatt
fårålderhalvt årsochvidbarnettills dessföräldrapenning ettettheltid med att

ifäderna störremöjligtDet är ut-kommunala barnomsorgen. atti denplats
för-bådaperiod ellernågonheltid underpå atthemmaväljersträckning att vara

dag idel störreföräldrapenning förochdeltidarbetaväljer ta ut aväldrarna att
närvarande.förutsträckning än

bordebrister. Detutnyttjas harföräldraförsäkringenhurUppföljningen av
jämställdheten såochvälfärdenförinomutvecklingensjälvklart ettattvara

mycket svårtnärvarande. Det ärför attänföljdesområdecentralt noggrannare
ytterligarenågongamla. Innanåtskilliga år ut-intesiffror ärfram några som

bli ak-kanmånaderna18beslutadedeföråldraförsäkringen utöverbyggnad av
jämställdhetssynpunkt.bl.a.utfalletundersökaangelägettuell detär att ur

13.6 Barnomsorg
inslagna vii-på denfortsätterellerallaförförkortasarbetsveckanAntingen man

besluta-deföräldraförsäkringen utöverutbyggnadytterligare numed avengen
börBehovetlikartade.för barnomsorgenkonsekvensernablirmånadernade 18

kommakantiderpå uddabarnomsorg attefterfråganminskatotalt sett men
öka.

minskakan kommamånadertillföräldraförsäkringen attUtbyggnaden av
kommuner-farhågorfinnsDetbarnen. attde minstaförbehovet omomsorgav

blirinterealitetenidetsåsmåbarnsomsorgendra attkan komma attna
iföljdihela dagaränpå sättföräldraledigheten enmöjligt annat somutatt ta

månader.18
Sådantider.uddapåbehovotillfredsställt om-finnsDet omsorgstortett av

eller sju46 000 barnförmånadgångminst någon1987 pro-behövdes persorg 18Efterfrå-barnomsorgsundersökning.SCB:senligtförskolebarnencent av
efterfrågadesNattomsorghelger.kvällar ochtidigafrämstgällde morgnar,gan
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for 6 000 barn. Ensamstående behöver barnomsorgca på obekväm tid dubbelt
så ofta och gånger så oftanattomsorg giftasamboende. Sedansex 1988som
finns statsbidrag till kommunernaett på 150 000 kronor för varje daghemsav-
delning har öppet även under helger ochsom nätter. De flesta föräldrar som an-
vänder är ensamståendenattomsorg mödrar och arbetar inom tjänstesektorn

9med övervikt för sjukvården.en
Den kommunala barnomsorgen har dels pedagogisk funktion stöd fören som

barnens utveckling, dels omsorgsfunktion skall möjliggöra föräldrar-en som
förvärvsarbete. Den pedagogiska uppgiftennas lättareär sköta väl bar-att om
närvaro regelbundenär och alla barnnens är närvarande samtidigt del da-en av
Detta är svårt klara for del föräldrargen. att med oregelbundna arbetstideren

de skall tillräcklig tid tillsammansom med barnen. Föräldrar med oregel-
bundna arbetstider har sina barn i familjedaghem i mycket större utsträckning

föräldrarän med regelbunda arbetstider. svårigheterna förena de pedago-att
giska målen med omsorgsbehoven har alltså i utsträckning lagtsstor över på de
kommunala dagbarnvårdarna ofta måste hantera mycket kompliceratsom ett
tidsschema.

svårigheterna samtidigt tillgodoseatt omsorgsbehoven och uppnå de peda-
gogiska målen kan komma öka andelen alla föräldraratt arbetar påom av som

Åoregelbundna tider ökar. andra sidan blir pusslet lättare lägga denatt tota-om
tid for vilken behövs minskar.omsorg
Vid arbetstidsförkortning minskar ocksåen arbetstiden för personalen inom

barnomsorgen. Det blir svårare till barnen inteatt behöveratt alltför mångase
olika vårdare.

Behovet för skolbarnen bör vid allmänav dagligomsorg arbetstidsförkort-en
ning kunna minska. Det är för barnen behövatungt sig tillatt rutinernaanpassa
både i skolan, fritidspå och i hemmet. Fritidshemmen är mycket kostsamen
omsorgsform. Blir det vanligaste mönstret i stället förlängda veckoslut kommer
behovet däremot kvarstå.att

13.7 Skolan

En allmän arbetstidsförkortning bör leda till skolbarnens föräldraratt får mer
tid för sina barn vilket är fördel för barnens möjligheteren utvecklas. Uratt pe-
dagogisk synvinkel är daglig arbetstidsförkortning absolut föredraen fram-att
för längre veckoslut. Om det vanligaste mönstret i arbetslivet blir förlängda
veckoslut kan det uppstå mycket starka krav på också skolan skulleatt anpassa
sig till detta mönster. Det finns SÖredan tendenser i den riktningen. säger i en

För sluta tidgarerapport: på dagenatt eller gånger i veckan före-etten par
faller eleverna långa Ävenochacceptera arbetsdagar förtunga övrigt. for elever
med väl uppövad studieteknik och lången studievana måste emellertid sådana
dagar bli alltför betungande och troligen mycket improduktiva. Fredag efter-
middag håller på bli halv- eller helledig.att Med tanke på skolans aktiviteteratt
blir lidande på allt koncentrationstörre till färre dagar, är det befogat pekaatt
på landets skolor bör 20att återhållsamma på denna punkt.vara

Lärares arbetstid regleras i huvudsak undervisningsskyldigheten.genom
För adjunkter och lektorer har denna mycket gammal hävd. Någon koppling
mellan arbetstidsreformer och lärares undervisningsskyldighet har det normalt
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undervisningsskyldighetenhar1980-talenoch1970-undervarit,intesett men
allmänOmyrkeslärare.för s.k.lärarkategorier, ar-enflesta mestför desänkts

lederminskarundervisningsskyldighetlärarnasmedförbetstidsförkortning att
i dag.olika lärare änflerfårelevernatilllikaallt attdetta annat --

och äldreomsorgSjukvård13.8

alladelallt störreframtideni ar-skola kommer att ta avoch enVård, omsorg
ifallet störreblir detta ut-förkortasarbetstidernaanspråk. Omibetstimmar

sträckning än annars.
personalentidkortareJupersonalbehovet.ökararbetstidsförkortningVid en

ellerpatientvarjekringlikaalltkrävsvårdare annatflerdestoarbetar ---
hjälptagare. .

ochvårdinompersonalenandel omsorgmycketarbetarEmellertid stor aven
verksamhe-mycketpräglari dagredanproblemovannämnda avvarfördeltid

arbetstidsförkortningvidarbetstiderbehåller sinade enOm attantarten. man
nuläget.skillnader gentemotinte sådetblir stora

välbefinnandeochHälsa13.9

hälsan. Juförskadligaärarbetsmiljöeri dagensinslagmånga somfinnsDet
effekternahälsomässigadebörmindredestoför dessautsättstidkortare man

ef-hälsomässigapositivadärförbordearbetstidenförkortningVarjebli. av
forriskermedförinslaginnehållerarbetssituationvilkas somför allafekter

formivardagslivetipåfrestningarnaockså avminskararbetstidhälsan. Kortare
förbådepositivtvilket ärfamiljerelationerbättrekanochjäktoch gestress

arbetstidenförkortningdockförutsätter att avhälsa. Detta enochbarns vuxnas
skadliga.ärarbetslivetifaktorerdejustökning sommedförinte aven

ökadrifttider kanutökade antasmedför snara-arbetstidsförkortningEn som
oregelbund-deåtminstonepåfrestningarna,hälsomässiga omminska deänre vins-hälsomässigaRelativtavsevärt. storaökararbetstidernaobekvämaochna

förvärvsarbetetsdärarbetstiderroterandeomfattningenkan göras avter om
nedbringas.kundekraftigtvarierardygnetplats

infly-tillmöjligheternadärochstressigaochensidigabådeärArbeten som
fysiskasåväl denföreffekternegativasmå harärsig någotläraochtande nyttatt

hälsosyn-fritid. Urriktillmöjligheternaforhälsanpsykiska endenoch som
be-minskaochrikarearbetsinnehållet attgöraviktigaretorde det attpunkt vara

arbetstiden.förkortaoch änlastning attstress
arbetsplatsen ärochjäktökatmedför stressarbetstidsförkortningEn som

påtyderÖkningen förslitningsskadoma att ar-hälsosynpunkt.negativ avur
utbytetsocialaDetarbetsplatser.mångahögförredan ärbetsintensiteten nu

minskadmedminskadessutomskullearbetskamraternamedumgängeav
följd.arbetstillfredsställelse som

ellerhar likalevnadsvanoroch storlivsstilsådetkanVisserligen attvara
arbetsförhål-arbetsförhållandena,hälsanför menbetydelsedirekt somstörre

levnadsva-ocksåpåverkarförläggningarbetstidenssärskiltkanskeochlandena
ochfamiljesituationenpåverkararbetstidernaochArbetsforhållandenanorna.

hälsa.fysiskaochpsykiskabarnensdärmed
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Den arbetstidsförkortning hartyp positivstörst hälsoeffekt förkort-av ärsom
ning den dagliga arbetstiden, inte speciella förhållanden långaav om t.ex.som
arbetsresor eller veckopendling föreligger. Det gäller i synnerhet med den be-
lastning många i dag förär i sina arbeten.utsattasom

Det är angeläget minska såväl de direkta de indirektaatt hälsomässigasom
påfrestningarna i arbetslivet. Arbetstidens förläggning är central faktor ien
detta sammanhang. Förbättrad arbetsmiljö och arbetsorganisation och en ar-
betstidsförläggning hänsynstörre till människans biologiskatar ef-som ärrytm
fektivare när det gäller minska arbetslivets hälsomässiga påfrestningaratt än att
förkorta arbetstiden.

13.10 Fritid

Själva syftet med förkorta arbetstiden fåär fritid.att Hur skulle denatt mer
2användas Enligt vår attitydundersökning skulle 35 alla sysselsat-procent av

använda arbetstidsförkortning på timmarta två i veckan till familj, barn ochen
hushâllsarbete, 42 kvinnorna och 29procent männen. Av kvin-av procent av

med barn och männen med småbarn skulle ungefär fjärdedelarnorna använ-tre
da kortare förvärvsarbetstid till hemarbete i vid mening. Oavsett arbets-en om
tiden förkortades bara för småbarnsföräldrar eller för alla skulle småbarnsför-

Övrigaåldrarna tillbringa sin tid med familjen. skulle använda den frigjorda ti-
tillden egentlig fritid.mer

En del har farhågor ökad fritid bara skulle utnyttjasatt passivt, tillom t.ex.
på TV och video. Det dockatt inteär mycket talar för så skullese mer attsom

bli fallet. Den tid ägnas TV har varit konstant under hela 1980-talet. In-som
troduktionen video och möjligheterna in fler kanaler har inte medförtattav ta

22den totala tittartiden Ökat. Tvärtom finnsatt det anledning den utveck-tro att
ling aktivare och kulturinriktad fritidmot skildrades i kapitlet Ar-en mer som
betstiden i socialt sammanhang fortsätter bl.a.ett på grund utbildningsni-attav
vån stiger. Det sannolikareär blirså fallet fler möjligheter individenatt har

också i förvärvsarbetet aktiv ochatt kreativ. Rikare arbetsinnehåll och ökatvara
självbestämmande i arbetet ökat deltagande i föreningsliv, studier, fackligger

verksamhet.och politisk Om har tid under den yrkesaktiva tiden läg-attman
grunden till givande intressen kan pensionsåren innehållsrikare.bliga

Om det vanligaste blir den dagliga arbetstiden förkortas, det troligareatt är
fritiden åt sådantägnas så kanatt säga igöras små portioner, läs-attsom som

ning, TV-tittande och helt enkelt vila. Om det dominerande imönstret stället
blir förlängda veckoslut, det troligareär fritiden ägnas större projektatt som

målinriktade studier, Om arbetstidernaattresor, sommarstugan etc.reparera
blir alltmer varierande, blir det svårare regelbundnautöva aktiviteter till-att

med andra, föreningsliv och studiecirklar. Omt.ex. det dominerandesammans
blir längremönstret veckoslutsledighet i kombination med allt splittrademer

och olikartade arbetstider skapas troligen svårigheter för föreningslivet.
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slutsatserSammanfattning och13.11

såväl attitydun-framgårarbetstidkortareönskemålfinns starkadetAtt avom
ställningstaganden.organisationerspolitiskafackliga ochdersökningar som

sociala effekterpositivadeantagandenvälgrundadeofta påbaserasDessa om
fi-situation. Attsmåbarnsfamiljemasförsärskiltarbetstid skulle få,kortareen

inomverksamhetenochskulle försvårasvällärdstjänsterna ut-nansieringen av
oftafragmentarisk har mindrebliriskerarbildning, vård och att meromsorg

uppmärksammats.
förkortningVidtider ökar.obekvämaarbete påOmfattningen av ar-enav

arbetstiderOregelbundnaförstärkas.tendensantagligen dennabetstiden skulle
effektersociala uppvägernegativahälsoeffekter och ihar negativa settstort som

arbetstid.effekterna kortarepositivadel de avaven
omfattandedels på hurbli berorvärdefull fritiden kanochinnehållsrikHur

möjligheternavarit. Förarbetsdagen harhurudanockså på att ut-den är men
stimulerandearbetetlika viktigt ärdetgivande ärnyttja fritiden på sätt attett

arbetstiden kort.ärattsom
grunderarbetstid på godaeffekter kortarepositiva socialadeMånga somav

småbarnsföräld-särlösning föruppnås medskulle kunnaföra med sigantas en
och oönskadesvårighetermycket mindremedföralösning skullesådanEnrar.
dock mycketlösningarbetstidsförkortning. En sådan ärallmäneffekter än en

kvinnorna.barautnyttjasden nästanjärnställdhetssynpunkttveksam avomur
månaderföräldraförsäkringen till 18 ärutbyggnadenutfalletföljaAtt avupp av

synnerligen angeläget.
sammanfattar välGardellBertilarbetsmiljöforskarenfrån 1976citatEtt av

arbetstid:effekterna kortaresocialagäller deöverväganden detvåra när av

arbetsplatsernahapåuppfattas mångaarbetstidsförkortningenDen utesenaste av
specielltproduktionstryck,ytterligarerationaliseringar ochbidragit till ytterligare

tidsutnyttjande. Häri-effektivarefrån företagenpå ännukanskeuttryckt i krav ett
har inteytterligare ökat ochmänniskornahar trycket och manpressengenom

inriktad fritid. Skul-aktivtförkraft eller intressevunnit mycket varken en meraav
mening alldeles nöd-minarbetstidsförkortning så det enligtärvi få ytterligare

enskildaansträngningar ökadenparallellt medreformen gårvändigt tillse attatt att
förut-och öka hennesarbetets utförandedet dagligamänniskans inflytande över

rimligtvisDärigenom bordeyrkesmässigtaktivtsättningar utveckla ettatt ansvar.
deltagandebåde pådemokratisktutbrettöka förockså förutsättningarna ett mera

männi-förbetydelse mångafrågorutanför arbetsplatsen i sådana äroch som av
saknasi da-arbetslivets områdereformpolitiken inompåskor. Detta helhetsgrepp

i demokrati ochvitaliteten vårslutligen handlar detdebatt. .Sistoch omomgens . 24i industrisamhället.får tillvaronmänniskor totaltvad sett ut av
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Mål och motiv för arbetstidspolitik14

blir avvägning mellan oli-ställas på arbetstidspolitiken. DenOlika krav kan en
varje samhällsmedlem har.ka intressen nästansom

El förvärvsarbetande, individerna anspråk skyddproducenter, harSom
arbeterimlig fördelning mellan ochotillbörligt utnyttjande samtmot en

skall rationellt den kan ekono-fritid. Arbetsinsatsen ske så gottatt ettge
miskt utbyte.

hushållen intresse låga priser ochEl konsumenter har individerna ochSom av
tillgänglighet till och tjänster.god varor

omvårdnad, rättvisEl Medborgarintresset innefattar önskemål godenom
samhällsorganisation.fördelning och väl fungerandeen

konsumtion och fritid.avvägning mellanArbetstidens längd handlar om en
avvägning för det områdetvisats det inte enbarttidigareMen är egnaensom

förArbetstidens längd får konsekvenserberörs.samhällets alla områdenutan
viktigt arbetstidsfrâgan i dettadärförsamhällets funktionssätt. Det är att se

avvägning mellan konsumtion ochArbetstidspolitiken blirperspektiv.vida en
viktigtmedborgare.konsument och Det ärfritid i rollerna producent, attsom

politiken skallintresse, roll,arbetstiderna utifrån gö-inte ensidigt ett utanense
standardnivân beroendeintressekonflikter. totalalösa Den ärdet lättare attra

bl.a. hur lång arbetstidenoch därmed avhängig är.rationell produktionav en
vid denrangordning beaktaskrav bör inbördesFöljande grundläggande utan

arbetstidspolitiken:framtida
jämställdhet mellan ochmänutformas så dearbetstiderna attatt gagnar

kvinnor
ekonomiskt,bamfamiljernas situationarbetstidspolitiken underlättaratt

tidsmässigtsocialt och
mellan olika löntagar-upplevs rättvissådan denarbetstiden är attatt som

grupper
skyddsaspekternödvändigatillgodoserarbetstidens förläggningatt
högt välstånd uppnåsför produktionenförutsättningarna attgaranteraratt

tillgänglighet rimlig ochblir såtjänsternasutformas såarbetstiderna attatt
meningsfullt allafritiden utnyttjaskanatt av

välja arbetstid ochvalfrihet själv övertillenskildes möjligheterden attatt
arbetsinsats underlättas.variera sinlivet

vissmedel. I månoch ärparallellt medgår inte uppnåkravDessa att samma
önskemål välståndmellankompromissArbetstidernamotstridiga. ärde omen

syfteArbetstidspolitikensaktiviteter. ärtid för olikaochi olika avseenden att
underlättabörställs. Denavvägning mellan de kravrimligtillgodose somen

intressekonflikter.olikamöjligheterna lösaatt
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Jämställdhet
I de radikala förslagen till arbetstidsförkortning har jämställdheten mellanmer
kvinnor och varit det bärandemän Kortare arbetstid harargumentet. setts som

fördela förvärvsarbete,väg barnuppfostran och hushållsarbete jämnareatten
mellan och kvinnor.män Genom arbetstidsförkortning skulle männen kun-en

minska förvärvsarbetstiden och tid för barn och hemarbete. Kvinnor-na mer
möjligheter i arbetslivet skulle stärkas jämfört med dagens situation dånas

kvinnorna ofta arbetar deltid åtminstone under del livet.en av
Jämställdhet förutsätter jämnare arbetsfördelning mellan och kvin-mänen

Vi alltså arbetstidspolitiken kan underlätta uppnåendet jim-attnor. menar av
ställdhet. Det gäller både arbetstidens längd och hur den läggs Ett grundläg-ut.

villkorgande för individens självständighet emellertid möjligheten för-är att
sörja sig på arbete tillräcklig inkomst.ett som ger en

arbetstidsförkortningFör skall positiv för jämställdheten måsteatt en vara
förankradden bland de heltidsarbetande och inte ske till priset svåravara av

samhällsekonomiska balansproblem. I fall kan jämställdheten för-annat rentav
svåras.

Möjligheten uppnå jämställdhet till förknippaddelär med utbyggna-att stor
den och tillgängligheten till delar offentligaden sektorn, barn-stora t.ex.av av

Som vi tidigare redogjort för blir det betydande problem finan-attomsorgen.
siera offentligaden sektorn vid kraftig arbetstid sförkortning. Det kan haen ne-
gativ inverkan jämställdheten.på

Det alltså inte entydigtär generell arbetstidsförkortning vissatt ut-en av en
formning leder till jämställdhet.

Jämställdhet viktigtär mål arbetstidspolitikennär utformas måsteett men
också uppnås med andra medel. Vad vi anfört innebär vi jämställd-ävenatt av
hetsskäl frånavstånd alltför snabba arbetstidsförkortningar. En utjämningtar

arbetstiden mellan och kvinnormän emellertid mycketär angelägen.av

Barnfamiljema
Kraven på arbetstidsförkortning oftahar utgått från barnfamiljernas situation.

främstDet i barnfamiljemaär kvinnornas inträde på arbetsmarknadensom
gjort tidsmässigaden mycket stark. Tidspusslet blir svårt lägga förattpressen
föräldrarna i familjer där båda förvärvsarbetar. Många kompromisser måste

Oftast blirgöras. det kvinnan i familjen pusslar arbetstidensmed längdsom
och förläggning. Inte minst bristdet på barnomsorg situationennär är be-är

många.försvärlig
Det är oomtvistat småbamsföräldrama behöver särlösningar för klaraatt att

rollerna förälder och förvärvsarbetande. selektiva arbetstidspolitiska in-som
för barnfamiljerna bäst lagstiftning.görs Utbyggnaden föräld-satser genom av

raiörsäkringen till 18månader och löftet barnomsorg för alla barn över ettom
och halvt års ålder kommer underlätta barnfamiljernas många gångerett att
pressade situation.

Samtidigt går det inte bortse från selektiva arbetstidsreformer för små-att att
bamslöräldrar försätter dem i särställning på arbetsmarknaden. Selektivaen
åtgärder därförblir inte enbart fråga samhällsekonomiska avvägningaren om

också arbetsmarknadens funktionssätt för dessautan om grupper.
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På 15år har rad insatser gjorts för smäbarnsfamiljerna.en Föräldraförsäkrin-
har successivt byggts och riksdagen hargen ut under 1989 beslutat förlänga den

till månader. Pappan har exklusiv rätt till tio dagars ledighet med betalning
i samband med barnet föds. Föräldrarnaatt har tillrätt 90 dagars betald ledighet

år barnet sjuktär till dess barnet fylltper tolvom år. Föräldrarna har vidare rätt
till timmars arbetsdag tills barnet fylltsex åtta år. Utan dessa insatser skulle
småbarnsfamiljerna ha haft väsentligt sämre position och jämställdhetenen
mellan män och kvinnor skulle knappast ha kommit så långt den gjort.som

Vi har tidigare konstaterat det är angelägetatt utjämna ochmäns kvinnorsatt
arbetstider. Eftersom kvinnor utnyttjar större delen foräldraledigheten ärav
det angeläget göra utvärderingatt alla de reformeren genomförts innanav som
några ytterligare utvidgningar beslutas. Utvärderingen bör bl.a. avse anpass-
ningen på olika arbetsplatser, fördelningen ledighet mellan ochmän kvinnorav

i vilken utsträckningsamt betald och obetald ledighet utnyttjas. Det lämpligtär
påbörja uppföljningenatt i samband med den beslutadeatt förlängningennu avföräldraförsäkringen är genomförd.

Rättvisa

I debatten arbetstidens längd och villkoren förom semesterledighet har utjäm-
ning mellan olika löntagargrupper spelat avsevärd roll. Arbetstidens längden
är viktig del de sociala villkoren ien samhället. 40-timmarsveckanav har t.ex.
blivit den gäller för heltidsarbete på flertaletnorm som arbetsplatser. Den jäm-
nade de olikheter fannsut mellan arbetare och tjänstemän.som

Rättvisan det främsta för lagstiftningvar argumentet på arbetstidens område
såväl 1970när års arbetstidslag när 1978års semesterlag stiftades.som Ipropo-
sitionen den femte semesterveckan heterom det semesterlagen böratt med-
verka till utjämna levnadsvillkorenatt mellan skilda i samhälletgrupper samt

rättviseskälatt talar för semesterledigheten förlängs.att Rättviseskäl har
spelat roll även vidstor löftet sjätte semestervecka.om en

Även vid tidigare lagstiftning har rättvisan varit fleraett Denargument.av
har åberopats för tillförsäkra arbetstagareatt på avtalslösa arbetsplatser samma
villkor gäller på avtalsbundna arbetsplatser.som Det främsta rättviseskälet har
dock varit åstadkommaatt utjämning mellan olika löntagarkollektiv.en

I det svenska samhället finns högt ställda krav på jämlikhet mellan olika
De sociala villkoren har igrupper. ökad utsträckning blivit generella, lika för

alla. Pensions- och sjukförsäkringsfönnåner har utjämnats. Det är naturligt att
slag utjämning har skettsamma arbetstidensav område. Normalarbetstiden

kommer dennär sjätte semesterveckan i enlighet med regeringsförklaringen
genomförts likartadatt mellan olika sektorer.vara mer Det viktigtär olikaatt
löntagargmpper upplever arbetstidens längd rättvis.som

Den fria förhandlingsrätten välär etablerad vad gäller löner, anställningsvill-
kor och arbetstider. Erfarenheten visar förändringaratt arbetstiderav som en-bart gäller delar arbetsmarknaden har spridits tillav andra delar. Stora skillna-
der beträffande den normala arbetstidens längd kommer uppfattasatt som
orättvisa. De först förhandlat sig till den kortaresom arbetstiden upplever att
de minskat löneutrymme självagenom bekostat förkortningen. De sedansom
åstadkommit utjämning upplever endasten orättvisaatt undanröjts. Denen
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intressekonflikt tillsituationen har således skapat kan ledauppkomna somen
samhällsekonomiska problem.

längd och utformning har växande bety-minst därför arbetstidensInte att en
löntagarkollektivenför inte tillhör dedelse också är ansvaretstoragrupper som

finns betydandeför förhandlingsområdet. Detvidare enbart detän ettegna
utformningen arbetstidspolitiken.och medborgarintresse ikonsument- av

för får konsekvenser ocksåEffekterna arbetstidsförkortningar en gruppav
arbetstidsförkortning blirfulla konsekvensernaför andra Degrupper. av en

förkortning skett för övriga lönta-märkbara först då motsvarandedessutom
offentligt anställda skulleArbetstidsförkortningar för enbart t.ex.gargrupper.

arbetstids-skatteskärpningar vidleda till skattehöjningar. Hela behovet enav
arbetstidsförkortningen omfattar al-tydligt först dåförkortning blir emellertid

genomför särlösningareller centralt inom sektorla. lokaltDe tarparter ensom
den samhällsekonomiska balansen.fördärigenom på sig betydandeett ansvar

Syftet medmodell för arbetstidspolitik.avslutande kapitlet finnsI det mo-en
regelmässigt uppstår mellanundvika konflikterdellen bl.a.är att som annars

löntagarkollektiv.olika

Skydd
arbetstidsförkort-skälet förskyddsmotivet det viktigasteUrsprungligen var

från hälsovådli långaför skydda individenning. Arbetstiden reglerades att ar-
eftersomavvisats lagstiftarenhar 1950-taletbetstider. sedanDet argumentet av

och befolknin-mellan arbetstidens längdinte påvisa något sambanddet gått att
arbetsmarknadensinställning harhälsa i modern tid. Samma även partergens

till uppfattningen.haft. Vi ansluter denoss
främst kvin-har förändrats under år. NyaArbetsmarknaden senare grupper,

Ökad och ensidiga arbets-färredeltar i förvärvsarbetet. arbetstakt, pausernor,
delaroch skador ökat påarbetsrelaterade sjukdomarhar gjort attmoment av ar-

arbetslivet gån-mångaArbetsmiljöproblem i det moderna ärbetsmarknaden.
i hushåll ifaktum båda makarna störrepsykisk Det ettattart.ger av

arbetslivet.stressituationen isysselsatta påverkar ocksåutsträckning är
frågan hälsoskälhar aktualiseratFörändringarna arbetsmarknaden om

hararbetstid. hävdat dettaanföras för kortare Deåter kan argument somsom
arbetstidsförkort-hälsoförbättringar utebliremellertid eventuellamenat att om

arbete obekväma arbetstider. San-till arbetstakt och ökat påningen leder högre
arbetstid skullearbetsförhållanden så dåliga kortarenolikt mångaär att varaen

Arbetsmiljöproblemskulle dock kvar.dåliga arbetsmiljönpositiv. Den vara
gällerminska arbetstiden. Snararegenerelltgår aldrig lösa mot-attatt genom

vidför åtgärda arbetsmiljöneftersom blir mindre attsatsen en ar-resurserna
också förkrävas betydandebetstidsförkortning. kommerDet attatt resurser

arbetsplatserna.belastningen påtill med den psykiskakomma rätta
skulle gälla alla sysselsatta. Ar-inte hävda problemengår hellerDet att att

hälsoeffekt för fler-positiv detbetstidsförkortningen skulle inte ha någon stora
reform tveksamtskulle dyrbar medtalet arbetsmarknaden. Detpå vara en re-

förbättra arbetsmiljön problemeneffektivare därsultat. betydligtDet är att
teknisk frånutveckling komma bortför medfinns. måsteInsatser göras tun-att

ändrad arbetsorganisation med vidgatarbetsplatser.och hälsovådli En ar-ga ga
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betsinnehåll och arbetsbyten effektivär förmetod komma bort från denen att
ensidighet i jobbet är problem för många.ett stortsom

Däremot visar tillgänglig forskning oregelbundna arbetstideratt kan vara
skadliga för hälsan. Det därförär angeläget beakta skyddsaspekternaatt vid ut-
läggningen arbetstiderna. Enligt de forskningsresultatav kommittén tagit del

är det främst de roterande arbetstidsförläggningarnaav ohälsosamma.ärsom
Det rimligtär den olägenhetatt de obekväma arbetstiderna medför kom-som

med kortare arbetstid for dempenseras drabbas. Forskningen har visserli-som
visat kortare arbetstidatt inte helt kompenserargen de olägenheter densom

oregelbundna arbetstidsförläggningen medför. Att oregelbundna arbetstider
bör kompenseras med kortare arbetstid motiveras vardagen och de socia-attav

relationerna underlättas. Sådana arbetstidsförkortningar hanteras bäst deav
avtalsslutande på arbetsmarknaden.parterna

Generella skyddsregler beträffande förläggningen arbetstiden måste fin-av
kvar, veckovila ocht.ex. nattvila,nas liksom hittills dispositiva. Attmen vara

det finns skyddsregler är utomordentligt viktigt eftersom det innebär att ut-
gångspunkten är arbetstider avvikeratt från skyddsreglerna bör undvikas.som

När avvikelser ändå måste tillgripas detär svårt några generellaatt ange reg-
ler för hur arbetstiden då bäst till hälsomässigt goda betingelser.anpassas De
regler finns har hittills bedömts isom uppfylla denstort nivåsett behövssom

hälsosynpunkt. Det är förur arbetsmarknadensett stort beaktaansvar parter att
hälsoaspekterna i de centrala avtalen och den lokala anpassningen arbetsti-av
dernas utformning när avvikelser från dessa regler Utfommingengörs. t.ex.av
Skiftarbete har betydelse för det obekvämastor arbetets hälsomässiga effekter.

Välstånd
För de flesta löneinkomstenär avgörande för välståndet. Men även pensionärer
och barn har anspråk på välfärden. Arbetstiderna måste sådan längdvara av en

välstånd kan föratt uppnås alla medborgare. Produktionen måste ha sådanen
omfattning löntagarnas reallöneanspråkatt kan tillgodoses. Ur produktionen
måste också beslutade överföringar till andra pensionärer ocht.ex.grupper,
barnfamiljer, finansieras. Arbetstidens längd alltsåär helt avgörande för vilken
levnadsstandard Återigenkan åstadkommas.som måste konstateras detatt
finns betydande samhällsintresseett beträffande arbetstiden.

Det ställer anspråk på flexibilitetstora i produktionen. Den hårdnande inter-
nationella konkurrensen, krav leveranstiderpå och allt större kapitalintensi-en

talar för kraven kommertet att bli större i framtiden.att Välståndet beroendeär
industrin kan konkurrenskraftigattav och det betydervara kostnaderna föratt

produktionen inte får för höga. En arbetstidsförkortningvara inte motsva-som
kostnaderna iatt motsvarande gradras av reduceras kan därför äventyra möjlig-

heterna upprätthålla välfärdenatt på hög nivå. I dynamiskt samhälleen ett är
det heller inte tillräckligt bibehålla dagensatt produktionsnivå. Eftersom pro-
duktionen utvecklas i andra länder måste även Sverige ha tillväxt. En indu-en
striprodukt i dag exportinkomsterstora kansom iger heltmorgon vara omo-
dern och omöjlig sälja på världsmarknaden.att

Den totala arbetsinsatsen vilketavgör välstånd kan uppnås. Med dettasom
ställningstagande vi arbetslöshetensatt omfattningmenar i obero-ärstort sett
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längd.arbetstidensende av
motiv för arbets-arbetslöshetenSverige saknaripolitiska debattendenI som

skallarbetsutbudethurhandlarDiskussionenaktualitet.tidsförkortningar om
emellertidkan vän-Konjunkturernaarbetskraftsbristen.föröka mötakunna att

i de-återkommertänkbartöka. Det ärarbetslösheten åter argumentetochda att
talarutvecklingenfaktiskadenteori attsåväl motVi konstaterarbatten. att som

finnsarbetslösheten. Detminskamedeleffektivtarbetstidförkortad är attett
för-ökade kostnader,tillarbetstidsförkortningar lederförrisk attsnarare en

arbetslöshet.högreoch siktkonkurrenskraft pásämrad
rekryteringsproblem.skall lösaarbetstidsförkortningarhävdasIbland att

framförts.hardettaoffentliga sektornfrämst inom den argumentDet är som
arbetsdagtimmarsinförandehar varitUtgångspunkten att av sexgenomman

demEftersom mångapersonalrekryteringen.klarabetalning skallfullmed av
i praktikendeltid har detarbetarredanoffentliga sektorninom denarbetarsom
innebär gi-löneökningrelativsådan33 Enlöneökning påinneburit procent.en

arbetstiderfrågainteDet utanunderlättas. ärrekryteringenvetvis omomatt en
löntagarkollektiv.olikamellanlönerelationer

rekryteringenvidmycket brautformning kan argumentArbetstidens ettvara
större har lönta-positionbättrearbetskraft destoärbristenpersonal. Juav

intressehaarbetsgivarnakommerattrahera arbetstagare att ettFör avattgarna.
arbetskraftsbristenOmlöntagarna.utforma lösningar accepterasatt avsom

önskemål.till löntagarnaskravsinaarbetsgivarnablir bestående måste anpassa
emel-rekryteringsproblem äruppståttdetdärförarbetstidenförkortaAtt att
såväl iuttryckaskanbristenEftersomproblemet.lösning pålertid inte någon

verketi själva sättarbetstidsförkortningen etti ärarbetstimmar personersom
uppnå högtmöjligheternaoch försämrarekryteringsunderlaget attminskaatt

krävasförkortning kommermotsvarande attSannolikheten ärvälstånd. stor att
påminska tillgångentotaltdärigenomocharbetsplatser settpå andra ar-

betskraft.
för ochbådeanförtsjämförelserinternationella argumentIbland har som
har på-arbetstidsförkortningarförFörespråkarnaarbetstidsförkortningar.mot

40veckoarbetstid änkortareharländervästeuropeiskaallapekat nästan enatt
faktiskahävdat dearbetstidsförkortningar hartill attMotståndarnatimmar. ar-
kortareanledningar tagits änärolikafrånvarohänsyn tillsedanbetstidema av

länder.i andra
internationella jäm-visatländer hari olikaarbetstider attgenomgångVår av

utform-Arbetstidensområde.komplextmycketarbetstiderförelser ettav
villvälfärdför vilkenuttrycklandsfördelningning och år upp-ett mansnarare

gällerkonkurrenskraften. Detförbetydelsehaarbetstiden kanförReglernanå.
konkurrenskraften ocksåärförflexibilitet. Menförläggning ochlängd,både

enbartintealltsåbetydelsefull. gårDetproduktiviteten attochkostnaden an-
arbetstidsförkortningar.för ellerandra länderlängd iarbetstidensföra mot

Tillgänglighet
tillgäng-kommer kraven påvarierandealltmerblirarbetstidemamedtaktI att

allt kommersig starkare. Dettjänstesektorn växadelarinomlighet attstora av
arbetstider inom fler sektorerobekvämaockså påställa kravledi avnästa att
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arbetsmarknaden. En sådan utveckling är troligen nödvändig.
Inte minst inom den offentliga sektorn ställs krav på tillgänglighetstora inom

vård och Men det finns också andraomsorg. delar den offentliga sektorn därav
det bör ställas krav på tillgängligheten.stora Det gäller fritid och kultur.t.ex.
Där kan utveckling betyda fler kanen utnyttja sinatt lediga tid på bättre sätt.ettÄven inom den kommersiella delen tjänstesektom tillgänglighetenärav
mycket olika. Affärernas öppethållande har underlättat för många dubbelarbe-
tande hushåll klara sina inköp.att Däremot har bankernas öppethållande prak-
tiskt inte alls påverkatstaget medborgarnas ändrade tidsmönster.av Hantverka-

och andra tillhandahåller tjänsterre har iblandsom anspråk på kundernasstora
tid för utföra sina tjänster.att Kunderna måste bl.a. finnas tillgängliga i bosta-
den under lång tid för tjänster utförda.att Ett exempel är öppethållan-annat
detiderna inom Svensk Bilprovning innebär många måste begärasom att ledigt
från sina arbeten för kunna obligatoriskatt bilbesiktning utförd.

Det är angeläget de ställeratt för andra på obekvämasom arbetstiderupp kan
den service de berättigadeär till under sin fritid och de kan utnyttja deatt ge-

och kommersiellamensamma på rimligt sätt. Därförettresurserna måste såväl
kommunikationer, kommersiell service det allmännas tillvarasom tasresurser
under tider gör de blir allmäntatt tillgängligasom för medborgare med varie-
rande arbetstider. Utvecklingen längre drifttidermot kommer antagligen att
fortsätta arbetstidema förkortasoavsett eller ej.om

Valfrihet
Det viktigtär för individer större valfrihetatt variera sinaen arbetstideratt
mellan olika dagar, över året och mellan olika faser i livet. För många är ökatett
inflytande över arbetstidens förläggning väl så viktig frågan förkort-som om en
ning arbetstidens längd.av

Produktionens krav på flexibilitet har sin motsvarighet i individens önskemål
valfrihet. De spänningar finnsom mellan produktionens ochsom löntagarnas

krav hanteras effektivast lokalt. Arbetstagarna måste större möjlighet på-att
verka när de skall börja och sluta sin arbetsdag. Flextid på enskilda arbetsplat-

skall understödjas. Olika formerser ledigheter bör i större utsträckningav varautbytbara. Möjligheterna livetöver varieraatt sina arbetstider bör underlättas.
Det måste bli naturligt hantera olikaatt önskemålmer arbetstider på allaom

arbetsplatser. Det kan nyckel minska den könsmässigavara atten segregatio-
på arbetsmarknaden. Större förståelsenen för mäns önskemål deltidsarbeteom

är medel.ett annat
.Den ökade flexibiliteten i arbetstidens förläggning arbetstidskommitténsom

i det följande kommer förorda förutsätteratt också löntagarnas inflytandeatt
sinaöver arbetstider stärks. Flexibla arbetstider måste kombineras med ökatett

individuellt inflytande över arbetstidema.
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15 Slutsatser och avvägningar

Svensk arbetsmarknad har under de två decennierna genomgåttsenaste stora
förändringar. Fler och fler deltar i arbetslivet. Stora strukturella förskjutningar
har skett vad gäller yrken och näringsgrenar. Arbetstidsmönstret har ändrat ka-
raktär. Arbetstidens längd varierar i allt större utsträckning det omfat-genom
tande deltidsarbetet. Förläggningen arbetstiden har blivit spridd.av mer

På många harsätt anpassningen till förutsättningar skett smidigt och visatnya
det finns betydande flexibilitetatt i det svenska samhället. Samtidigten rym-

det mönstret rad problem. Småbamsfamiljer harmer betydandenya in-en trots
från samhällets sida oftasatser pressad situation både ekonomiskt och tids-en

mässigt. Föräldrarnas dubbelarbete har gjort det svårt för både och kvin-män
förena hem, barnuppfostranatt och yrkesliv. Allt oftarenor uppmärksammas

barnens pressade situation.
För många deär sammanlagda arbetsdagarna långa. Det blir svårt hinnaatt

med sådant går yrketsutöver och familjens förpliktelser. Tidensom räcker inte
till för socialt kulturellaumgänge, aktiviteter eller demokratiskt inflytande ge-

fackliga och politiska organisationer.nom
Den könsmässiga segregeringen på arbetsmarknaden har knappast minskat

kvinnornas ökadetrots arbetskraftsdeltagande. Kvinnor har sina arbetsplatser
och yrken, harmän sina. Till del belästs situationen deltidsarbeteen attgenom

kvinnodomineradeär vanligast på arbetsplatser medan heltidsarbete är mest
frekvent på manligt dominerade arbetsplatser.

Samtidigt tiden inte räcker till för många kravenär påsom välstora ut-en
vecklad välfard. En förutsättning för rikt liv frihet frånär ekonomiskaett be-
kymmer. Trygghet vid sjukdom och ålderdom förutsätter arbete dem ärav som
friska och Omsorg barn, sjuka och gamla betyderunga. arbetsin-om att stora

måste utföras inom dessasatser områden. Det finns konflikt mellan viljanen
ledig tid och önskemålenatt utveckla välfärden.mer Det haratt varit en av

arbetstidskommitténs uppgifter åskådliggöra den konflikten.att
Vår slutsats är människors önskemålatt arbetstider kommer varieraom att

mellan olika individer och under olika faser livet. det framtidaI samhälletav
kommer Samtidigtbehoven valfrihet kravenatt ärstora. starkaav påvara ut-
jämning villkoren mellan olika löntagarkollektiv och mellanav könen. I många
sammanhang har kraven på arbetstidsförkortningar artikulerats starkt.

Det anförts beträffande motiven för arbetstidstörkortningsom innebären att
vi såväl selektivaatt generella arbetstidsförkortningarmenar användba-ärsom

i framtiden.även Normen för vad är normalarbetstidra kommer sannoliktsom
förändras. Det har emellertidatt också framgått vi norrnarbets-att attmenar en

tid för heltidsarbetande kommer finnas. Samtidigtatt kommer det finnasatt
skillnader i individernas val arbetstider i framtiden.ävenav
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införekonomin står ävenochlångsamekonomin ärsvenskai denTillväxten
sambandienergisystemomställningengällerbalansproblem. Detrad aven

mil-för värnabehöverInvesteringar göraskärnkraft. attavvecklingenmed av
skall uppnåsför balansökamåstenäringslivetinom attKapitalbildningenjön.
anpassnings-krävaEG kommermedIntegrationen storutrikeshandeln. atti en

medpensionärerväxandetillmåsteAlltförmåga. större gruppenresurser
i bana görinlänkasmåste attprisbildningenochATP. Löne-intjänad somen

omvärldens.mednivåikommerinflationstakten
stånd måste avgörastillkommakanarbetstidsförkortningari deTakten som

löfteenligtkommer,årenUnder de närmasteutvecklingen.ekonomiskadenav
föräldraför-ochtill veckorförlängasregeringsförklaringen,i semestern att sex

visarberäkningarVåratill 18månader.ökariksdagsbeslutenligtsäkringen att
de eko-anspråkibetydande attreformer kommer mendessa att ta resurseratt

oöverkomliga.intedem ärkonsekvensernanomiska av
generellaytterligareförfinnsinteuppfattning det ar-vår utrymmeDet är att

produktivitetsförbätt-Vilka1990-talet.till mittenframbetstidsförkortningar av
arbets-föravgörandeblirperiodunder dennaåstadkommaskan omringar som

sekelskiftet.period tillresterandeundergenomföraskantidstörkortningar
vecko-förkortningarvarför någraställtsfråganharsammanhang avmångaI

har gått1980-talethelavarför attoch utan1972sedangjortsarbetstiden inte
arbetstidsförkort-förFörutsättningarnagenomförts.generella reformernågra

detpekar påfaktorerantalEttblivit attsämre.punkteravgörandeningar har på
framtiden.iarbetstiden ävenförkortningbli långsamkommer avatt en

och1950-undersnabbtlikaproduktiviteteninteökarD förstadetFör som
standardför-förinnebärutvecklingen utrymmetatt1960-talen. Den sämre

vid-fick löntagarnaperiodlångUndertidigare.mindrebättringar änär en
ökadedelvis kompenseratsreallöneförsämringar, ar-avkännas som

betstider.
andel denarbetstidsförkortning störretimmesvarjeandra avdet ärFör en

utgångsläget är.iarbetstidenkortarearbetstiden,kvarvarande
veckoar-genomförtsförkortningargenerellahar deD tredje avdetFör som

har redanStoraarbetsmarknaden.gällt delarbetstiden endast grupperav
vecko-förkortninginnebärframtidenarbetstiden. Ikortare avhaft den en

reformen.delfårallapraktisktarbetstiden taget avatt
delalltanspråk störretagit isektornoffentligahar den avD fjärdedet enFör

transfereringar.ochverksamheti formproduktionensamladeden av
kollektivtdeltillfinansierasarbetstidsförkortningar stor genomGenerella

sektor.offentlignedskärningarellerskatterhögre av
arbetstidsförkortnin-förandelallt utrymmethar störreD femtedetFör aven

arbetstids-för generellaUtrymmetledighet.tilli form rätttagits ut avgar
har begränsats.förkortningar

arbetstidsförkortningar närproduktivitetsvinsterfanns detD det sjätteFör av
intearbetstider kanMed dagenslängre.utgångsläget manarbetstiden i var

arbetstidsför-produktivitetseffekterpositivanågramed enräkna av
kortning.

kom-del kunnattillarbetstidsförkortningartidigareharD sjundeFör det en
befolk-ochbland kvinnorfårvärvsfrekvensökadmed genompenseras
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ningsökning. Arbetskraftsreserverna betydligt mindreär och be-numera
folkningen kommer öka långsamt.att

Det ovanstående gäller förutsättningunder nuvarande utveck-resonemanget att
ling och inte minst värderingar sig.står De kan naturligtvis Många harändras.
kommit konsumtionsnivå ökad levnadsstandard integör attupp en som
känns lika angelägen. I många sammanhang har uttrycktsdet uppskattningstor

fritid och majoritet faktiskt vill ha ledighet i stället för högreattav mer en mer
Ändåstandard. har deltidsanställdasåväl hel- under år ökat sittsom senare ar-

betsutbud, dvs. kompenserar sjunkande levnadsstandard ökademedman ar-
betsinsatser.

Mikroelektronik, datorer och robotar skulle kunna leda till snabb ökningen
produktiviteten och ändra förutsättningarna för arbetstidsförkortningar. Hit-av

tills har emellertid förhoppningarinte och farhågor i infriats.dessa avseenden
stället har produktivitetsökningenI minskat.

analyserDe vi gjort beträffande arbetstidsförkortningarnas olika effekter le-
der till följande slutsats.oss

Så länge produktiviteten inte snabbareökar för närvarande och arbetsta-än
preferenser beträffande materiell standard och offentlig välfärd bestårgarnas

kommer för arbetstidsförkortningar mycket litet.utrymmet att vara
De långsiktiga för befolkningsutvecklingen innebär försörj-attprognoserna

ningsbördan för arbetsföraden befolkningen kommer öka bit på nästaatt en
sekel. Det förvisso svårt långsiktigt förutse befolk-är med så perspektivatt ett
ningens värderingar standard och fritid. Arbetstidsförkortningar har emel-av
lertid långsiktiga konsekvenser. går därför inte från försörj-Det bortseatt att
ningsbördan ökar detta ligger bra bit in i framtiden.även om en

Kostnaderna för genomförandet den sjätte semesterveckan och den redanav
beslutade förlängningen föräldraförsäkringen kommer betydandeatt taav re-

i anspråk. Våra analyser visar emellertid de väsentligt mycketärattsurser
mindre för förkortningarde veckoarbetstidenän analyserat. I arbets-av som
tidsbortfall reformernade utlovade timmes förkortningdrygtmotsvarar en av
veckoarbetstiden. Alla arbetstidsreformer betydande ekonomiskatar resurser
i anspråk.

alltI väsentligt kommer möjligheterna till framtida arbetstidsförkortningar
produktivitetens utveckling. ökningstakt innebäravgöras En snabbareatt av

möjligheter förkorta arbetstiden.större En realistisk bedömning real-äratt att
timme ökalönen kan med mellan och Ett räkne-två året.procentper en om

bygger preferenser funnits beträffandeexempel på de avvägningensom som
mellan arbetstid och materiell innebär skulle kunnastandard arbetstidenatt
förkortas med mellan 0,2 och 0,4 året. På 10 år innebär detprocent att ut-om

arbetstidsförkortningarför skulle mellan 35 och 70 årsarbetstim-rymmet vara
vilket föräldraför-den sjätte semesterveckan och förlängningenutövermar av

säkringen mindre veckoarbetstimme. med andra ordän Det ärmotsvarar en
marginalersmå för arbetstidsförkortningar. marginalerna förändrasDe kan en-

befolkningensdast värderingar radikalt eller eko-ändrasatt attgenom genom
nomins funktionssätt förbättras avsevärt.

Åtminstone skäl talar för framtida förändringar arbetstiden måstetre att av
utformas flexibelt sätt.ett
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Decennierna ef-ändrats.förutsättningarnaekonomiskaharförsta deFör det
förlängaveckoarbetstiden,förkortavärldskriget kundeandra semes-ter man

kraftigt ochkonsumtionensamtidigtpensionsåldern stegsänkaoch somtern
priorite-ochmarginalerna snävaredagbyggdes I ärsektornoffentligaden ut.

avvägningsproblemen är störreinnebärhårdare. Detringarna måste göras att
samtidigt.beträdaskundei princip allatid då vägarunderän en

arbetsmarknadenpåsammansättningenändradeinnebär denandraFör det
dagliga tids-denMedanvarierar.löntagarnahosönskemålen och behovenatt

veckovilautsträcktför den ärproblemetöverskuggandealltdetär enepressen
sammanhängande rekrea-prioriterarandraoch återför den andreåtråvärtmer

viktigaste.dettion som
mi-kostnadernasåarbetstidsreformer utformasflexiblatredje kan attdetFör

produktionen kanbetyder detdå ökararbetsmotivationen attnimeras. Om upp-
värd.blirfritidensamtidigträtthållas mersom

effektivadärför mindre änutformning ärledighetenslösningar påGenerella
begränsadesamtidigtMöjligheterna ärvälfärd. attökadför uppnåtidigare att

önskemål.allareformer tillgodosefleragenom
arbetstidsforkortningarförviktigtdetinnebär vidare ärDet utrymmetattatt

möjligt.välfärdhögsååstadkommerdesådant sättanvänds somattett en
gårdetValfrihetflexibelt. gör ututformas attledigheter måste atttillRätten

le-tvingar mångareglerStelbentaarbetstidsreformer. att tabegränsademer av
flexibla arbets-kunna ordnasbordeärendenfördigt uträtta mergenomatt som

arbetsgivare.ellerarbetstagaresig forinte önskvärttider. Det är vare
förmodellarbetstidskommitténsbakomliggerhär slutsatsernadeDet är som

arbetstidspolitik.framtidaen
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16 En modell för arbetstidspolitik

Vi förutsättningarna för modell bör prövas. Hur den konkretattmenar en ny
skall utformas bör från olika utgångspunkter utredas. Detta bör ske utifrån de
krav på arbetstidspolitiken tidigare redogjort för.som

Den formodell vi fram skall uppfattas idé bör prövasnoggrantsom en som
och debatteras. Vi har emellertid funnit modellen kan fördelarsådanaatt attge
vi vill förorda dess förutsättningar grundligt utreds.att

En för heltidsarbetandenorm
Vi det behövs för omfattningen heltidsarbete. Vi dettror att ett troren norm av
är dags årsarbetstid förpröva heltidsarbete, alltsåatt som norm en norm som
återspeglar både den normala veckoarbetstiden och längd.semesterns

Hittills har oftast uttryckts i form veckoarbetstid, för närvaran-normen av en
de 40 timmar. U ppnåendet denna veckoarbetstid innebar utjämningav en av
villkoren mellan arbetare och tjänstemän. Semestern varierande längd in-är av

olika sektorer arbetsmarknaden. Den lagstadgade har för-om semesternav
längts successivt olika nått längrenär avtalsenlig semester.grupper en

Vi har i det föregående erinrat avvägningen mellan konsumtion ochattom
fritid har påtaglig betydelse for möjligheterna finansiera den offentligaatten
sektorn. Vi har också hävdat arbetstidens längd uppfattasmåste vik-att som en
tig och fristående komponent i den sociala välfärden. skillnaderStora i arbetsti-
dens längd kommer i längre tidsperspektiv därför betraktas orättvisaett att som

de missgynnade gällerDetta de gynnadeävenav grupperna. om grupperna
upplever de vunnit den kortare arbetstiden avstå från lö-att attgenom
neutrymme.

dessa skäl kan arbetstidensAv längd inte uteslutande intressefrågases som en
mellan forhandlandetvå på arbetsmarknaden. arbetstidensFråganparter om
längd också samhällsintresse.är ett

Vi har tidigare konstaterat det inte finns förkortamöjligheter arbetsti-att att
den redan utlovade reformerutöver till mitten l990-talet. Detta grundar sigav
till del Samhällsintressetpå eftersom svårigheterna finansiera den of-stor att
fentliga sektorn blir betydande.

Samhällsintresset talar också för normalarbetstidens längd för dagtids-att en
arbetande heltidsanställd bör likartad hela arbetsmarknaden ochöver attvara
förkortningar arbetstiden sker parallellt.av

Vi vill med detta konstaterande inte for förändringargumentera en av grun-
för fria forhandlingsrättenderna den eller lagstiftningen arbetstid.om

Normalarbetstiden bör betraktas på lagstadga-motsvarande dagenssätt som
forde regler arbetstiden. Genom överläggningar mellan arbetsmarknadens
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ställetarbetstider. Iminskningensaxandet iundvikakunnabör avparter man
arbetstidsförkortningar.vidi taktarbetsmarknadenpåolika sektorerbör

förhandlingsresultateniöverensstämmelseskulle nå störreDärigenom man
arbetsmarknaden.sektorerolikamellan

börArbetstidslagenskäl.i lag tvåuttryckasbörArbetstidsnormen avspeg-av
löntagareocharbetsmarknadenallmänt råderförhållanden av-dela som

villkor.motsvarandetillförsäkrasbörarbetsplatsertalslösa
rekreationochetablerats40-timmarsveckananförts närhar un-dettaMot att

spelaträttviseargumentetverklighet harblivit utsommarveckorfyraminstder
enbartarbetstidsförkortningarskulledet hetat,framtiden, harroll. sessin I

fritid.ellerlöni formstandardhöjningsätt merut avatt taett ensom
längd vä-ärArbetstidenstill sådantinteansluter enVi ett resonemang.oss

välfärden.socialasentlig del denav
mellanvarieratid kanunder längresjukförmånerpension ochLika lite som

det.längd göraarbetstidensbeträffandevillkorenkanolika grupper
konsumtion ochmellanavvägningsfrågavisserligenlängdArbetstidens är en

offent-ochmellan fritidvalblidetutsträckning kommer[växande ettfritid. att
ochmellan löntagarefördelasskallkonsumtionenprivataDenkonsumtion.lig
in-skulle ökakonsumtionsutrymmemindrearbetstid ochKortarepensionärer.

omfattning ärArbetsinsatsernasmellan olikatressemotsättningama grupper.
beslut.ekonomisk-politiskaför allabetydelsesåledes störstaav

ef-önskvärdamindretillledakanlillarationellt för denDet är gruppensom
lillaforockså denkonsekvenser,Allatill andra.spridsforkortningenfekter när

generell. lo-blivit Närarbetstidstörkortningenförsttydliga närblirgruppen,
till kravlederarbetstidsförkortningar motsva-beslutsektorsvisaochkala om

lättobalansersamhällsekonomiskakanför andraförkortningarrande grupper
samhällsekono-betydandebrukarArbetsmarknadens tauppträda. ettparter
kommandeinföruppträdanderationellt ochEttmiskt gemensamt ar-ansvar.

skulle bli.debli mindre änkankostnadernabetstidsreformer gör annarsatt
inom allalikvärdigheltidsarbetande ärförlängdnormalarbetstidensAtt en

likautformasmåstearbetstidenintebetyderarbetsmarknadensektorer att
förläggningArbetstidensarbetstiden avsevärt.varierarialla. Redan dagför un-

till del-möjligheterochvarieraframtideni t.ex.kanoch året ävender veckan
mångfaldoch ökandebetydandefinnas. Ennaturligtvistidsarbete kommer att

främ-börindividuellt. Också dettaochlokaltbranschvis,utvecklasbör kunna
arbetstidspolitiken.jas av

Ãrsarbetstiden normsom
betänkande.huvudlinjen i dettasammanhang äriarbetstiden måsteAtt ettses

för-förvärvsfrekvensochledigheterhelgdagar,Veckoarbetstid, gersemester,
i landet.arbetskraftsresursensamladeför denutsättningarna

arbetstidspo-modell förtilllederövervägandenstrategiskaVåra att nyenoss
utgångs-bildarårsarbetstidensamladedeninnebärDenlitik bör prövas. att

politiken.förpunkt
iår börunderarbetstidentalar for ettskälrad ettfinnsDet sam-att sessomen
prövadearbetstidskomrnitté1963 årsRedanheller intelänken ärmanhang. ny.

år.samlat överarbetstiden börtanken ettatt ses
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första överblick lång arbetstiden underFör det skulle det skapas hur äröver
till helgdagar och andra ledigheter skulle skapa måttår. Hänsyn ettett semester,

och arbetsplatser.jämförbarhet mellan löntagarkollektivsom ger
skapas möjligheter till flexibla lösningar, anpassade tillFör det andra större

verksamhetens förutsättningar och enskildes behov. Hänsyn tillden säsongs-
mässiga variationer och individuella preferenser lättare att ta.vore

framtidendet tredje skulle arbetstidsförkortningar och i kunnaFör tas utnu
bäst med olika preferenser. Man skulle avdra-på sätt överensstämmerett som

formen för förkortningar given storlek. denna skall imatisera Om tas utenav
form daglig förkortning, förkortning veckoarbetstiden, längre samman-avav

ledighet eller för år bör individuellt i såhängande kommande avgörassparas
välfärdsvinster vidutsträckning möjligt. skulle innebäraDet störrestor ensom

given omfattning arbetstidens längd.av
från kalenderef-det fjärde skulle så önskar, komma bortFör man, om man

skulle ha arbetstidfekter mellan olika år. Varje år således motsvararen som ge-
förläggning.nomsnittet för olika hänsyn till helgdagarnas Förär med närvaran-

1832 dvs. med 2,2de varierar ârsarbetstiden mellan 1792 och timmar, procent,
och har fem veckorsför den arbetar 40 timmar vecka semester.som per

flexiblafemte kunna i riktningFör det skulle redan ett steg mot merman nu
flexibel. meningledigheter Det vårärgöraatt semesternuttag genom merav

regeringsförklarin-lagstadgade semesterveckorna i enlighet meddenäratt sex
liksom hit-genomförts, i delar. veckors bör,bör de två Fyra semestersesgen

ledighet övriga tvåtills, förbehållas sammanhängande under De se-sommaren.
ellerlediga enstaka lediga dagarmesterveckorna bör kunna veckor,uttas som

möjlighet förför framtida längre ledighet. Lagstiftaren bör ocksâ ge par-sparas
ledighetarbetsmarknaden träffa avtal denna tas ut annatterna att attom

veckoarbetstid under visshalva semesterdagar, kortaresätt t.ex. pe-engenom
flexibi-flextidssaldot. skulle betydanderiod eller tillgänglig tid i Det ge ensom

möjligheternalitet utnyttjandet ledighetsrättigheterna. Omi att spara semes-av
flexibilitet.vidgas ökar möjligheterna tillter

arbetstiden årsbasis. DenVi alltså fördelar beräkna pårad med sto-attser en
till varieran-fram tänkande hänsynvinsten det skulle tvingaär ett togatt somra

relationerproduktionen och för arbetstagarna. Med dede behov inom som
och arbetsgivare vifinns arbetsmarknad mellan arbetstagare är över-på svensk

årsarbetstidenförutsättningarkan hantera de delvistygade att somom man nya
skulle skapa.

inför iarbetsplatserna i god tid det året,Framför vi hur på nyaoss ser man
utlägg-förhandlar arbetstidensekonomiska budgeten,samband med den om
kanskeFörhandlingarna kan leda tillkommande året.ning under det att man

arbetstagarearbetsgivare ochförändrad arbetstidsutläggning bådeprövar som
arbetstiden bör budgete-ocksånöjda med. bara penningströmmenInteär utan

löntagarinflytandesammanhanget avgörande med starkti detDet är ettras.
arbetstidens förläggning.över

årsarbetstidlagEn om
konse-arbetstiden under år detVid till beräkningövergång ett vore enen av

lagsemesterlagen. allmänarbetstidslagen och Enpolitik slåkvent att samman
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skullearbetstidslösningartill flexiblamöjlighetermedårsarbetstider storaom
fördelar.betydandeinnebära

arbetsti-regler stipuleramedskulle dagensårsarbetstidallmän lag attEn om
ochfem veckorstillmed hänsynår1810timmar semesterden är tagen ve-per

ârsarbetsti-genomförts blirsemesterveckansjätteNär denhelgdagar.dertagna
1770 timmar.den

semesterlagensammanföramöjlighetenharSemesterkommittén prövat att
möjligt. Utgångs-fann detta inteKommitténledighetslagar.med andra att var

Ledighetsla-framför.arbetstidskommitténslag den idépunkten änannatvar av
behov. Deoch för särskildasituationervissarättigheter iskapadeär somgarna

princip allagäller isemesterlagenArbetstidslagen ochgenerella.alltså inteär
varje år.underarbetstagare

börDettvå lagar.problematiskt slåinte dethindrar ärDet attatt samman
före-med densyften vill nåuppnå detekniskt kanhurprövasnoggrant man

arbetsgi-ellerarbetstagaregivetvis mångasvårighetslagna lagen. En är attnya
perioder. Detarbetstider för så långa ärvidinte är att omresoneravare vana

längd. Hurvissveckoarbetstid ochberäknaväl etablerat semesteratt av en
måstenytänkandealltsålösas. Det krävsmåsteövertid skall beräknas ett som

förtiden prövaemellertidVi ärallmänheten.vinna gehör hos attatttror mogen
arbetstidspoliti-förnyelsepositivkan innebäraoch detsådant attett steg aven

enskildasmedutsträckning överensi stämmaArbetstiderna kan störreken.
produktionens krav.önskemål och

tillarbetstidsavtal knutnanuvarande ärsvårighetenkanske ärDen största att
övergångsproblemfinns. finnssemesterlag Detocharbetstidslagden somsom

och lokala förut-branschmässigaefterlagendenlösasmåste när anpassasnya
utgångspunkt frånmedarbetsmarknadenfinns påavtalsättningar. De nu-som
hittills denträffats. Liksom måsteavtalgälla tillslagar måstevarande nyanya

dessa skydds-dispositiva skyddsregler. Hurinnehållaårsarbetstiderlagen om
utformas bör utredas.regler skall

Övergången Vinsternaproblematisk.årsarbetstider alltsåtill lag äromen ny
därförkani tillämpning. Detlagen kommersig först ettvisar när synas som

förändring.lagteknisktämligen omfattandegenomföraarbeteonödigt att ennu
därför mycketoch tankenbli betydandekanemellertid vinsternaVi attatttror

bör prövas.noggrant
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation

ledamoten Ann-Christine Andersson vpkav
betänkandetI redovisas olika effekter allmän arbetstidsförkortning. hu-Iav en

vudsak det fråga uppvisningar i olika former eller mindreär tvek-om av mer
skall visa varför reformen omöjlig.ärargumentsamma som

Arbetstidsförkortningar har aldrig kommit frånskänk Tvärt-som en ovan.
varje har präglats hård kamp och påtryckningar från arbetsplatser,etappom, av

via fack och till riksdagen. har alltid till början avvisatsKravenupp en som
verklighetsfrämmande med hänsyn till kostnaderna, slagett mot exportensom
och hot ekonomisk stagnation.ettsom om

Sextimmarsdagen nödvändig många olika skäl:är av
D barn far illa i samhälle.Många dagens stressade Barnens arbetsdag är

längre Lösningen alla föräldrar får kortare arbetsdag, vil-ärän attvuxnas.
ket möjlighet umgås med barnen for både och kvinnor.mänattger samma

D Många yrkesverksamma kvinnor arbetar någon form deltid helt enkeltav
för inte hinner och orkar arbeta heltid. har initiativ redande Deatt eget

arbetstidsförkortning följd. förkort-genomfört med sänkt lön Enen som
arbetstiden till timmars skulle lågavlönadening arbetsdag mångasex geav

kvinnor välbehövligt lönelyft. skulle reformen kvinnornaDessutomett ge
möjligheter delta i arbetslivet lika villkor med Idag hel-männen. äratt

kombineratidsarbete försörjning oftast omöjligt medmed attegen ansvar
för hem och familj.

D kraftig omför-Förkortning arbetsdagen till timmar kan innebära enav sex
jämlikare samhälle. Fulldelning landets till och rättvisareettresurserav

refor-till låg- och mellanlönegrupperna i samband medlönekompensation
fördel-arbetstidsforkortningen kommer viktigtinnebär att ettatt varamen

ningspolitiskt instrument.
D högre livskvalité. tid struktur-arbetsdag också IKortare storager en av

front i produktionen såvälförändringar och införande teknik bredav ny
människorna. Behoven omskol-i tjänstesektorn ställs kravstora avsom

Förslitning utbrändhet breder sig ochning och fortbildning ökar. och ut
männi-förmörkar mångakänslor otillräcklighet, otrygghet och ångestav

till timmars arbetsdag skulleskors En övergångvardag. utrymmesex ge
för dels förkovra sig för kunna denoch möjligheter människor mötaattatt

föroch rekreationutvecklingens dels till avkopplingtidens och krav,nya
långsiktigtökande psykiska Detta skullekunna vardagensmötaatt press.

sjukledigheter ochsjuklighet därmed minskadeleda till minskad och
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samhällsekonomiskasvårberäknade,skulle änochvårdbehov ge, om
vinster.

arbetstidsför-för generellfinnsintedetbetänkandet konstateras utrymmeI att
jag in-vilketframtidenpååterigenskjutsSextimmarsdagen1995.kortning före

till0rdfråndagsmening detmin ärEnligt attmig bakom.ställakan nute
arbetstidsför-allmänBehovetsextimmarsdagen.gällerdethandling när enav

politiskaochorganisationerfackligaoch mångadokumenteratvälkortning är
innebärarbetsdagtimmarsSexinskrivet i sinamålpartier har detta program.

arbetstid önsk-ärdennavisarundersökningarocharbetsvecka att30 timmars
förvärd många.

gäl-reform. Detstrukturellocksåarbetstidsförkortning måsteEn som enses
samladesamhället. Om detiolikamellanarbetstidenjämnaler grupperatt ut

produktiva åld-i debefolkningenfördelades jämnt överförvärvstimmarantalet
in-arbetsdagtimmarsungefär trotsinnebäraskulle det person,persexrarna

idébl.a.lanserasbetänkandet attsemestervecka. Isjätteförande omenav en
utförliga-kommenterarjagsemesterlagenocharbetstidslagenslå somsamman
medårsarbetstiderlagallmänEn storareservation.minfram ilängre omre

förde-betydandeinnebäraskullearbetstidslösningarflexiblamöjligheter till
1770 tim-årsarbetstidenblirgenomförtssemesterveckanden sjättelar... När

helgdagar.och vedertagnatillhänsynår, med semestertagenmar per
vid åttatim-årsarbetsdagaravrundat221med 8dividerattimmar1770 ger

sextimmarsdag. Detvidårsarbetstimmar1326221 arbetsdagarmarsdag. ger
SCBfördelarjobbmiljoner antagna5,1respektive drygtdrygt 3,8 :smanomger

respektive sextim-âttatimmars-2000 jämntårarbetstimmarmiljarder6,8
marsjobb.

sextim-ändåbelyserräkneexempel attskallOvanstående ett mensomses
totalfrågaarbetstiden inteomfördelningfrågamarsdagen enär omenavomen

generell arbets-få någoninte behöverviocksåExemplet visarförkortning. att
nämligenArbetstiden ärarbetsdag.timmarstillövergångkraftsbrist vid sex

medtimmararbetar mångamänniskordelbefolkningen;fördelat översnett en
utanförstår heltdeldeltid ocharbetarkvinnoroftastandramycket övertid, en

arbetsmarknaden
. arbetsta-olikajämntspridas överomfördelas,Arbetstiden kan gruppermer

arbetsdagtill timmarsarbetstidsförkortningallmänDärför måste sexengare.
ochbåde deltids- över-minskaföråtgärderaktivamedkombinerasockså att

tidsarbetet.
inneburitförslagborde ettkommitténJag presenterat genom-somattanser

successivförfastställasmåstetidsplanEnsextimmarsdagen.förande enav
krävsutredningsarbeteytterligareoch detarbetstidennedtrappning somav

skallarbetsdagtimmarstidsplan. Jagtill dennamåste att va-anser sexanpassas
tioårsperiod.införd inom enra

nödvändigfördelningspolitikStark
jag tillreformpå dennaför skjutaanförts storskälekonomiskaDe att ansersom

misstaget äravgörandefelaktiga. Det atteller direktdel tveksamma manvara
enligtoch vidoförändradvidarbetstidsreform ägafrånutgår antas enatt rumen
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min mening, felaktig, högervriden ekonomisk politik. En förändrad ekono-
misk politik starka fördelnings-med och regionalpolitiska inslag underlättar
genomförandet sextimmarsdagen.av

betänkandet framförsI farhågor för löneskillnaderna ökar och mindreatt att
drabbas hårdare storstadsregionerän arbetstiden förkortas tillorter om sex

timmar dagen. Dessa effekter förhindraskan med konsekventom en
fördelnings- och regionalpolitik.

En planerad allmän arbetstidsförkortning kräver i många sektorer också en
förändrad arbetsorganisation. förändringEn sådan välbehövlig.är En arbets-
tidsförkortning driver fram ökad produktivitet. Inte ökad arbetstakten genom

effektivare organisation bättre tillvara kompetens ochutan targenom en som
hos de anställda.engagemang

dockDet tvivelär så så omfattande reform timmarsutan att en som sex ar-
betsdag för alla kommer innebära omställningsproblem för samhället.att stora
Det dock inte något skäl förär skjuta på reformen. Tvärtom ocksådetäratt av
det skälet viktigt arbetet med genomföra reformen påbörjas.att att snarast

betänkandetI finns skrivningar för utveckling vissadärsom varnar en grup-
förhandlar sig till kortare arbetstid. instämmerJag inte i varningar.dessaper

På allt fler kvinnliga arbetsplatser i landet, inte minst inom den offentliga sek-
säger personalen sig på grund dåliga arbetstider och arbetsförhål-torn, upp av

landen. dettaI läge intressanta initiativ. KirunaI arbetar årsskiftetsedantas
vårdbiträden inom hemtjänsten timmars arbetsdag med full lön. Genomsex
minskad personalomsättning tjänar kommunen sikt reformen.på Jag menar

exemplet efterföljansvärt och följasär det bör flera. Om det fanns planatt av en
för genomföra sextimmarsdagen den jag föreslagit för allaatt typav ovan—- --

lättaredet praktiskt genomföra reformen. Men så länge sådan planattvore en
inte finns, beroende allt förpå många motarbetar generell sänkningatt en av ar-
betstiden, bör försök liknande idet Kiruna och stödjas.uppmuntras

Utbyggnaden föräldraförsäkringen till 18 månder är åtgärd ägnad attav en
underlätta bamfamiljernas situation.pressade Samtidigt går det inte bortseatt
från selektiva åtgärder på arbetstidens förområde speciellatt en grupp, exem-
pelvis småbarnsföräldrar, dem särställning på arbetsmarknaden kanger en som
missgynna Viddem. arbetslöshet finns risk för arbetsgivarna föredrar denatt

inte föräldraledighet vilket missgynnakan kvinnortar utperson som tarsom nu
hela 94 föräldraledigheten. betänkandetI följande:sägs Det ärut procent av

lämpligt lägga för uppföljning i samband med den beslu-att attupp program nu
förlängningentade föräldraförsäkringen i kraft.träderav

Kommittén borde ha uttalat sig för kvotering föräldraledigheten för atten av
minska risken kvinnor kan missgynnas på arbetsmarknaden. Män äratt som
hemma någon period under barnets första levnadsår ändrar inställning till kvin-

och kvinnors traditionella ansvarsområden. Pappor har betydelse förstornor
sina bam. Mot bakgrund detta kvotering föräldraledighetenär viktigtettav av
krav. Att inte använder töräldraledighetenmän i utsträckningstörre bety-trots

informationsinsatserdande från samhällets sida har klara samband med förhål-
landena på arbetsmarknaden. Därför behövs lagstiftning. Det måste bli etten
självklart inslag i arbetslivet hemma föräven män hand sinaatt stannar att ta om
barn.

Man arbetsdelningen mellan och kvinnormän i hemmet grundläggsvet att
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arbetsfördelnin-framtidaför denbetydelseharfår barn. Detfamiljen stornär
och barn.för hemsjälvständigtchansfår tamännen att ansvaratt engen

månaderutbyggd, fyrafulltföräldraförsäkringen ärdåinnebärKvotering att,
ledighe-huvuddelentagitpå denöverlåtasfår utinteersättningstiden avsomav

ledigheten.helanaturligtvisutfallervårdnadshavarebaraFinnsten. en

villkorarbetsköparnasarbetstider påflexiblatillNej
arbetstidsformerolikaradgenomförsledning somstorfinansensUnder nu en

individenstillskallarbetstidenvilldet sägaflexibilitet,ökad anpassasinnebär
ledaförsökavvisar allaVpkbehov. attföretagensoch tillintressenkortsiktiga

fuskasintefårarbetsdagtimmarsSexâtervändsgränd.iarbetstidsfråganin en
framti-iarbetstidsformernafår avgöravinstintressenkortsiktigabort attgenom

former säsongsanpas-ellerarbetstidsformerKonjunkturanpassade avden. nya
dessadärför intekan attoch jag accepteragodtas ar-intekanarbetstidersade

betänkandet.med ifinnsbetstidsformer
arbetstid.sininflytande överstarkareenskilde egendenbör ettDäremot

till det.exempelvis rättarbetstid börutökadvill haDeltidsarbetande som
arbets-i formsemesterveckansjätteochfemtevill annanavOch den uttasom

det.skall kunna göratidsförkortning
in-årsarbetstider. Jaglagallmänidén anserlanserasbetänkandetI omenom

årsarbetstidslag kanfördelarDevidare.utredasbehöverfrågan ensomattte
utbytbar-ochvillkorarbetarnasarbetstider pålåstamindreexempelvisge,

genomföras påkanfri tid, annatochsemesterveckormellan någrahet annan
semesterlagstiftningen.ändring iexempelvissätt, genom

och banarförstärksarbetsgivarpositionentilllederårsarbetstidslag attEn
Även vidförsvagasskyddsregler kanarbetstider.konjunkturanpassadeförväg

årsarbetstidslag.en
parti-politiskabland devpk i nuläget ärkonstaterabittertDet att ensamär att

tidsperiod.inomallaförarbetsdagtimmarsinföra snarvilja enatt sexerna om
varitalltidharDet mot-pessimistisk. stortlikajag inteperspektiv ärlängreI ett

tillharmotståndarnavarit vägarbetstidsreformerprogressivastånd mennär
sig.fått vikaslut

Reservation

SACO SRBjöringeJanledamotenav
arbetstidskommitténtillsattesSACOSRandrablandfrånframställningEfter

och föränd-arbetstidsreformerolikakonsekvensernaanalyserasyftemed att av
kartläg-uppgift ärkommitténs attDirektiven attarbetstidsmönster.rade anger

åtgärder.slagskildaeffekternabedömaochbelysautreda, avundersöka, avga,
för arbets-värde bådehabörunderlagsådant stortettuttalarDirektiven att

i kom-intedetingårpartierna. Däremotpolitiskaoch demarknadsparterna
arbetstidspolitiken.framtidaför denmodellutformadirektivmitténs att en

självafullgjortförtjänstfullt sättmening påminenligthar ettKommittén
grundgodUtredningsmaterialetarbetet.analysdelenoch enutrednings- gerav
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för fortsattaden arbetstidsdebatten. Kommittén har emellertid också valt att
föra fram vissa slutsatser förslagskaraktär under rubriken En modell förav ar-
betstidspolitik kapitel 16. Det slutsatsernaär i detta kapitel minmot som re-
servation riktar sig. Det gäller närmare bestämt kommitténs ofullgångna dis-
kussion flexibilitet, årsarbetstidsnorm och överläggningar mellan arbets-om
marknadens parter.

Flexibilitet

Av arbetstidskommitténs attitydundersökning framgår mycket tydligtegen att
önskemålen arbetstider varierar starkt mellan olika arbetstagare. Drygt 80om

arbetstagarna förklarar sig nöjdaprocent med nuvarande längd på arbetsti-av
den. Ca 10 sig viljasäger minska arbetstiden medprocent motsvarande löne-
sänkning och likanästan andel vill ha längre arbetstid och högrestoren
inkomst.

Omkring hälften de heltidsanställda uttalar de i framtiden prioriterarattav
kortare arbetstid framför högre lön. Samtidigt sigsäger tredjeän hel-mer var
tidsanställd hellre vilja ha högre lön med oförändrad eller längre arbetstid.

När arbetstagarna ställs inför valet mellan olika alternativa arbetstidsförkort-
ningar blir spridningen totalnärmast mellan önskemål kortare arbetsdag,om
kortare arbetsvecka, längre lägre pensionsålder och förlängd föräld-semester,
raledighet.

Undersökning efter undersökning har visat det inte finns någon enskildatt
arbetstidsreform samlar i närheten majoritet arbetstagarna. I stäl-som av en av
let visar undersökningarna arbetstagarnas önskemål skiljer sig markantatt bå-
de detnär gäller arbetstidens längd och dess förläggning.

Ändå blir kommitténs slutsats det behövs likformighetstörre iatt arbetsti-en
dens längd för olika arbetsmarknadssektorer, branscher, arbetsplatser och ar-
betstagare. Kommittén avvisar tanken på framtida arbetstidsförkort-rent attav
ningar enbart val mellanär standardhöj ning i formett lön elleratt ta ut av mer
fritid Kommittén betonar arbetstidens längd inte uteslutande kanatt sessom en.intressefråga mellan på arbetsmarknaden hävdarparterna sarnhällsin-utan att

talar för ökad likformighet itresset norrnalarbetstidens längd.en
För del hävdar jag frågantvärtom arbetstidsförkortningar i fram-attegen om

tiden i allt väsentligt handlar välfärdsval mellan lön fritid.och Jagettom anser
därför de olika förhandlande löntagarkollektivenatt på sektornivå, branschnivå
och arbetsplatsnivå måste frihet avtala såväl arbetstidens längdstor attges om

dess förläggning. Målsättningen bör utforma ramavtalsom denattvara som ger
enskilde arbetstagaren ökade möjligheter påverka den arbetstidensatt egna
längd och förläggning.

Årsarbetstidsnorm
Kommittén för fram tanken på årsarbetstidsnorm i det dubbla syftet delsatt
åstadkomma likformighet i arbetstidens längd, dels åstadkomma flexibili-viss

i arbetstidens förläggning året.tet över
Jag kommittén överdriver fördelardeatt årsarbetstidsnorm skulleanser en

kunna medföra, samtidigt underlåter utveckla denattsom man nya normens
nackdelar.
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minenligtärårsarbetstideninvändningen upp-främsta normDen mot nysom
ökadi formfördelarnågraarbetstagarnaknappast avdenfattning nyaatt ger

mycketkankunnaskulleårsarbetstidenflexibilitet en-flexibilitet. Den gesom
veckoarbetstidsnormen.nuvarandedenbibehållandemedocksåkelt upnås av

fyraöverstigeruppfattning denkommitténs semesteratt somdelarJag t.ex.
ellerhela dagarformiflexibelt sättochkunna ettveckor bör avtas utsparas

ocharbetstidslagensammanslagningingendet krävs se-Mendelar dagar. avav
flexibilitetökadeuppnå dennaårsarbetstidsnormförmesterlagen att engenom

ändringarmindremedräckerDetoch av se-semestersparande semesteruttag.i
mesterlagen.

mel-varierarveckoarbetstideninnebärflexibilitet attdenOckså typ somav
for deninomåstadkommaenkelsigvisathar ramenoch attvinterlan sommar

varieraönskemålgälleri övrigt attdetNär ar-arbetstidslagen.nuvarande om
intres-arbetsgivarsidansuppfattningminenligtdominerarbetstiden åretöver

säsongsarbetstid.ochkonjunktur-formit.ex. avsen,
varierakunnaangelägetbetydligt attarbetstagarperspektiv detärFrån mer

ibehov,enskildestill denhänsyn t.ex.medårmellan olikalängdarbetstidens
ochyrkes-iskedenolikatillmed hänsynellersmâbamsforälderegenskap av

privatlivet.
tillanpassadÅrsarbetstidsnormen illauppfattningminenligt grupper somär

hartillochåretunderarbetsmarknaden somgrupperoch lämnartillträder
arbetstid.oreglerad

kommitténsjagarbetstidgäller oreglerad attmedarbetstagaredet anserNär
missriktad.årsarbetstiden ärhjälpmedrättvisaökadåstadkommasträvan avatt

normalarbetsti-delsutjämnaförårsarbetstidenanvändavill attKommittén
Problemet är storaolika attförsemestervillkorendelslängd, grupper.dens

normal-tillämpastriktsvårtofta harställningverksamhetsledande attigrupper
övertidsarbeteverksamhetsansvaretOfta fordrarheltidsarbete.forarbetstiden

rättvistochrimligtbåde attdärförkanredovisas. Detofficielltaldrig varasom
normalar-pressandeochlängreharsådana merkompensera engrupper som

olika kom-användningeniflexibilitetsådanEn avmed längrebetstid semester.
alla hel-frånutgårårsarbetstidsnorm attförsvåraspensationsformer somenav

lika långhaoch börarbetstid semester.långlikahartidsarbetande
sjät-lagstiftningtankenavvisatsemesterkommittén om eniSACOSR har

relationernarättvisaochrimligadeSACO SR mestsemestervecka. attanserte
medformånspaketethelauppnåsarbetsmarknadenolikamellan omgrupper

arbetsmarkna-mellanavtalasochanställningsvillkor semesterallmännalöner,
dens parter.

beräknasskallövertidhurfråganuppstårarbetstidregleradmedFör grupper
arbets-stärkerårsarbetstidenfinnsRiskeninförs. attårsarbetstidsnormenom
rimligahävdafor arbetstagarnasvårare attblirdetsåpositiongivarsidans att

övertidsarbete.forkompensationgodochregler en
mångaårsarbetstidsnormenvållarÄven skyddslagstiftningengällerdetnär

arbetsta-förblir svåraredetområdepå detta attfinnsRisken ävenfrågetecken.
hälsan.förskyddavtal tillochlagarhävdaochåstadkommaattgarna
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Kommittén har enligt min uppfattning alltför lättvindigt behandlat skydds-
aspekterna. Det gäller det enligt min uppfattning felaktiga påståendet:t.ex.
Arbetsmiljöproblem går aldrig lösa generellt minska arbetsti-att attgenom
den.

Det finns i själva verket många yrkesgrupper arbete med nödvändighetvars
innebär psykisk påfrestning och för vilka kortare arbetstid kan den ef-mestvara
fektiva åtgärden for minska arbetsmiljöbelastningen.att

Arbetsmiljöforskningen har hittills i hög grad dominerats fysiska arbets-av
miljöproblem medan de psykosociala faktorerna knappast alls har uppmärk-

Arbetstidskommitténs diskussion arbetsmiljöfrågornasammats. fullföljerav
denna tradition.

Sammantaget tenderar årsarbetstidsnorm stärka arbetsgivarsidans för-atten
handlingsposition samtidigt det kan bli svårare för de fackliga organisatio-som

hävda genuina arbetstagarintressen. Kommitténatt borde enligt minnerna me-
ning ytterligare ha analyserat dessa aspekter. Kommittén borde åtminstone ha
kompletterat uppräkningen årsarbetstidens eventuella fördelar med utför-av en
ligare redovisning den problem.av nya normens

Enligt min uppfattning fleraväger de uppräknade fördelarna relativt lättav
i jämförelse med de problem kan förutses. Jag har förståsvårten t.ex. attsom

utjämning kalenderårseffekter skulleatt någon särskilt angelägenen av vara ar-
betstidsreform.

Överläggningar mellan arbetsmarknadens parter
Kommittén förordar överläggningar mellan arbetsmarknadens förparter att
undvika saxande i minskning arbetstider mellan olika sektorer på arbets-av
marknaden. Tanken är med utgångspunkt från den årsarbetstidenatt man nya
gör överenskommelser hela arbetsmarknadenöver samtidiga arbetstidsför-om
kortningar.

Som jag har påvisat stämmer sådant dåligt med arbetstagar-ettovan system
önskemål flexibilitet i arbetstidens längd förläggning.och skissadeDetnas om

begränsar möjligheter frittsystemet sluta avtalparternas är anpassadeatt som
till sektorns, branschens och arbetsplatsens verksamhetskrav och arbetstagar-

önskemål. Systemet innebär ökad centralisering den avtalsmässiganas en av
regleringen arbetstiderna.av

Jag utvecklingen bör gå i riktning.att Det innebär decentralise-motsattanser
ring och ökad flexibilitet detnär gäller arbetstidsavtalens utformning för olika
sektorer, branscher och arbetsplatser. En sådan anpassning till verksamheter-

och arbetstagarnas behov och önskemål betydligt förutsättningarstörrenas ger
åstadkomma välfärd jämfört med de skissadeatt centrala överläggningarna och

avtalen arbetstidens längd för hela arbetsmarknaden.om
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Reservation

TCOKolkJaanledamotenav
1987 knötstillsattesTCO,bl.a.initiativ storaefterarbetstidskommittén,När av

analyseraÄven huvuduppgiftkommitténs attdenna.tillförhoppningar varom
utredningensåg många ettarbetstidsreformerolika somkonsekvenserna av

arbetstidsfrå-medarbetemålinriktatochkonkretförunderlagviktigt ett mer
skullearbetstidsförkortninggenerelliförstainriktat stegatt ett engorna

1990-talet.underkunna tas
önskemålstarkatidlångsedanfinns enommedlemsgrupperTCOzsBland

beslutraduttryck itillkommithararbetstidsförkortning. Detta avengenerell
arbets-riktatsavtalskrav motoch i dekongresserförbundens somochTCO av

atti-arbetstidskommitténsiOcksåavtalsområden. egnaolikagivarna svaren
arbetstidsforkortnin-förintressebrettfinnsdetvisartydundersökningar ettatt

väljeranvändasskulletillväxtekonomiskframtidahurfråganPå enomgar.
framtidaväljerfemtemedan att satsaarbetstid resur-hälften kortarenästan var

konsumtion. Avprivatprioriterarsjättefulltinteochsektoroffentligpå varser
arbetstidsför-femfyraockså attframgårattitydundersökningen enatt anserav

särskildaenbartoch inteallagällabör grupper.kortning
be-slutrapportarbetstidskommitténsframstårbakgrund som endennaMot

delaroch i mångaomfattandeframtagitkommitténhar ettVisserligensvikelse.
Menarbetstidsdebatten.framtidaför den manunderlagförtjänstfulltmycket
Kommit-arbetstidsforkortning.generellfortsattstrategi föringenredovisar en

framtid.obestämdtillfrågacentraladennahänskjutavalthar entén att
tecknasbildmörkai dengrundsinhar avställningstagande somKommitténs

Givetvisarbetstidsforkortningar.framtidaförförutsättningarnaekonomiskade
betydelse intetillmätasbedömningarna storsamhällsekonomiskademåste

framtidaförutgångspunktfackliggrundläggandebakgrundminst attmot enav
löneförmåner,bibehållnamedskeskalldessaarbetstidsforkortningar är att

restriktio-ekonomiskaDeurholkas.reallönenivån inteuppnåddadendvs. att
grad kom-till dendockhararbetstidsforkortningarframtidaförfinnsner som

lyftakommithandi förstaövrigt attockså iskrivningarnapräglamit att manatt
arbetstidsförkortningar.medproblemochinvändningarfram mot

arbetstidstör-församhällsekonomiska utrymmetdetbedömningVid aven
produktivi-Delsbetydelse.ärfaktoreralltframfördetkortningar är tre avsom

påverkararbetstidsförkortningdels hur pro-ekonomin,iutveckling entetens
arbets-vidförändringarbetstidsvolymenstotala endels denochduktiviteten

tidsförkortning.
grundenproduktivitetsförbättringarnasamhällsekonomi utgörvarjeInom

Dearbetstidsreformer.förocksådärmedoch se-inkomstökningarrealaallaför
svenskiproduktivitetstillväxtunikt låghistoriskthaftvihar settårennaste en

ekonomi.
helaforproduktivitetenökningdennaframskriverOm avsvagaman

begränsat.ytterligtarbetstidsreformerförgivetvisblir1990-talet utrymmet
för-påinriktaspolitiken attekonomiskadenviktenunderstryker attDetta av

produktivitetsutveckling t.ex.Vid avproduktivitetsutvecklingen.bättra en
avsevärtkalkylernaekonomiskablir de po-mertvåstorleksordningen procent

sitiva.
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detI perspektivet givetvis fråganär hur produktiviteten påverkas framti-om av
da arbetstidsförkortningar strategisk betydelse. Hittills har både i Sveri-av man

och internationellt allmänt antagit viss del kostnaderna forge att en av en ar-
betstidsförkortning kompenseras positiva effekter pâ produktiviteten.genom
Arbetstidskommittén bedömer emellertid det inte finns några produk-att nu
tivitetsvinster hämta arbetstidsförkortningar riskenatt tvärtomav utan attnya

produktivitetenär skulle påverkas iatt negativ riktning.
Även det finns flera skäl talar för produktivitetsvinsterna vidom attsom ar-

betstidsförkortningar vid framtida arbetstidsreformer lägreär vad tidi-än som
i regel antagits framtstår kommitténs skrivningar på dessa punktergare som

alltför kategoriska. Som kommittén själv påpekar tillhör arbetstidemas effek-
för produktivitet och produktion deter omdebatterade. Mot den bakgrun-mest

den jag det olyckligt utredningen så starkt bundit sig vid viss slut-attanser en
dessa komplicerade samband.sats av

finnsDet också anledning betona finnsdet samspel mellan produktivi-att ett
tetsutvecklingen i och produktivitetseffekterna arbetstidsförkortningar.stort av
Nyare nationalekonomisk forskning har pekat på det för ekonomins funk-att
tionssätt kan positivt det finns visst förändringstryck i ekonomin.ettvara om
De dynamiska effekterna arbetstidsförkortningar kan underav gynnsamma
omständigheter medverka till häva Sverige de årens produktivi-att senasteur
tetskris. I alltmer kunskapsintensivt arbetsliv skerett produktivitetsförbätt-
ringarna främst ökad kapitalinsats, införandet teknik, förbättradegenom av ny
arbetsmetoder och förändrad arbetsorganisation. Arbetskraftens utbildningen
och motivation spelar cental roll och får också allt betydelse.större På allaen en
dessa områden kan arbetstidstörkortning initiera förändringar.en

En tredje faktor påverkar de samhällsekonomiska konsekvensernasom av en
arbetstidsförkortning hurär den totala arbetstidsvolymen i ekonomin påverkas.
De beräkningar kommittén gjort på grundval SCB:s befolk-som senasteav
ningsprognos visar på antalet arbetade timmar i ekonomin ökar kraftigtatt mel-
lan 1980 och âr 2000. Det totala antalet arbetade timmar beräknas öka med
omkring 14 Detta skulle, kommittén påpekar, kommaprocent. bliattsom en
helt unik period i det moderna Sverige. Efter flera decennier med minskatett
antal arbetstimmar skulle antalet öka och år 2000 i nivånu vara uppe samma

1940-talet. Denna ökning antalet arbetade timmar underlättar givet-som av
vis arbetstidsreformer.

En utgångspunkt för utredningens slutsatser löntagarnaär endast be-äratt
redda femtedelavsätta det tillgängligaatt för framtida reallöne-en utrymmetav
ökningar till arbetstidsförkortningar. Vid bedömning löntagarnasen annan av
prioriteringar förändras givetvis bilden. Ett problem med utredningens skriv-
ningar ocksåär i huvudsak för generellaatt effekternaman resonemang om av
arbetstidsförkortningar skilja på förkortningutan medatt om man avser en en
eller tio timmar vecka.per

Beräkningar gjorts inom utredningens sekretariat på effekternasom av en
37,5-timmarsvecka till år 2000 men inte redovisas i utredningens betän-som
kande visar på givet de förutsättningar liggeratt till grund för utrednin-som

s.k. referensaltemativ, krävs löntagarna avstår drygt hälften det kal-gens att av
kylerade för reallöneökningar förutrymmet under 1990-talet kunna inrym-att

dels förkortning veckoarbetstiden till 37,5 timmar och delsma en av en
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sjätteochmånader18till semes-föräldraförsäkringen enförlängning av
tervecka.

arbets-framtidafråganunderstrykaanledning att omslutligen attfinnsDet
ekono-deenbartperspektiv änvidarebedömasmåste etttidsförkortningar ur

intevälfardsvinster utanmedförarbetstidsförkortning somgenerellEnmiska.
sofistikerade dessahurmodellernationalekonomiskaifångassiglåtervidare

Enjämställdheten.förkonsekvensernapositivadegäller blDetutformas.än .a.
förbetydelsehaskullekvinnoroch stormellan mänarbetstidernautjämning av

avgöran-Detövrigt.isamhälletoch iarbetslivibådejämställdhetenfrämjaatt
arbetstidsför-effekternasamladedevärderar enavlöntagarnahurdärförde är

kortning.
utred-skisserararbctstidsförkortninggenerellstrategi förförställetI enen

tanken ärbärande attden manarbetstidspolitik därförstrateginingen enen års-heltidsarbetande påförnormalarbetstidenfastställalagitillövergåskall att
veckoarbetstiden.regleraförställetibasis att nusom

intedetidéskissmåstefram somförkommittén som enmodell sesDen som
årsar-tillövergåAttkonkretiserats. endentill innanställningmöjligtär att ta

medsemesterlagocharbetstidslag ennuvarandeersättaochbetstidsnorm att
problem.ochmöjligheterbådeinnebärårsarbetstidlag om arbetstidenmedsidornapositiva attutvecklat de seutförligtharKommittén

arbets-flexiblaförmöjligheterskapaskulle det nyaFrämstår.samlad över ett
över-ocksåuppnåsemellertid utan enkanflexibilitetsådanEntidslösningar.

tankeden ut-gällerårsbasis. Det somt.ex.påarbetstidenberäknatillgång att
fy-innebärflexibel. Denna attblibörframför semestern merattredningen om

underledighetsammanhängandeförbehållshittillsliksomveckors semesterra flex-Dennasätt.användas annatkandärutövermedan semesternsommaren
åstadkommaskan genomårsarbetstidsbegrepp utaningetdockibilitet kräver

regleraavtalimöjlighet attsemesterlagen parternaförändring gersomaven
detta.

Detproblem.radocksåmedförårsarbetstiden enregleratillövergångEn att
arbets-oregleradhardepåverkarårsarbetstidsnorm somhuroklartbl.a.är en

arbetsmarknadentillanknytningstarksåharskäl inteolikaoch detid ensom av
arbetstidslagennuvarandeDenåret.delarbaraarbetarde avatt t.ex.genom påbyggeravtali deochlagardessaI sometablerade.välsemesterlagen äroch

betydel-myckethar storskyddskaraktärbestämmelser somradfinnsdem aven skyddsreglerdessaurholkaintefårårsarbetstidsnormEnför löntagarna.se in-arbetstagarnaspåkravökadeochställakommerden attsamtidigt nyasom
reglering.arbetstidensflytande över

myck-ägnatvarithararbete attarbetstidskommitténs manibristgenerellEn
dettaTrotsarbetstidsfrågorna.skyddsaspekternauppmärksamhet åt avlitenet

Mycketavvägda.välskyddsregler ärnuvarandeslutsatsenkommittén attdrar
arbetsliv.framtidensiviktökadfåkommerskyddsaspekter att enpåpekar att

lagstadgadedeförstärkapåfram krav attförtsocksåharICObl.a.Från
dispositiva in-semesterlagen ärarbetstidslagensåvälAttskyddsreglerna. som

förmotivstarkafinnsbortfaller. Tvärtomlagstiftningbehovetintenebär att av
arbetstidsförhållan-ohålsosammafrånarbetstagarnaskyddarreglerdeatt som

måsteLagstiftningenarbetsmarknaden.helaförbörden gemensammavara
skallsedanavtalsregleringar an-varaför degrunden somnödvändigadenlägga



241sou 1989:53

förhållandena.till de branschmässigapassade
årsarbetstidsnormanslutning till tanken påKommittén utvecklar i etten re-

utrednin-lika för alla. Jag delararbetstidens längd böratt varasonemang om
framtida arbetstidsförkortningar.bli delaktigagrundsyn alla böratt avgens om

syftar tillfinns i vilkaskrivningarvänder jag mig deDäremot textenmot som
for-frihet själva bestämmaavtalsslutandebegränsa de olika attparternasatt

skullearbetstidsförkortningar. Samtidigtoch för framtidatakten ettmerna
arbetstidsförkortningar ha under-framtidaagerande det gällersamordnat när

arbetstidsförkortning.för generellkommittén anvisat strategilättats enom en
för mångfald särlös-motiv densådan kommerFrånvaron att ett avvaraav en

fårvivilja motverka. Risken uppenbarkommittén sig ärningar säger attsom
arbets-i behovutveckling inte kommer dem är störstatt avgynna somen som

tidsförkortningar.

Reservation

Remboledamoten Sonja mav
starkt oli-och ledighet varierarönskemålen arbetstidUtredningen visar att om

familjesituationen. Detbl.a.emellan beroendeka individer och grupper
varia-valfrihet ocharbetstidsreform i syfte skapafinns därför behov attav en

individ underför ocharbetsplatsernationsmöjligheter såväl på en sammasom
länge förordar sådansamlingspartiet harperioder livet. Moderataolika enav

arbetstidsreform
. lösning. Dettänkbar ärårsarbetstidsnorm kanövergång tillEn vara enen

försla-därförkomplikationer. Jag stöderförenad meduppenbart sådan äratt en
Skall emeller-utredning.föremål förårsarbetstidsnorm blir närmareget att en

arbets-uppnås måstevalfrihet variationsmöjlighetersyftet skapa ochtid att en
för 10-avreglering ochtidsreform leda till betydande störreockså utrymmeen

i sinledighetslagarnaeffekternalösningar. Likaså börkala och individuella av
och beaktas.helhet utvärderas

kannödvändiga bättreskyddsregler ärbör också deDet övervägas somom
skyddsregleryrkesområden Dessaför olika branscher,till kraven etc.anpassas

lagstiftningen, så-generellai denregleras påhelt eller delvis sätt änkan annat
yrkestrafiken.arbetstiderna inomi fallet meddag är t.ex.som

valfrihet ochför ökadmöjligheterskapar reellaarbetstidsreformEn va-som
på olikautvecklas sättförhållandena kommermedförriationsmöjligheter attatt

på hurberoendeolika individeroch mellanolika verksamhetsområdeninom
Utred-arbetstid utnyttjas.ochprioritera mellan kontantlönmöjligheterna att

arbetstidsförkortningarskall i takt, dvs.ningens tankegångar attatt parterna
samtliga påparallellt förförhandlingarcentralaskall överenskommas i parter

specifiktskulle finnasgrundar uppfattningen detsig påarbetsmarknaden ettatt
dagtidsarbe-förlängdför norrnalarbetstidenstalarsamhällsintresse att ensom

förkortnin-ochhela arbetsmarknadenheltidsanställd likartadtande är över att
med målsätt-uppfattning i stridsådan stårparallellt.arbetstiden sker Engar av

flexibilitet.valfrihet ochningen uppnåatt
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prioriteringar.för sinaochha frihetbör i stället göraParterna taatt egnaansvar
pensionsförsäkringar. frågaIexempelvissåväl arbetstidgällerDet ar-omsom

för frihet förverkari sinönskvärtbetstid det då ocksåär tur storatt parterna
för enskilda arbetstagare.ochenskilda arbetsplatsernaavtal på de

därför finnshellerstarka det intesålöntagarna stårsvenskaDe attsom grupp
lagstiftning.ingripa medrättviseskålanledningnågon att av

huvudsak-arbetsmarknadenfinns på ärsemestervillkor i dagskildaDe som
olika avtalsområden.prioriteringar inomskildaresultatetligen exempel på av

därför anledningsaknasoskäliga. Detinte betraktasskillnader kanDessa som
prioriteringar.arbetsmarknadsparternasi lag korrigeraför attstaten

arbetstidsför-generellaförutsättningar förekonomiskavisarUtredningen att
därförskäl dettid. Också detta äröverskådligunderkortningar saknas av

lagstiftningbundit sig förregeringsförklaring harolyckligt regeringen iatt om
för demöjligheternagenomföras harSkulle dennasemestervecka.sjätteen

successivexempelvisarbetstidsförkortningar,formerönskar andra enavsom
framtiden.längre på Kom-skjutitsdagliga arbetstiden, ännuförkortning denav

skulledetavtalsområden på sättetfrån deocksåpensationskrav kan väntas som
spolierade.förhandlingsresultatsinase

kopplingensidigadenutredningens gånghar underJag reagerat mot som
offentliga sek-denoch utbyggnadenjämställdhetvälfärd ochmellangörs av

utvecklatsjämställdhet skullevälfärd ochtorde det sårealitetenI atttom. vara
variationsrikedom också påvalfrihet ochdet funnitsän omgynnsammare

främst inomoffentliga monopol,i dag behärskasområdenmånga de avsomav
förutsättningarna förekonomiskaockså deSannolikt hade dåochvård omsorg.
varit betydligt bättrearbetstidkonsumtion och kortareökadreellt val mellanett

produktivitetsutveckling. förkortningEnföljd avgynnsamen mersom en av
fortsat-motsatsställning till denibehövt ståinte påarbetstiden hade sättsamma

offentliga sektorn.finansieringen denta av
förutsätt-i deamnält reservationprotokoll har jagTill utredningens mot att

utvärderingengrund förlades tillfamiljepolitikenbeträffandeningar avsom
föräldraförsäkring.förlängdhar inkluderatsarbetstidsrefonner endastolika en

konstruktiondenvårdnadsbidragreform baserad påfamiljepolitiskEn ett av
medtagits.också hamfpc bordepresenteratssom av

Särskilt yttrande

fpAlsénledamoten Lennartav
uttalande.i följandekanFolkpartiets arbetstidsfrågorpå sammantattassyn

arbetstid till önske-sinökade möjligheterMänniskor bör att egnaanpassa
sannolikt väljavälfardshöj ningen kommer mångamedmål och behov. I takt att

lagstiftning i de-medinte önskvärtarbetstider. Däremot detkortare är en som
arbetstiden skall ske.förkortningentalj reglerar hur av

arbetstidspolitikenmodell förArbetstidskommittén förespråkar att en ny
kommittén utgårårsarbetstid denmodellenI den ärprövas. norm somnya

valfrihet förflexibilitet och deskulle ökadifrån. Genom detta synsätt an-nya
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stållda bli möjlig. Folkpartiet sig i principställer bakom dessa tankegångar.
Som utredningen förutsättningarna föränd-konstaterar har de ekonomiska

l dag de ekonomiska marginalerna och prioriteringarna måsteär snäva gö-rats‘
hårdare. kommitténs diskussioner löftet i socialdemokrater-I har noteratsras
regeringsförklaring genomförande sjätte semestervecka. Jag trornas enom av

så sker kommer möjligheterna förkorta arbetstiderna på andra sättatt attattom
kraftigt beskäras. Jag individen själv i högre grad bör möjlighetatt attanser

sitt ledighet, må i form längre ellerdetstyra uttag semesterav vara av genom
anpassning arbetstiderna till familjeliv samhällsarbete.ochav

Om till lagfásts innebär riksdagen ini-veckors deträtten semester att tarsex
tiativet till förlängd för det flertalet Sveriges löntagare. Jagsemester stora av

Ännuprincipiellt liten delsådan lösning tveksam. det baraär ärattmenar enen
löntagarna arbetsmarknaden via förhandlingar fått till veck-på rättav som sex

arbetsmarknaden fria förhand-Det på denärsemester. parternaors som genom
lingsrätten skall komma löner, anställningsvillkor, arbetstider ochöverens om

inom lagstiftningen bör hänsyn tillde medsemester ramar som ange .a. ar-—
betstagarnas hälsa likartade grundläggande levnadsvillkor.och

stiftadesNär 1978års semesterlag situationen idag. Måletän varvar en annan
tillförsäkra villkorarbetstagare avtalslösa arbetsplatseratt samma som.a.

gällde avtalsbundna Sammanfattningsvis jag inte ti-arbetsplatser. attanser
den för lagstifta till veckorsär rättatt semester.mogen om sex

Lagstiftningens uppgift själ-måste till principen individernaatt att attvara se
förläggningenskall påverka sin arbetstid inte vid allmännastannar utta-va av

landen också möjlighet förverkliga intentionerna.attutan att ges

Särskilt yttrande

ledamoten Marianne Andersson cav
olikaArbetstidskommittén har haft i uppdrag analysera konsekvensernaatt av

arbetstidsreformer förändrade Föreliggande betänkan-och arbetstidsmönster.
reformeringde således främst redovisning möjliga för fortsattår vägaren av en

arbetstidslagstiftningen och konkret utredningsförslag. Jag avstår där-ettav
för vill särskilt framhålladenna bakgrund reservation. Jag dockmot att avge en
följande:

Utvecklingen har minskad arbetstid, dels arbetsdagengått attmot en genom
har förkortats, arbetsveckan förkortats till fem dagar. Se-dels harattgenom

fortsatt arbetstidsförkort-efter hand förlängts. förhar Argumentenmestern en
till jäm-ning flera. förkortad arbetstid skulle öka möjligheternaEttär är att en

ställdhet.
främsta för sammanlagd lö-Enligt min mening det kortareär argumentet en

förutsättningar för livskvalitet. där-nearbetstid detta kan bättre Det äratt enge
familj, aktivite-för väsentligt alla människor får för arbete, socialaatt utrymme

personligavila och därför vikt måste läggas vidJagumgänge.ter, att storanser
familjers och indivi-valmöjligheter arbetstiderna till olikaså kanatt anpassas

ders behov och önskemål. Utgångspunkten bör detta sker attatt argenomvara
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friaretillarbetsmarknadenavtalen påochbetstidslagstiftningen enanpassas
arbetstidsförläggning.

förläggningflexibelnödvändigtmeningenligt minDet är att av ar-en mer
arbetstidflexibel ärFördelarna medför närvarande. storabetstiden tillåts än en

konkurrenskraft. Jagföretagensföranställdaochför konsumentersåväl som
avgörandeproduktivitetsutvecklingen ärfortsattaunderstryka dendockvill att

korta-påblir. Kravetarbetstidsförkortningarframtidaihur snabb taktenför en
vidi framtiden avväg-prioritetstarkareemellertidarbetstid måstetotal enre

dockmåstearbetstidsförkortningenireformer. Taktenolikamellanningen an-
utbildning ochvård,påkantillräckligaså satsas omsorg,att resurserpassas

beslu-denarbetstidsförkortning, utövergenerellomfattandemiljöinsatser. En
semesterveck-sjätteaviseraderegeringenföräldraförsäkringen och dentade av

skäl under de närmasteekonomiskagenomförabli svårsåledestorde att avan,
åren.

samhälletsarbetstidförkortadunderstrykas,samtidigtbör dockDet att uren
minskatochlivskvalitetsvinstervinster i forminnebärasynpunkt kan t.ex.av
arbete,pressandeochmedyrkesgruppervissaFörbarnomsorg. tungtbehov av

förkort-tidigarelagdarbetstider, kanoch obekvämaoregelbundnaoch med en
berättigad.ning arbetstiden varaav

såväl för-behovmening visatminhar enligtKommitténs arbete att ett enav
viktigtdockDetskäl angelägen. ärskildaarbetstid är attflexibelkortad avsom

skill-faktiskadesådantgenomförs på sättskeförändringar måste attde ettsom
utgångs-Från dennaarbetstid utjämnas.och kvinnorsmellannaderna mäns
betydel-särskiltfamiljepolitiska stödsystemetdetutformningenpunkt är av

sefullt.
förstärkas ochmåstebarnomsorgvälja form ettfrihetenJag attatt avanser

Vård-skall införas.årtill åttabarnför vårdvårdnadsbidragbeskattat uppav
lagstad-utnyttja denmöjlighetersmåbarnsföräldrar störrenadsbidraget attger

och bätt-förtid barnenoch därmedarbetstidsförkortningtillgade rätten mer
försko-undermed sina barnumgåsföräldrarnabådaförutsättningar för attre

letiden.
ochoch andrajordbrukareförvidtasocksååtgärder måsteSärskilda egen-

lagstadgad sänk-sig såvältillgodogöramöjligheternasmåföretagare där att en
måste kunnaävenDessasmå.arbetstid ärning se-semester gruppersomav

jämförbara med andraarbetstidsvillkor äroch grupper.mester som
omfattan-bakgrundsåledesSammanfattningsvis jag attatt mot enavanser ——

genomföra snabbt detmöjligintearbetstidsförkortninggenerell attde synes -
Enligt di-yrkesområden.ochför vissasärlösningarbehovfinns ett grupperav

problemfördelningseffekter och debelysabl.a.skulle kommitténrektiven som
arbetsmarknaden medolikaoch förenskilda sektoreruppstå ikan grupper

fortsattmening krävsminEnligtyrkesområde.utbildning ochtillhänsyn en
problemkomplex.analys dettaav

arbetstidsför-genomföradet viktigareuppfattning ärEnligt att encenterns
vardagenDet ärförlängningeller veckakortning dag än semestern.avenper

denförutsättningfamiljs liv. Underbetydelsen för atthar den största avensom
flexibelt det isåläggassemesterveckan kansjätte attregeringen aviserade ut

kortareled iden strävankanuppfyller krav motpraktiken ettcenterns somses
för alla.arbetstid
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heltidsarbetandeförVal av norm
och under-heltidsarbetandeförårsarbetstidKommittén diskuterar som norm

hänsynförutsätterarbetstidenlång ärrättvisande bild hur attstryker att aven
skall kunnajämförbarhetledigheteroch andrahelgdagartill semester, omtas
uppenbarakanarbetsplatser. Jagochlöntagargruppermellan olikaskapas se

årsarbetstidenhamedfördelar att som norm.
utredakonsekventbakgrunddennapekar det attKommittén motatt vore

ävensemesterlagen. Jagocharbetstidslagen attsammanslagning anseraven
be-dettalångsiktiga måletdetmåsteårsarbetstidvid val vara, omsom normav

normal-möjlighet tillskallallagenomförban,ekonomisktdöms att envara
jagunderstrykasdock dåbörvecka. Detarbetstid 30 timmar attpå ser ar-per

arbets-och intelivskvalitetsfrågai första handbetstidens längd ensomsom en
marknadsfrága.

årsarbets-och valsemesterlagenocharbetstidslagensammanföringEn avav
tillmöjligheternafråganDärvid bördärför utredas.börtiden omsom norm

ochegenföretagareföromfattningnämnvärdiocharbetstidrimlig semester
aktualiseras.fria yrkenmed s.k.andra
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KommittédirektivAppendixl

arbetstidsreformer ocholikaKonsekvenser av
förändrade arbetstidsmönster

Dir. 1987:23

1987-05-14Beslut vid regeringssammanträde

Leijon anför.för statsrådetChefen arbetsmarknadsdepartementet

förslagMitt
olikakonsekvensernakommitté tillkallas för analyseraföreslårJag attatt aven

och förändrade arbetstidsmönster.arbetstidsreformer
effekterna förunderlag belysersamlatKommittén skall presentera ett som

arbetstidsförkortningar. börslag Detkvinnor och familjer olikamän, om-avav
föräldraför-utökadeller vecka, längrefatta kortare arbetstid dag semester,per

pensionsålder.arbetstidsförkortningar och rörligsäkring, alternativa

år2. Reformer debatt underoch senare
och lev-formar våra arbets-viktigaste faktorernaArbetstiden deär somen av

för1900-talethittills har genomförts undernadsvillkor. reformerDe attsom
betydelse-har varitsuccessivt byggaförkorta arbetstiden och semesterrättenut

välfärdssamhälle.fulla i utvecklingen vårtsteg av
första blev vecko-genomfördes under l970-talets år40-timmarsveckanNär
för och tjäns-heltidsarbetande, både abetarei lika för allaarbetstiden stort sett

utvecklats. Kvin-arbetstidsmönsterhar emellertid heltSedan desstemän. nya
innebärdeltid vilkethar ofta skett i formökande förvärvsarbete attavnornas

ojämnaDengenomsnittsarbetstid betydligt kortare männens.kvinnornas änär
ändrats påhushållsarbete har inteochfördelningen mellan könen av omsorgs-

li-förvärvsfrekvenskvinnornas är nästanavgörandenågot sätt trots att numera
ka hög männens.som

aktualiserades tidigt underför allasextimmars arbetsdagTanken
i Sverige,arbetstidsdebattenfått i1970-talet. har sedan dessDen stort utrymme

funnits med i bilden.andra förslag ocksåäven om
hurlett till andra kravarbetsmarknaden har ocksåUtvecklingen på ar-nya

tillkommit deledighetslagar harutformas.betstiden skall En rad an-som ger
hel- eller del-från arbetet påändamål bortamöjlighet för olikaställda att vara

föräldra-förenamöjligheternaLedighetslagstiftningen har förbättrattid. att
studier och arbeteskap och arbete, etc.

dele-socialdemokratiska regeringenden dåvarandeRedan år 1974tillsatte en
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uppgift följa debat-fick iarbetstidsfrågor DELFAl974:09 förgation attsom
ingickdelegationenarbetstidsförkortningar. lgenerellafortsatta repre-ten om

två be-under 1970-taletDELFAför arbetsmarknadens utparter.sentanter gav
Arbetstiderna1976:34 ochHur SOUarbetstid Närtänkanden, Kortare un-

1979:48.der 1980-talet SOU
meddirektiv och utökadesfick DELFAregeringsskiftet år 1982Efter nya

verksamhets-breddadedirektivenriksdagspartierna. Deförrepresentanter nya
tillarbetstidsförkortningargenerellagälla fortsattafrån enbartområdet attatt

pensionsålderdeltidsarbete,arbetstiden,alla aspekter pågälla i t.ex.stort sett
har DELFAgått sedan desstidarbetstidslösningar. Under denoch flexibla som

konfe-ochantal temadagarsmåskrifter och hållitgivit 16debattinriktade ettut
visargenomförtsattitydundersökningharDELFA:sInom somenramrenser.

ini-forskningsprojekt har ocksåarbetstid. Fleraönskemålolika omgruppers
produktion,mellansambandomfattande studiebl.a.tierats DELFA, omenav

huvuduppgift dockhararbetstider. DELFA:ssysselsättning ochproduktivitet,
arbetstidsfrâgan.istimulera debattenhuvudsak variti att

verksamhet skallDELFA:föreslå regeringeni dagkommerJag attatt ssenare
med andrafram bör tillsammanshar tagitmaterial DELFAupphöra. Det som
samlad be-sikte påmedmålinriktat arbetetill grund förförslag läggas ett en

arbetstidsfrågorna.dömning av
omvärld under år. An-livligt i vårArbetstidsfrågorna har diskuterats senare

vuxit fram iarbetslöshet väst-framför allt denledningen till detta är stora som
1970-talet.mittentillbakagången sedanekonomiskavärlden till följd den avav

delarbetstidsområdetåtgärder påharFlera regeringar i Europa använt som en
pådri-starkafackföreningareuropeiska ärsysselsättningspolitiken och mångai
sänkaarbetstillfällenantaletsyftar till ökaåtgärder attatt genomsomvare av

arbetstidslösningarflexiblakrävtsin sida harArbetsgivarna åarbetstiden. mer
till variationer ianpassningkapitalutnyttjande ochbl.a. för uppnå högreatt en

för arbetstagargrup-veckoarbetstidenblivitefterfrågan. följd harEn storaatt
och Väst-NederländernaFrankrike, Belgien,bl.a. isänkts i många länder,per

förkortningar-förväntade sigsysselsättningseffektertyskland. De avsom man
Åtgärderna har dockbegränsade.varit mycketuteblivit ellerhar emellertidna

starkt koncentreradevuxit fram,arbetstidsformerinneburit t.ex.att ar-nya
betstider.

genomförts i våraarbetstidsförkortningargenerellaharUnder år nor-senare
från 40 till 39i Danmarkveckoarbetstidensänkningendiska grannländer. av

regeringsingri-198687 resultatetfrån årsskiftettimmar med verkan ettavvar
Avtal ytterli-1985.arbetsmarknaden årkonflikten påpande i samband med om

ledaträffats kommerhar nyligenveckoarbetstidensänkningar attsomgare av
årensFinland har de två1991.fram till timmars arbetsvecka år I37 senaste av-
fram till100timmarmedi årsarbetstiden sänkstalsuppgörelser resulterat att ca

hade 40 timmarsvid utgångslägetlöntagare,år 1990 för stor ar-grupp somen
i in-avtalsuppgörelse Norgelag. 1986 årsminirnisemester enligtbetsvecka och
fr.o.m.normalarbetsvecka åranställda har 37,5 timmarsnebär allanästanatt

1987.
gäl-vadgenomförts i land, bl.a. DELFA,har vårtundersökningarDe avsom

intres-alla arbetstagaremajoritet ärarbetstider visarler önskemål att en avom
reallöneöknin-alternativ tillarbetstidenfortsatta sänkningarserad somavav
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finnsDet däremot tydliga skillnader i vilket olikapâ önskarsättgar. grupper
sänkt arbetstid. Kvinnor oftarehar önskemål kortare arbetstid dagom per me-

Äldredan större andel längremän önskar oftareönskaren semester. personer
än sänkning pensionsåldem. En andel deltidsarbetande önskarstoryngre en av
samtidigt längre arbetstid.

Kraven på olika slag reformer på arbetstidsområdet avspeglar sig iav en
mångfald kongressbeslut fackligai de organisationerna. 1986 års LO-kongress
slog fast krav på såväl förlängd föräldraförsäkring och längret.ex. semester

kortare arbetstid för anställda med oregelbundna eller på motsvarande sättsom
obekväma arbetstider. Samtidigt uttalade kongressen sig för sextimmarsda-att

står fast långsiktigt mål.gen som
Den ekonomiska utvecklingen slutetunder 1970-talet inne-ogynnsamma av

bar uppbromsning refomitakten på arbetstidsområdet. Löntagarorgani-en av
sationerna har under främstår förverkat säkerställa positiv reallö-attsenare en
neutveckling för sina medlemmar.

Under 1980-talet har den genomsnittliga arbetstiden sysselsatt och årper
ökat. Förklaringen till detta deltidsarbetetär kommit fleromfatta timmaratt att

vecka. Detta beror på hushållen har kompenserat lägre reallön med ökadattper
arbetstid, det beror också ändrade attityder och ändrad ålderssarnrnan-men

Ävensättning i arbetskraften. samhällsekonomin utvecklas betyd-om numera
ligt positivt, kommer för reformer begränsat under över-utrymmetmer att vara
skådlig tid.

Utredningsuppdraget
Med tanke på de starkt skiftande anspråken på åtgärder jag kommit-attanser en

bör tillkallas för närmare utreda arbetstidsfrågoma ochatt presentera ett
samlat underlag för bedöma effekterna skilda slag åtgärder. Ett sådantatt av av
underlag bör ha värde förbåde arbetsmarknadsparterna och politiskadestort
partierna.

Arbetsmarknadens har traditionellt haft detta områ-parter ett stort ansvar
de. Frågan förkortningar veckoarbetstiden måste hittills förstaiom av som
hand i förhandlingaravgöras mellan Andra generella åtgärder,parterna. t.ex.
frågan pensionering föräldraförsäkringoch ankommer i huvudsak på riks-om
dagen ställning till lagstiftning. Selektivaatt åtgärder kan genomförasta genom

antingen lag eller avtal. Kommittén bör belysa vilka olika intressen pågenom
området kommer till uttryck och hur dessa värderas och prioriteras i fack-som
liga och politiska sammanhang.

Skrivelser med begäran arbetstidsutredning har inkommit från Tjäns-om en
temännens Centralorganisation TCO och Centralorganisationen SACOSR.

Utgångspunkten för kommittén bör studera olika arbetstidsföränd-attvara
ringar syftar till öka de enskilda individernas välfärd i samhället.attsom

Kommitténs arbete bör i huvudsak inriktas på analysera vilka möjliga ef-att
fekter alternativa arbetstidsförkortningar kan ha på den ekonomiskasom ut-
vecklingen, prisutvecklingen, produktiviteten, konkurrensförhållandena, sys-
selsättningen, den regionala utvecklingen och arbetets organisation. Kommit-
tén bör belysaäven tänkbara fördelningseffekter och de speciella problem som
kan uppstå i enskilda sektorer och för olika på arbetsmarknaden medgrupper
hänsyn till utbildning och yrkesområde. Kommittén bör därvid särskilt belysa
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arbetsmarkna-ställer påarbetstidsförkortningarformerolikakravde avsom
fungera.och dess sättden att

ochpåfördelning männuvarandearbetstidenskartläggaKommittén bör
yrkesutbildningarbetsuppgifter,olikamedochåldersgrupperolikakvinnor i

förvariationarbetstidensundersökakommitténSpeciellt böroch inkomst.
ålder.och barnensantal barnhushållstyp,avseende påmedoch kvinnormän

arbets-formerolikakonsekvenserdekartläggaockså avKommittén bör som
förbarnomsorgkönen,mellan samtjämställdhetenförkantidsförändringar

organisatio-allmännaOckså denlivsfaser.olikaoch underfamiljetyperolika
tillgänglighe-belysasaspekter börtidsmässiga t.ex.frånsamhällslivetnen av

Kommit-fackligt arbete.ochpolitisktideltamöjlighetenochservicetill attten
sociala kon-ochhälsomässigarörforskningsresultatbeaktaocksåbörtén som

arbetstidsformerskilda etc.sekvenser av
beräknaskanreformerolika taundersöka hurKommittén bör stora resurser

finansieras.kanreformernavilket sättochanspråki

veckaellerdagveckoarbetstidenFörkortning perav -
vecko-kortaretill ärrefereradejagDELFAundersökning enEnligt den nyssav

allahälftenCaanställda.blandarbetstidsönskemålet avvanligastearbetstid det
arbetstid.dagligkortareföredrarveckoarbetstidensänkningönskar avensom

behandlatstidigarehararbetstidsförkortningargenerellafortsattaFrågan om
frâ-såvälomfattatdirektiven1974harårtillkomstDELFA:sSedanDELFA.av

skallarbetstidkortareförstahur motarbetsdag stegsextimmars ettsomomgan
slutetunderutvecklingenekonomiskaDengenomföras.kunna ogynnsamma

förförutsättningarnastarkt begränsathar1980-taletbörjanoch1970-talet avav
bakgrun-denbl.a.harDELFAarbetstidsförkortningar. motgenerellafortsatta

övervägandenförunderlagdetaljeratfram någottagitinteårunderden senare
frågan.i

förutsättnin-utredauppgiftDELFA:s attbörkommittén övertaJag attanser
arbetsdag.sextimmarspåmed siktearbetstidsförkortninggenerellför engarna

medveckoarbetstidenförkortningeffekternautredaKommittén bör avenav
sektorerolikainomgälleravtaloch ar-i lag avregelsystemtill dehänsyn som

börarbetstidenförkortningdagligförFörutsättningarna avbetsmarknaden. en
Vidareövertidsarbetet.föreffekternaliksomuppmärksamhetdärvid ägnas stor
oregel-medochdeltidsarbetandeförkartläggas grupperkonsekvensernabör

40normalarbetstid änhar kortarei dagarbetstiderobekvämaochbundna som
vecka.timmar per

längre semester
förförutsättningarnaf.n.utreder1985:04 ensemesterkommitté A1986 års
Enarbetstagare. ut-olikamellansemestervillkorenutjämning grupper avav

rättarbetstagarnadelförutsätter gessemestervillkoren storatt avjämning enav
avtal.ellervia lagantingentill längre semester

i sinövervägandensemesterkommitténsfrånutgåbörArbetstidskommittén
analys.

småbarnsföräldrarförsextimmarsdagochföräldraledighetUtökad
bar-till desstidenomfattarfödelsebarnsmedsambandiledighettill helRätten
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fyllt och halvt år. Därtill kommernct ett tillett rätten partiell tjänstledighet,
dvs. deltidsarbete omfattande 75 % normalarbetstiden till dess barnet fylltav att
åtta år eller avslutat sitt första skolår. Föräldraförsäkringen i form föräldra-av
penning omfattar f 360 dagar sammanlagt för föräldrarna, 90 dagar.n. varav er-

medsätts s.k. garantibelopp, lika för alla.ett
Kraven pä förbättrade villkor i föräldraförsäkringen gäller främst förläng-en

ning tiden under vilken ersättning kan utgå utbyggnad såav ersätt-samt atten
ning efter inkomstbortfallsprincipen.utges Hit hör också frågan betaldom sex-
timmarsdag för småbarnsföräldrar.

Kommittén bör belysa kostnader och andra effekter åtgärder syftar tillav som
prioritera småbarnsföräldrarnas behovatt i arbetstidshänseende.

Alternativa arberstidsförkortningar
Under år har flera förslag utarbetats syftar till ökasenare individensattsom
valmöjligheter på arbetstidsomrâdet. Tanken bakom dessa förslag indivi-är att
den själv skall kunna avgöra på vilket kortaresätt arbetstid skall Dettaen tas ut.
förutsätter bl ledighetsrättigheterna utbytbara,att görs.a. kant.ex. att semester

eller bytas till sabbatsår. En förutsättningsparas detär byggsattannan ettupp
för individuelltsystem sparande intjänad ledighetsrätt arbets-av t.ex. genom

tidsbanker. Möjligheter även kunna disponera ledighetsrättigheteratt förskotti
har också diskuterats.

Kommittén bör i sitt arbete närmare analysera effekterna olika systemav som
föreslagits.

Rörlig pensionsålder
Pensionsfrågorna f.n. över den s.k. pensionsberedningen S 1984:03.ses av
Översynen omfattar flera enskilda frågeställningar. Arbetstidskommittén bör
utgå från pensionsberedningens överväganden i sin analys.

Ramar för utredningsarbetet
För kommittén skall gälla de allmänna tilläggsdirektiv har utfärdats den 16som
februari 1984 till samtliga kommittéer och särskilda utredare Dir. 1984:5.

Kommitténs arbete bör avslutat under år 1989.vara

Hemställan
hänvisningMed till vad jag har anfört hemställer jag regeringen bemyn-nu att

digar chefen för arbetsmarknadsdepartementet
tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningen 1976:119en medav-

högst ledamöter med uppdrag utreda konsekvenserna olikaatt arbets-av
tidsreformer och förändrade arbetstidsmönster,

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeom experter, kom-annat-
mittén,

ledamöternaatt utse ordförande.atten av vara-
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta tiondeatt huvudtitelns utredningsanslag.-

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och biträder hennes
hemställan.

Arbetsmarknadsdepartementet
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Appendix 2 Förteckning arbetstids-över

kommitténs ledamöter, sak-

kunniga, sekre-experter,
tariat och referensgrupper

Ledamöter

Sahlin, Mona. riksdagsledamot, ordförandes,
Ahlqvist, Johnny, riksdagsledamot, s
Alsén, Lennart, f.d. riksdagsledamot, fp
Andersson, Marianne, riksdagsledamot, c
Hedkvist Petersen, Ewa, riksdagsledamot, s
Persson. Gustav, riksdagsledamot s
Rembo, Sonja, riksdagsledamot m
Andersson, Ann-Christine, informationssekreterare, vpk
Björinge, Jan, ombudsman, Centralorganisationen SACOSR
Eriksson, Sune, direktör, Svenska kommunförbundet
Högmark, Christina, förbundssekreterare, Beklädnadsarbetarnas förbund
Karlsson, Göran, ombudsman, Landsorganisationen
Nyman, Rune, direktör, Landstingsförbundet
Kolk, Jaan, ombudsman, Tjänstemännens Centralorganisation
Trogen, Göran, direktör, Svenska arbetsgivareföreningens allmänna grupp

Sakkunniga
Sundén, Bo, bitr. direktör, Svenska arbetsgivareföreningen
Ettarp, Lars, departementsråd, arbetsmarknadsdepartementet

Experter
Weigelt. Ulla, departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet
Glaas, Sten-Ove, kanslirâd, civildepartementet
Holgersson, Svante, departementsråd, Socialdepartementet
Mathlein, Lars, förhandlingsdirektör, Statens arbetsgivarverk

Sekretariatet

Pettersson, Lars-Olof, sekreterare
Johansson, Lena, bitr. sekreterare
Baxter, Anne, bitr. sekreterare
Eriksson. Britt-Louise, assistent
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ekonomiska frågorReferensgruppen om
universitetDominique, forskningsassistent, GöteborgsAnxo,

utredningschef, Centralorganisationen SACOSRBröms, Jan,
finansdepartementetdepartementssekreterare,Engström, Lars,

Rudolf, professor, arbetslivscentrumMeidner,
konjunkturinstitutetekonom,Nordström, Tomas,

Centralorganisationutredningschef, TjänstemännensSpånt, Roland,
arbetsgivareföreningenbitr. direktör, SvenskaSundén, Bo,

arbetsmarknadsfrågorReferensgruppen om
för forskninginstitutet socialBjörklund, Anders, docent,

LandsorganisationenBäckström, Anders, tjänsteman,
Åke, arbetsmarknadsdepartementetDahlberg, departementsrâd,

arbetsgivareföreningenKarin, utredare, SvenskaEkenger,
industridepartementetdepartementssekreterare,Eriksson, Anna-Lena,

arbetsmarknadsdepartementetdepartementssekreterare,Eriksson, Lena,
Landstingsförbundetsektionschef,Jerkeman, Inga,

arbetsmarknadsstyrelsenavdelningsdirektör,Karl Martin,Sjöstrand,
fabriksarbetareförbundetQvarfordt, utredare, SvenskaEva,

frågorsocialaReferensgruppen om
Stockholms universitetAhrne, Göran, docent,

arbetsgivareföreningenSvenskaKarin, utredare,Ekenger,
arbetsmarknadsdepartementetEricsson, Ylva, socionom,

universitetUmeåFuråker, Bengt, docent,
LandsorganisationenCarina, utredare,Nilsson,

arkivArbetarrörelsensarkivarie,Karlsson, Eva,
Landstingsförbundetutredningschef,Skalin, Douglas,
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Propositioner och lagar
Prop. 1919:24748-timmarsveckan
Prop. 1938:286 2 veckors semester
Prop. 1939:114Förbud avskedvid havandeskapmot
Prop. 1951:723 veckors semester
Prop. 1957:8045-timmarsveckan
Prop. 1963:68 4 veckors semester

1966:137Prop. 42,5-timmarsveckan
Prop. 1970:540-timmarsveckan
Prop. 1973:47Föräldraförsäkringen
Prop. 1974:129Pensionsålder 65 år
Prop. 1975:97Delpension och rörlig pensionsålder
Prop. 197677:90 5 veckors semester
Prop. 197778:104 Föräldraledighetslagen
Prop. 1984852209 Förskola för alla barn
Prop. 1987882150Reviderad ñnansplan
Prop. 1988892150Reviderad ñnansplan
Lagen 1939:727 förbud uppsägning arbetstagaremed anledningmotom av av
värnpliktstjänstgöring m.m.
Lagen 1962:381 allmän försäkring.om
Lag 1974:358 facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.om
Lagen 1974:981 arbetstagares till ledighet förrätt utbildning.om
Regeringsformen 1974:1152.
Lag 1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om
Kommunallagen 1977:179.
Arbetsmiljölagen 1977:1160.
Lag 1978:419 till ledighet förrätt vård barn,om av m.m.
Lagen 1979:1184 till ledighet förrätt vissa föreningsuppdrag inom skolanom m.m.
Lagen 1982:80 anställningsskydd.om
Lagen 1986:163 till ledighet förrätt grundläggande svenskundervisning för in-om
vandrare.
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