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Inledning 

I en undersökning genomförd av Novus 2018 så framkommer det att en majoritet av det 

svenska folket är positiva till en arbetstidsförkortning.1 Trots detta så är frågan om en 

kortare arbetstid inom den svenska politiken iskall, vilket tidningen Arbetet 

konstaterar.2 I Linn Spross avhandling, där hon undersöker hur staten formulerat sig i 

arbetstidsfrågan under de senaste hundra åren, framkommer det att intresset för en 

lagstadgad sänkning av arbetstiden tidigare varit en het fråga. Tiderna har dock 

förändrats och idag ses frågan om en kortare arbetstid alltmer som en omöjlig reform.3 

 Sedan införandet av den första lagstadgade arbetstiden 1919 så har 

normalarbetstiden förkortats från 48 till 40 timmar per vecka. Majoriteten av 

förkortningarna skedde mellan 1958 och 1971 under Socialdemokraternas och 

välfärdsstatens höjdpunkt. Frågan var tidigt hårt knuten till ideologiska övertygelser 

inom de politiska partierna. Socialdemokraternas Hjalmar Branting talade redan 1890 

om behovet av en 40 timmars arbetsvecka. Branting talade för arbetarklassens intressen 

och behovet av att skydda arbetaren från både intellektuellt och fysiskt förfall. 

Arbetarna behövde även få mer tid till utveckling och bildning då arbetarklassens 

uppgift var att skapa en ny samhällsordning, menade Branting. Frågan fortsatte därefter 

att vara en viktig ideologisk fråga under större delen av 1900-talet. 1976 hade 

riksdagens samtliga partier, förutom Moderaterna, en övertygelse om att en arbetstid på 

30 timmar per vecka var eftersträvansvärt och hade därmed antagit det som ett 

långsiktigt mål i deras partiprogram.4 Spross forskning och artikeln i Arbetet pekar även 

på att den ideologiska ståndpunkten – att en lagstadgad generell arbetstidsförkortning 

bör prioriteras – till viss del försvunnit eller åtminstone fått ge plats åt andra 

ståndpunkter inom den nationella politiken. Det här behöver dock inte betyda att frågan 

genomgått en liknande förändring på ett mer lokalpolitiskt plan, och att den ideologiska 

dimensionen av frågan även minskat i betydelse där.  

 Den tidigare forskningen som behandlat den svenska arbetstidsutvecklingen pekar 

bland annat på produktionens organisering, värderingar grundade i kulturella mönster 

 
1 Novus (2018). 
2 Kåks Röshammar (18/10–2019). 
3 Spross (2016). 
4 Spross (2016) s. 42–49. 
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eller normer som de avgörande orsakerna till arbetstidens utveckling. Forskarna ser 

dock inte ideologi som en särskilt betydande faktor när det kommer till arbetstidens 

utveckling. För att förstå hur arbetstidsfrågan utvecklats och vilka faktorer som formar 

frågan menar jag att det är absolut nödvändigt att förstå kopplingen mellan ideologi och 

arbetstid, och hur det första påverkar det andra. Då arbetstidsfrågan inom 

riksdagspolitiken idag är mer eller mindre död, åtminstone om man ska tro Spross och 

Arbetet, menar jag att man måste röra sig vidare från den nationella nivån om man ska 

förstå kopplingen mellan ideologi och arbetstid.  

 Arbetstidsförkortningar är i sig inget ovanligt. Den avtalsreglerade arbetstiden 

förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, och en förkortad arbetstid är inget som hör 

till det fullständigt främmande.5 Då avtal sluts mellan fackförbund och privata företag 

sker förhandlingarna dock utan partipolitisk inblandning. Däremot finns det en del av 

avtalsrörelsen som till stor del påverkas av partipolitiska beslut – avtal där 

arbetsgivarparten består av en kommun eller en region6. Dessa arbetstidsförkortningar 

går främst att finna på lokal nivå,7 och i synnerhet inom kvinnodominerade yrken.8 Till 

följd av detta så har materialet i den här studien som rör arbetstidsförkortningar 

avgränsats till ett fackförbunds yrkesgrupper – fackförbundet Kommunal. Kommunal är 

det fackförbund som är störst bland välfärdsrelaterade yrkesgrupper och förbundets 

medlemmar består till största del (78% 2018) av kvinnor.9 Den ideologiska delen av 

materialet baseras på politiska partiers partiprogram och arbetstidsmässiga ståndpunkter 

som framförs i dessa. Ståndpunkterna sätts i en djupare ideologisk kontext av det 

teoretiska ramverket som både behandlar ideologins koppling till genomförd politik och 

även relativt breda ideologiska inriktningar och deras förhållning i arbetstidsfrågan. 

Förhoppningen är att tillvägagångssättet ska både belysa utvecklingen av 

arbetstidsförkortningar på ett lokalt plan och även sätta nytt ljus på kopplingen mellan 

ideologi och arbetstid. Är frågan om en kortare arbetstid även död på ett lokalt plan, 

eller påverkas ens arbetstid av det kommunalpolitiska eller regionalpolitiska styret? 

Vilken roll spelar i så fall styrets politiska färg?  

 
5 Johnsson & Malmberg (1998) s. 7. 
6 Tidigare landsting. 
7 Johnsson & Malmberg (1998) s. 33. 
8 Anxo & Lundström (1997) s. 54. 
9 Kommunal (2019) s. 59. 



 4 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kopplingen mellan politisk ideologi och 

regleringar av arbetstid på en lokalpolitisk nivå under de senaste 30 åren. Detta görs 

genom en kartläggning av förändringar i avtal om arbetstid med ett fokus på 

fackförbundet Kommunals yrkesgrupper. Den tidigare forskningen kring 

arbetstidsförkortningar för offentligt anställda pekar på att de flesta förkortningar sker 

inom kvinnodominerade yrken. Kommunals medlemmar består till mer än tre 

fjärdedelar av kvinnor vilket tillsammans med det faktum att förbundet är det största 

inom LO har lett fram till det specifika valet. De politiska partier som varit inblandade i 

lokala arbetstidsförkortningar analyseras genom att ståndpunkter som presenteras i 

deras partiprogram kopplas till och kategoriseras utifrån teorier om ideologiska 

falanger. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

 

Vilka kommunala eller regionala partier eller partikoalitioner har genomfört, eller 

varit drivande för en förkortning av arbetstiden för Kommunals yrkesgrupper? 

 

Hur ser argumenten eller anledningarna ut som föreligger de genomförda 

arbetstidssänkningarna, och skiljer sig dessa åt mellan kommuner eller regioner 

med olika styre?  

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där studiens historiska kontext etableras. I 

det här kapitlet beskrivs arbetstidsfrågan både ur ett nationellt perspektiv och även 

utifrån fackföreningen kommunals synvinkel. Här ges även en mer generell beskrivning 

av arbetstidens reglering. Därefter presenteras forskningsläget. Här ges en bild av den 

tidigare forskningen om arbetstidens utveckling i Sverige. Nästföljande kapitel redogör 

för de teoretiska utgångspunkterna som studien bygger på. Efter det kommer ett avsnitt 

där studiens material och metod beskrivs. Här beskrivs empiriska definitioner som 

studien förhåller sig till tillsammans med de avgränsningar som gjorts. Dessutom ges 

det en kortare källkritisk diskussion i det här avsnittet. Kapitlet som följer därefter 
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redogör för studiens resultat. I det här kapitlet både presenteras och analyseras det 

empiriska materialet. Här besvaras även studiens frågeställningar. Därtill diskuteras 

även resultatets potentiella betydelse. Slutligen kommer ett avsnitt där studiens 

huvudsakliga slutsatser summeras. 
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Bakgrund 

Då den här studien syftar till att undersöka kopplingen mellan politisk ideologi och 

arbetstid måste arbetstidsfrågan sättas i en politisk och historisk kontext. I det här 

avsnittet kommer först en mer övergripande historisk redogörelse ges, där den politiska 

delen av arbetstidsfrågan står i centrum. Då fokus i studien ligger på fackföreningen 

Kommunals yrkesgrupper kommer även arbetstiden historiskt beskrivas ur deras 

perspektiv. Förutom detta så kommer även arbetstidens reglering – både genom 

lagstiftning och avtal – att förklaras ur ett mer generellt perspektiv i det här avsnittet.  

Arbetstidsfrågan på ett nationellt plan 

Det går att hävda att arbetstidsfrågan i Sverige tog fart på riktigt i slutet av 1800-talet. 

Frågan vann i samband med den framväxande industrialismen politisk mark. 

Dessförinnan var frågan inte särskilt högt prioriterad och det fanns ingen enad 

arbetarklass som kunde kämpa för en kortare arbetsdag. Ett politiskt intresse i att lindra 

effekterna av industrialismens baksidor växte fram och delar av det politiska 

etablissemanget hävdade att det krävdes ett statligt förankrat skydd av arbetarna. Det 

fanns dock ingen politisk konsensus i frågan och de motioner som lades fram om 

arbetstidsförkortning fick avslag. Det argumenterades bland annat att vuxna män själva 

skulle bestämma längden på sitt arbete – inte staten. Framväxten av arbetarrörelsen och 

deras krav på en reglerad normalarbetsdag satte dock press på politikerna och 1890 

talade Hjalmar Branting om behovet av en åtta timmars lång arbetsdag. Branting 

menade att en förkortad arbetstid skulle minska den fysiska och intellektuella press som 

arbetarklassen fick utstå och han argumenterade även för att arbetaren skulle få tid till 

bildning och utveckling.10 Redan här går det att se en framväxande ideologisk klyfta 

inom arbetstidsfrågan. Ett politiskt läger som förespråkar individuell frihet för arbetaren 

att bestämma sin egen arbetstid och ett annat läger som menar att det krävs en reglering 

av arbetstiden för att skydda arbetstagarna.  

 Det kom däremot att dröja innan arbetarnas krav på en lagstadgad 

arbetstidsförkortning fick genomslag. Socialdemokraterna lade fram ett antal motioner 

 
10 Spross (2016) s. 41–42. 
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kring 1910 om arbetstidsförkortning där argumenten de framförde bland annat handlade 

om arbetsskydd och det sociala värdet av fritid. Motionerna fick dock inte tillräcklig 

gehör i riksdagen. Sveriges konkurrenskraft skulle försämras och det skulle även 

innebära en oproportionerlig löneförhöjning för arbetarna var argument som framfördes 

mot motionerna. Det var inte bara Socialdemokraterna som var drivande, även andra 

politiska falanger drev frågan om en förkortad arbetstid, exempelvis socialdemokratiska 

vänsterpartiet. Åttatimmarskravet drevs även utifrån reformistiska och liberala 

ståndpunkter. Den första lagen om arbetstid antogs 1919. Lagen reglerade den generella 

arbetstiden till 48 timmar per vecka. Det fanns dock en hel del undantag i lagen som 

lämnade stora yrkesgrupper utanför bestämmelserna.11 

 Intresset från politiskt håll att förkorta arbetstiden ytterligare var relativt svalt under 

1920-talet. Under 1930-talet ökade dock intresset och debatten om en kortare arbetsdag 

tog åter fart i riksdagen. Frågan om lagstadgad semester fick även en större plats i 

dagordningen. Högern kritiserade lagförslaget om två veckors semester med argument 

relaterade till det ekonomiska läget och att det var för osäkert för att ett förslag av den 

karaktären ska kunna genomföras. Socialdemokraterna hävdade å andra sidan att det 

rörde sig om en hälsoreform och att meningsskiljaktigheterna därmed inte borde vara 

särskilt stora. Lagförslaget genomfördes och två veckors semester lagstadgades.12 

 Mellan 1958 och 1971 skedde de historiskt största förkortningarna av arbetstiden. 

Sammanlagt förkortades arbetstiden från 48 till 40 timmar per vecka. Tidsperioden då 

förkortningarna skedde sammanföll relativt väl med välfärdsstatens och 

Socialdemokraternas guldår. Socialdemokraterna ställde sig under den här perioden 

positiva till en generell förkortning av arbetstiden och drev frågan hårdare än tidigare. I 

motionerna förändrades även argumenten för en kortare arbetstid något. Argument 

kopplade till arbetsskydd framfördes fortfarande men politikerna argumenterade även 

för arbetstagarnas rätt till produktionsvinster – vinst som då skulle tas ut i form av 

förkortad arbetstid. Det var dock inte bara Socialdemokraterna som var drivande i 

frågan, motioner om en förkortad arbetstid till åtta timmar lyftes även fram av både 

kommunister och folkpartister.13 

 Efter införandet av 40-timmarsveckan har det inte skett några fler generella 

förkortningar av normalarbetstiden. Det var dock inte så att arbetstidsfrågan omedelbart 

 
11 Spross (2016) s. 42–43. 
12 Spross (2016) s. 44–46. 
13 Spross (2016) s. 46–48. 
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dog i och med den senaste förkortningen. Frågan fortsatte att vara aktuell under 1970-

talet. 1976 hade samtliga partier i riksdagen, förutom Moderaterna, ett långsiktigt 

politiskt mål om en generell dagsarbetstid på sex timmar. Vartenda parti som ställde sig 

positiva till en ytterligare förkortad arbetstid drev dock inte frågan lika aktivt. Under 

1980-talet började en generell arbetstidsförkortning alltmer ses som en icke önskvärd 

reform. Istället fokuserades det mer på arbetstidens förläggning och behovet av 

flexibilitet. Den nuvarande lagen om arbetstid14 trädde i kraft 1982. 

Arbetstidsdiskussionen fortsatte in på 1990-talet att karakteriseras av tidens förläggning 

och flexibilitet. Efter 1990-talets ekonomiska kris minskade det nationella politiska 

intresset ytterligare, och kortare arbetstid kom allt mer att ses som en omöjlig reform.15 

 Förutom att ge en mer övergripande historisk redogörelse av arbetstidsfrågan på en 

nationell nivå, så har det här kapitlet även syftat till att belysa hur det politiska intresset 

– på en nationell nivå – i frågan har varierat över tid. Lagstadgad arbetstidsförkortning 

går under 1900-talet från att vara en relativt het fråga till att svalna av, och börja ses 

som en alltmer omöjlig och icke önskvärd reform. Den här kontexten har format en 

central utgångspunkt i den här studien – att arbetstidsfrågan på en nationell nivå gått 

från att vara en högaktuell och frekvent debatterad fråga, till att nästan försvinna från 

den politiska agendan. Förutom detta så har kapitlet även syftat till att ge en inblick i 

hur olika politiska partier argumenterat och agerat i arbetstidsfrågan historiskt.  

Kommunals syn på arbetstid 

Fackföreningen Kommunal har funnits sedan 1910.16 Då den här studien tar avstamp i 

en tidsperiod som börjar 1990 ses det inte som relevant att beskriva hela Kommunals 

historia kopplad till arbetstid. Därmed kommer endast Kommunals syn på arbetstid att 

ges under den period som sammanfaller med den här studiens tidsram.  

 Mellan 1988 och 2006 hade Kommunal som mål att sänka den ordinarie arbetstiden 

till 30 timmar per vecka. Efter 2006 har dock Kommunals inställning förändrats till att 

mer se målet som en vision, och att anställdas rätt till heltid prioriteras högre.17 Med 

andra ord så har intresset för en generell arbetstidsförkortning inom Kommunal minskat 

under den här studiens tidsperiod. Det minskade intresset på förbundsnivå behöver dock 

 
14 SFS 1982:673. 
15 Spross (2016) s. 48–50. 
16 Kommunalarbetaren (21/1–2010). 
17 Andersson (2019) s. 5. 
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inte innebära att det genomförs färre försök med kortad arbetstid idag än tidigare, 

åtminstone inte på lokal nivå. På lokal nivå kan andra faktorer bryta igenom och 

påverka arbetstidsfrågan, så som en tung personalbrist inom en viss yrkesgrupp och en 

arbetsgivare som därmed är benägen att testa en kortare arbetstid för at få bukt med 

problemet. Så, även om Kommunal inte ser det som önskvärt eller realistiskt med en 

arbetstidsförkortning för alla yrkesgrupper så kan intresset och därmed trycket på lokal 

nivå ändå vara högt. Kommunals förändrade inställning och tidpunkten för skiftet bör 

dock uppmärksammas då det kan ha effekter på det empiriska materialet. Om intresset 

från förbundets sida har minskat är det förmodligen mindre troligt att motparten driver 

på för en förändring på eget bevåg, även om arbetsgivarsidan i princip är för det.  

Arbetstidens reglering 

Den lagstadgade arbetstiden regleras idag i arbetstidslagen.18 Lagen bestämmer hur 

mycket man får arbeta per dag, vecka och år och reglerar även andra delar av 

arbetstiden som till exempel hur mycket rast man har rätt till under en viss arbetsperiod. 

Lagen bygger delvis på EU-bestämmelser om till exempel hur lång veckoarbetstiden får 

vara som längst. EU-reglerna tillåter dock att kollektivavtal sluts mellan 

arbetsmarknadens parter. Kollektivavtalen kan då ersätta vissa delar av arbetstidslagen, 

och på så sätt kan vissa lagstadgade bestämmelser avtalas bort. Detta gäller däremot inte 

för samtliga bestämmelser i lagen. Till följd av riksdagsbeslutet 1971 får den ordinarie 

arbetstiden som högst uppgå till 40 timmar per vecka. Dock är detta ett stycke som till 

viss del kan undantas i kollektivavtal.19 Det här innebär att arbetstiden både kan 

förkortas och förlängas genom att ett kollektivavtal sluts mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation. Exempel på kollektivavtalsförkortade arbetstider för 

Kommunals yrkesgrupper är verksamheter som pågår på obekväm arbetstid, så som 

nattarbetande.20 Det gäller dock inte för samtliga nattarbetande, utan varje yrkesgrupp 

inom Kommunal har ett eget avtal. När det gäller avtal som slutits för en hel yrkesgrupp 

är det de centrala kollektivavtalen som anger dem branschspecifika bestämmelserna.21 

 Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Centrala avtal lägger grunden för 

lokala avtal. För lokala avtal sker förhandlingarna mellan Kommunal och en viss 

 
18 SFS 1982:673. 
19 Arbetsmiljöverket (2020). 
20 Kommunal (2020c). 
21 Kommunal (2020b). 
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arbetsgivare, medan centrala avtal förhandlas fram mellan Kommunal och antingen en 

viss arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationen som arbetsgivaren är medlem i. Om det 

finns ett kollektivavtal mellan parterna där arbetstiden specificeras så sätter detta bara 

en maxgräns för hur lång arbetstiden får vara, arbetsgivaren kan ge de anställda 

förmånligare villkor.22 Hur lång arbetstiden är för en arbetstagare med ett avtal 

förhandlat av Kommunal handlar precis som nämnt ovan till stor del om arbetstidens 

förläggning. Ofta gäller det att desto mer oregelbundet arbetstagaren arbetar desto 

kortare är arbetstiden.23  

 Lokala arbetstidsförkortningar kan även ske i form av tidsbestämda försöksprojekt. I 

dessa fall behöver inte något kollektivavtal tecknas, utan precis som nämnt ovan får 

arbetsgivaren instifta villkor som anses förmånligare för arbetstagaren. Projekten kan då 

även initieras utan att föregås av några förhandlingar med det lokala facket.24 Det är 

även möjligt att parterna tecknar ett temporärt kollektivavtal i fallen då 

arbetstidsförkortningen är tidsbestämd.25 

 

  

 
22 Kommunal (2020a). 
23 Andersson (2019) s. 6. 
24 Johnsson & Malmberg (1998) s. 17. 
25 Johnsson & Malmberg (1998) s. 21. 
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Forskningsläge 

Nedan kommer ett urval av forskning som behandlar arbetstidsförändringar i Sverige att 

presenteras. Översikten syftar bland annat till att redogöra för de teorier som forskarna 

har använt för att förklara förändringen, och den belyser därav behovet av att genomföra 

denna studie där en ny förklaringsmodell som fokuserar på ideologi kommer att 

användas. Vidare redogörs också för det empiriska underlag som använts i tidigare 

forskning, vilket visar att det finns kunskapsbehov gällande arbetstidens utveckling på 

lokal nivå från slutet av 1960-talet och framåt. Här introduceras även begrepp som 

senare används i uppsatsen. 

 Linn Spross vill i Ett välfärdsstatligt dilemma förklara hur arbetstiden i Sverige har 

förändrats under det senaste seklet. Spross empiriska undersökning utgår ifrån statliga 

utredningar, och beskriver hur staten formulerat sig i frågor om en kortare arbetstid. 

Argumenten för eller emot en kortare arbetstid har sett olika ut under olika tider men 

generellt sett så finns det två brytpunkter där arbetstidsfrågan omformulerats. Spross 

menar att ansvaret för att förändra arbetstiden har flyttats längre och längre ifrån staten 

över tid.26 Den senaste brytpunkten skedde i slutet av 1960-talet. Utredningarna 

övergick då till att mer betona vikten av flexibilitet och argumenterade därmed emot ett 

statligt ingripande i arbetstiden.27 Det minskade trycket på ett statligt ingripande i 

arbetstidsfrågan skulle kunna innebära ett ökat intresse för andra lösningar, att 

yrkesgrupper idag ser en större chans att förkorta arbetstiden genom 

kollektivavtalsförhandlingar. Brytpunkten i slutet av 1960-talet, då utredningarna 

började argumentera emot ett statligt ingripande, pekar på att det är centralt att 

undersöka förändringar i avtal – och inte i lag – för att förstå arbetstidsförändringar 

under det senaste paradigmet. Eftersom arbetsbelastningen inte ser likadan ut inom alla 

yrkesgrupper är det rimligt att anta att vissa gruppers argument väger tyngre och därmed 

har större chans att nå igenom. Spross text ger en historisk redogörelse för förändringen 

av den lagstadgade arbetstiden. Texten ger även en potentiell förklaring till varför – om 

det nu är så – allt fler arbetstidsförkortningar idag sker genom överenskommelser 

mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

 
26 Spross (2016). 
27 Spross (2016) s. 165–168. 
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 Tommy Isidorsson och Hans Hellström utgår i deras avhandlingar om den svenska 

arbetstiden, till skillnad från Spross, mer ifrån arbetsmarknadens parter för att beskriva 

arbetstidens historiska utveckling. Isidorsson vill i sin studie förklara varför arbetstiden 

förändras, och vilka mekanismer som påverkar denna förändring. Han utgår ifrån 

inblandade aktörer, institutionella förhållanden och även produktionens organisering.28 

Isidorsson tittar både på den kvantitativa delen av arbetstiden (normalarbetstiden), det 

vill säga den faktiska längden på arbetstiden, och även den kvalitativa delen, 

arbetstidens förläggning och intensitet.29 Isidorssons slutsats är att den avgörande 

orsaken till arbetstidens utveckling går att finna i produktionens organisering och 

förändring. Han menar dock att en avgörande faktor för den slutgiltiga utformningen av 

arbetstiden är aktörernas val eller avsaknad av val. Val som tas inom den kontext av 

produktionens organisering som är rådande för tillfället. Med andra ord så hävdar 

Isidorsson att arbetstidsförkortningar är kopplade till det gällande tekno-ekonomiska 

paradigmet. Isidorsson understryker detta, att aktörer inte är frånkopplade strukturen.30 

Isidorssons argumentation pekar mot att även värderingar, grundade i en ideologisk 

tillhörighet, troligen spelar in i de olika aktörernas argument och val.  

 Isidorsson beskriver även hur utvecklingen sett ut ur ett avtal kontra lagstiftnings-

perspektiv. Här undersöks aktörernas (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna) och 

deras argument för och emot förändringar av arbetstiden. Isidorsson gör det tydligt att 

en aktörsgrupp inte är homogen, utan att den innehåller till exempel fackföreningar med 

blandade intressen.31 Isidorsson går även in på detta i den empiriska delen av boken, 

dock inte så djupt att det går att urskilja olika åsikter inom en och samma fackförening 

eller arbetsgivarorganisation. Det ges därför inte någon förklaring till varför vissa 

arbetsgivare väljer att satsa på en sänkning av arbetstiden för sina arbetare, medan andra 

arbetsgivare inom samma kategori inte gör det.  

 Hellström presenterar en alternativ förklaringsmodell till arbetstidens utveckling. 

Han hävdar att kultur kan ses som den yttersta förklaringen till utvecklingen av 

arbetstidsförhållanden. Hellström har ett helikopterperspektiv på arbetstidsutvecklingen 

som sträcker sig över nationella gränser. Han jämför europeiska länder med Japan, och 

menar att det är de kulturella skillnaderna, värderingar grundade i kulturella mönster, 

 
28 Isidorsson (2001). 
29 Isidorsson (2001) s. 20. 
30 Isidorsson (2001) s. 330–331. 
31 Isidorsson (2001) s. 21. 
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som främst avgör vår arbetstid, inte teknologiskt-ekonomiska faktorer.32 Det Hellström 

menar med kulturella mönster, eller faktorer, är aktörernas gemensamma syn på hur 

livet ska levas. Vad som är eftersträvansvärt och värdefullt, och vilken syn på 

arbetstiden som detta medför. Hellströms kulturbegrepp är av konsensuskaraktär på 

nationell nivå.33 Förklaringsmodellen som Hellström presenterar ger därmed åsikter och 

idéer utrymme, men bara på ett övergripande plan. Modellen är otillräcklig när det 

kommer till att förklara lokala skillnader av arbetstiden. Jag menar att det även kan 

finnas åsikter och idéer på ett mer lokalt plan som kan påverka arbetstidens gestaltning, 

något som Hellströms analys inte involverar. En undersökning av detta kan ge en 

alternativ förklaring till arbetstidsutvecklingen och fördjupa eller ifrågasätta Hellströms 

forskning.  

 Calle Rosengren har i Arbetstidens symbolvärde en liknande infallsvinkel som 

Hellström när han försöker beskriva utvecklingen av den svenska arbetstiden. 

Rosengren närmar sig frågan genom att undersöka normers koppling till arbetstidens 

gestaltning. Han vill både förklara normernas tillkomst och även deras inflytande på 

själva arbetstiden. I avhandlingen så fokuserar Rosengren på kunskapsintensiva delar av 

arbetsmarknaden, eftersom dessa, enligt Rosengren, ofta är svårare att kontrollera och 

tidfästa.34 Rosengren menar även att teknikutvecklingen gjort arbetet både mer tidsligt 

och rumsligt flexibelt. Detta, tillsammans med en ökad andel kunskapsintensiva arbeten, 

förändrar synen på arbetstid mot att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös, skriver 

Rosengren.35 Resultatet som Rosengren kommer fram till i studien är att normativa 

föreställningar fått ett större genomslag då arbetstiden gått mot att bli alltmer flexibel. 

Då arbetstiden inte längre i lika hög grad bestäms utifrån fasta ramar ges mer utrymme 

för andra, mer sociala faktorer att påverka tiden vi arbetar. Dessa mer sociala 

påtryckningar grundar sig i normer, normer om till exempel vad en god arbetstagare är. 

Vilka förväntningar som finns på den anställde i form av lojalitet och hängivenhet till 

arbetet.36 Resultatet kan troligen till viss del förklara vissa förändringar som skett inom 

arbetstidsförhandlingar. I och med Rosengrens resultat är det rimligt att anta att det på 

senare tid blivit vanligare – åtminstone inom kunskapsintensiva arbeten – med argument 

 
32 Hellström (1992). 
33 Hellström (1992) s. 202–205. 
34 Rosengren (2009). 
35 Rosengren (2009) s. 10. 
36 Rosengren (2009) s. 3. 
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som handlar om arbetets innehåll, att vikten ligger på det utförda arbetet och inte själva 

tiden för arbetet.  

 En rapport som kommer närmare det tänkta ämnet i min egen uppsats än de tidigare 

nämnda avhandlingarna är Avtalsutveckling på arbetstidsområdet av David Johnsson 

och Jonas Malmberg. Rapporten är utgiven av Arbetslivsinstitutet och beskriver, som 

titeln kanske avslöjar, utvecklingen av kollektivavtal (i Sverige) som förändrar 

arbetstiden. I rapporten behandlar författarna både avtal som bidrar till en konkret 

förkortning av arbetstiden och även avtal som möjliggör en flexiblare disponering av 

arbetet. Det vill säga både den kvantitativa och kvalitativa delen av arbetstiden, för att 

låna Isidorssons uppdelning. Författarna presenterar en bild av den rådande situationen 

kring slutet av 1990-talet i Sverige, där avtal om en arbetstid på högst 40 timmar främst 

förekommer.37 Dock beskriver författarna att det förekommer avtal om en kortare 

arbetstid, men att de alltjämt framstår som undantag. Exempel på arrangemang där en 

kortare arbetstid avtalats fram går främst att finna på lokal nivå, skriver författarna.38 

Det här motiverar mitt val att titta på avtal på kommunal och regional nivå.  

 Johnsson och Malmberg undersöker även skillnader mellan offentlig och privat 

sektor. Den huvudsakliga skillnaden som författarna identifierat bygger på syftet med 

själva arbetstidsförändringen. I offentlig sektor finns det lösningar som sänker 

arbetstiden utan att förändra arbetarnas lön, medan liknande förändringar inte är lika 

vanliga inom privata sektorer. Författarna finner att flertalet av kollektivavtalen inom 

den privata sektorn handlar om att åstadkomma ett flexibelt utnyttjande av arbetstiden 

och därmed effektivisera produktionen. Författarna hävdar att syftet med lösningarna 

(arbetstidsförkortningarna) inom den offentliga sektorn i första hand varit att förbättra 

de anställdas arbetsvillkor eller att skapa nya arbetstillfällen.39 Författarna skriver även 

att "man kan knappast vänta sig att arbetsgivare i allmänhet skall inta en lika altruistisk 

hållning som socialdemokratiska kommunalpolitiker".40 Men är det så det ser ut, är det 

bara socialdemokratiska kommuner eller regioner som genomfört eller accepterat 

arbetstidsförkortningar för vissa yrkesgrupper? Och vad har hänt på området sedan 

författarna publicerade rapporten? Används samma argument för en kortare arbetstid då 

som nu? Det här är frågor som jag vill undersöka.  

 
37 Johnsson & Malmberg (1998). 
38 Johnsson & Malmberg (1998) s. 33. 
39 Johnsson & Malmberg (1998) s. 16–22. 
40 Johnsson & Malmberg (1998) s. 30. 
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 Dominique Anxo och Sofia Lundström har för Rådet för arbetslivsforskning 

genomfört en kartläggning av forsknings- och utvecklingsarbetet om arbetstidens längd 

och förläggning. Författarna undersöker en tioårsperiod, från slutet av 1980-talet till 

slutet av 1990-talet. Författarna gör det tydligt att arbetet inte gör anspråk på att vara en 

fullständig kartläggning av läget, men att resultatet ändå kan ge upphov till vissa 

lärdomar, både empiriska och teoretiska.41 Författarna kommer bland annat fram till att 

de flesta arbetstidsförkortningar förekommer inom den offentliga sektorn, och då i 

synnerhet inom den kvinnodominerade kommunala sektorn. Författarna beskriver även 

huvudmotiven för arbetstidsförkortningarna inom den undersökta tidsramen. 

Arbetstidsmönstret, skriver författarna, förändrades under den andra hälften av 1980-

talet främst med koppling till rekryteringsproblem och/eller hög frånvarofrekvens. 

Under 1990-talet verkar istället förändringarna främst vara förknippade med försök att 

antingen öka sysselsättningen för deltidsarbetande eller reducera uppsägningar. 

Förändringarna syftade under den här tiden även till att försöka minska kostnaderna 

inom ramen för budgetbesparingar, skriver författarna.42  

 Anxo och Lundströms rapport kan i och med kartläggningen av förändringarna av 

arbetstidsmönstret verka vägledande för min egen undersökning. Som författarna 

skriver så är arbetstidssänkningar vanligast inom kvinnodominerade yrken inom den 

kommunala sektorn. Då den här studiens omfattning skulle bli för stor om alla 

arbetstidsförkortningar inom den kommunala sektorn undersöktes så är det ofrånkomligt 

att inte fokusera på ett begränsat antal branscher. Anxo och Lundströms konstaterande – 

att arbetstidsförkortningar varit vanligast förekommande inom kvinnodominerade yrken 

inom den kommunala sektorn – har även i det här skeendet varit vägledande. För att 

göra studiens omfattning hanterbar kommer undersökningsmaterialet att avgränsas till 

en specifik fackförenings yrkesgrupper. En fackförening vars yrkesgrupper till majoritet 

består av kvinnor. Min egen forskning kan till viss del ses som en fortsättning på Anxo 

och Lundströms eller Johnsson och Malmbergs rapport. Deras rapporter syftar till att ge 

en mer övergripande beskrivning av avtalsutvecklingen och forsknings- och 

utvecklingsarbetet inom arbetstidsfrågan under en period i slutet av förra seklet. Min 

egen forskning kan ses som en förlängning på delar av deras, där jag utvidgar 

undersökningen tidsmässigt, då det gått mer än 20 år sedan deras rapporter 

publicerades, men smalnar av undersökningen när det kommer till analysmaterial. 

 
41 Anxo & Lundström (1997). 
42 Anxo & Lundström (1997) s. 54. 
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Sammanfattning 

Spross forskning visar på att det statliga intresset för en generell arbetstidsförkortning 

minskat under de senaste 50 åren.43 Jag menar att arbetstidsavtal på en lokal nivå 

därmed måste studeras om politiska partiers agerande i arbetstidsfrågan ska förstås. 

Spross huvudsakliga syfte är inte att utröna varför utvecklingen av arbetstiden i Sverige 

ser ut som den gör eller att identifiera de faktorer som påverkat utvecklingen. Några 

som däremot ägnat sin forskning åt detta är Isidorsson, Hellström och Rosengren. 

Isidorsson pekar på produktionens organisering och förändring som den avgörande 

orsaken till arbetstidens utveckling. Isidorsson tillägger dock att den slutgiltiga 

utformningen av arbetstiden avgörs av aktörers val eller avsaknad av val.44 Hellström 

presenterar å andra sidan en alternativ förklaringsmodell till arbetstidens utveckling. 

Han menar att den yttersta förklaringen går att finna i värderingar grundade i kulturella 

mönster som tar sig uttryck i åsikter och idéer om hur arbetstiden bäst bör arrangeras.45 

Rosengrens slutsats om arbetstidens utveckling liknar Hellströms. Rosengren fokuserar 

dock mer på den senare delen av arbetstidens utveckling i Sverige. Normer får idag ett 

större genomslag i hur arbetstiden hanteras skriver Rosengren. Detta då arbetstiden 

blivit alltmer flexibel, vilket tillåter sociala faktorer som lojalitet och arbetsmoral att 

mer påverka tiden vi arbetar.46 Ingen av de ovan nämnda forskarna fokuserar dock på en 

lokalpolitisk nivå. Isidorssons slutsats tillsammans med Hellströms lämnar utrymme för 

att även arbetstidsfrågan inom kommunalpolitiken och regionalpolitiken formas av 

aktörer och åsikter. Möjligen partipolitiska aktörer med ideologiska idéer och åsikter?  

 Johnsson och Malmberg och Anxo och Lundström har publicerat två rapporter som 

varit mer direkt vägledande för min egen forskning. Johnsson och Malmberg beskriver 

bland annat att avtalsförhandlade arbetstidsförkortningar främst går att finna på lokal 

nivå. Författarna tillägger även att "rena" arbetstidsförkortningar, det vill säga sådana 

som till exempel inte påverkar arbetstidens förläggning, vanligast sker inom den 

offentliga sektorn.47 Det här bekräftas även av Anxo och Lundström som även adderar 

att det i synnerhet är inom kvinnodominerade kommunala yrken som 

 
43 Spross (2016). 
44 Isidorsson (2001). 
45 Hellström (1992). 
46 Rosengren (2009). 
47 Johnsson & Malmberg (1998) s. 16. 
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arbetstidsförkortningar sker.48 Båda rapporterna pekar på att förkortningarna inom den 

offentliga sektorn oftast sker med syften kopplade till antingen arbetarnas villkor eller 

till att skapa nya arbetstillfällen. Det kan även röra sig om försök till att öka 

sysselsättningen för deltidsarbetande eller att spara pengar.49 Det var dock mer än 20 år 

sedan författarna publicerade rapporterna och jag vill därför se om läget har förändrats 

eller om deras slutsatser fortfarande håller. 

 Förutom att undersöka huruvida de ovan nämnda slutsatserna fortfarande håller så är 

det övergripande syftet med den här studien att visa på kopplingen mellan politisk 

ideologi och arbetstidens reglering. Det här menar jag är en alternativ förklaringsmodell 

till Isidorsson, Hellström och Rosengrens teorier om arbetstidens utveckling – att 

arbetstidsfrågan, åtminstone på en lokal nivå, även drivs av ideologiska föreställningar. 

Den här hypotesen, att arbetstidsfrågan till viss del drivs av ideologi, grundar sig i 

Douglas A. Hibbs Jr. och Sebastian Hartmanns forskning. Deras forskning beskrivs 

vidare i teoriavsnittet nedan. 

 

  

 
48 Anxo & Lundström (1997) s. 54. 
49 Anxo & Lundström (1997) s. 54; Johnsson & Malmberg (1998) s. 30. 
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Teori 

För att förstå kopplingen mellan ideologi och genomförd reform – partipolitik och 

arbetstidsförkortning – så behöver denna koppling teoretiseras. Skiljer sig det politiska 

utfallet åt beroende på vilken ideologisk tillhörighet det beslutsfattande styret har eller 

är det andra mer övergripande faktorer som avgör utfallet som till exempel 

produktionens organisering eller kulturella förändringar? Hur påverkas politiska beslut 

av regeringens sammansättning? Finns det någon skillnad mellan minoritets-, 

majoritets- och koalitionsstyren när det kommer till politiskt utfall? För att den politiska 

ideologins inverkan på arbetstiden ska belysas så behöver dessa frågor besvaras. Det 

behövs ett ramverk för att förstå om och varför olika partier agerar olika i allmänhet för 

att förstå om arbetstidsfrågan påverkas av partiernas ideologiska tillhörighet i synnerhet. 

Nedan presenteras ett teoretiskt ramverk som syftar till att belysa just detta – kopplingen 

mellan politisk ideologi och genomförd politik. I det här kapitlet så ges även en mer 

konkret beskrivning av ideologiska inriktningar och deras förhållning till arbetstiden. 

De politiska ideologierna som redogörs för är socialdemokrati, nyliberalism och 

kristdemokrati.  

Politisk ideologi och genomförd politik 

Douglas A. Hibbs Jr. undersöker i artikeln "Political Parties and Macroeconomic 

Policy" mönster i makroekonomiska policys och deras utfall. Hibbs fokuserar på 

efterkrigstiden och utgår ifrån västerländska – kapitalistiska och demokratiska – 

nationer. Hibbs börjar med att argumentera för att olika ekonomiska samhällstillstånd är 

olika bra lämpade för olika samhällsklasser. Hibbs menar att en relativt låg arbetslöshet 

och en relativt hög inflation är mer kompatibelt med arbetarklassens preferenser. Det 

motsatta gäller för samhällsklasser vars arbete både ger högre lön och värderas högre 

gällande status. Det vill säga att en relativt hög arbetslöshet och relativt låg inflation 

mer tillgodoser de högre samhällsklassernas behov. Hibbs empiriska underlag visar att 

det är vanligare med lägre arbetslöshet och högre inflation i de länder som 

huvudsakligen haft ett styre som legat längre ut till vänster på en högervänster-skala, än 

de som legat längre ut till höger. Den generella slutsatsen som Hibbs drar är att 

makroekonomiska policys som en regering genomför till stor del går i linje med 
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preferenserna som majoriteten av det styrande partiets väljarbas har. Med preferenser så 

menar Hibbs både mer objektiva ekonomiska intressen och även mer subjektiva 

värderingar av ekonomiska faktorer. Med subjektiva värderingar menas till exempel 

inställningen till arbetslöshetsnivån, till vilken grad man värderar en låg respektive hög 

arbetslöshet.50   

 Även om Hibbs inte använder sig av begreppet ideologi för att beskriva kopplingen 

mellan politiska policys och väljarbasens preferenser så menar jag att väljarbasens 

preferenser kan ses som partiets ideologi. Att ett parti har en viss väljarbas beror på hur 

partiet framställer sig självt, vilka värderingar partiet har, hur partiet vill styra samhället, 

vilka förändringar partiet vill genomföra – med andra ord, vilken politisk ideologi 

partiet propagerar för. Partiets väljarbas och partiets ideologi menar jag därmed går 

hand i hand. Utifrån Hibbs slutsats – att policys som partier genomför går i linje med 

partiets väljarbas preferenser – går det att argumentera för att partier genomför policys 

som går i linje med partiets politiska ideologi.  

 Sebastian Hartmann undersöker i Partisan Policy-Making in Western Europe: How 

Ideology Influences the Content of Government Policies precis som Hibbs, kopplingen 

mellan policy och ideologi. Hartmann utgår ifrån Hibbs teori – Partisan Theory – men 

fokuserar till skillnad från Hibbs på innehållet i genomförda policys istället för det 

indirekta utfallet. Det indirekta utfallet kan även beskrivas som det den förda politiken 

leder till, exempelvis arbetslöshetsnivån, medan innehållet är de konkreta 

förändringarna som en policy eller en reform har för avsikt att genomföra, till exempel 

förändra ingångslönerna. Hartmann tittar dessutom på regeringars sammansättning och 

undersöker vilken inverkan detta har på innehållet i policys. Likt Hibbs drar Hartmanns 

slutsatsen att ideologi spelar roll, men Hartmann poängterar att dess betydelse varierar 

och beror på regeringens sammansättning. Hartmann använder sig av begreppen stark 

och svag regering för att beskriva hur regeringens strukturella sammansättning påverkar 

det politiska utfallet. Regeringar som består av en koalition eller är en minoritet 

kategoriseras som svaga, medan majoritetsregeringar klassas som starka. Hartmann drar 

slutsatsen svaga regeringar genomför färre policys i linje med partiets ideologi än vad 

starka regeringar gör. Ett högre antal aktörer med vetorätt minskar även chanserna för 

en regering att få igenom en policy konstaterar Hartmann.51  

 
50 Douglas A. Hibbs Jr. (1977). 
51 Hartmann (2015). 
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 Hartmann tar även upp en annan faktor som kan påverka kopplingen, eller nivån av 

korrelation mellan ett partis ideologi och partiets politiska handlande. Partier har inte 

bara olika agenda när det kommer till själva ideologin, utan partier kan även värdera de 

olika vägarna som leder till inflytande olika, skriver Hartmann. Han tar upp tre olika 

generella agendor ett parti kan ha och hur detta uttrycks i den förda politiken. De olika 

uttrycken kan kategoriseras under office-seeking, policy-seeking och vote-seeking, 

skriver Hartmann. Kategorin som är mest relevant här är policy-seeking. Partier som 

främst agerar policy-seeking värderar själva implementerandet av policys högst, policys 

som reflekterar deras idé om hur ett samhälle bör styras – det vill säga deras ideologi.52 

De olika kategorierna är givetvis sammankopplade och vilken agenda ett parti främst 

kan tillskrivas är troligen inte fullständigt uppenbart eller uttalat. 

 Så för att sammanfatta, utifrån Hibbs och Hartmanns studier kan följande slutsats 

dras: Ideologin spelar roll, både för innehållet i genomförda policys och även för det 

indirekta utfallet. Hibbs och Hartmann utgår ifrån ett nationellt perspektiv i sina 

undersökningar. Syftet med den här studien är dock att undersöka arbetstid på ett 

relativt lokalt plan, vilket skiljer sig från Hibbs och Hartmanns angreppssätt. Då det 

kommunala och regionala styrsättet i allra högsta grad liknar det nationella så menar jag 

att resonemanget kring ideologins koppling till den genomförda politiken även går att 

applicera på det kommunala och regionala styret. Det här leder fram till det mest 

centrala i det teoretiska ramverket, vilket är följande hypotes: Den politiska ideologin 

som kan tillskrivas det eller de partier som sitter i kommunstyrelsen eller 

regionstyrelsen påverkar förutsättningarna för förändring av arbetstiden inom 

kommunen eller regionen. Ett partis ideologiska ståndpunkter ges i partiets 

partiprogram, skriver Hartmann, vilket i sin tur är vägledande för delar av den här 

studiens metodologiska genomförande.53  

Ideologiers hållning i arbetstidsfrågan 

För att ge analysen i den här studien mer att luta sig mot så behövs en mer generell 

beskrivning av politiska ideologiers inställning till arbetstidens karaktär. Brian Burgoon 

och Phineas Baxandall menar att arbetstidsreformer drivna av politiska partier har gett 

upphov till olika "världar av arbetstid". Författarna har i sin studie utgått ifrån 

 
52 Hartmann (2015) s. 30–31. 
53 Hartmann (2015) s. 31. 
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industrialiserade länder och identifierar tre huvudgrupper där olika arbetstidsregimer 

råder. Världarna kategoriseras som socialdemokratisk, liberal och kristdemokratisk.54 

Författarna syftar inte till att beskriva de olika ideologiernas inställning till arbetstiden 

explicit utan mer vad regimerna ger upphov till för arbetstidskultur. Jag menar dock 

ändå att världarna som presenteras kan vara vägledande för teorin i den här studien. 

Med Hartmann och Hibbs teorier i ryggen – att den politiska ideologin påverkar både 

innehållet i och utfallet av den förda politiken – så kan det indirekta utfallet av en viss 

ideologi delvis även reflektera de ideologiska ståndpunkterna. Med andra ord så lyser 

ideologin igenom i innehållet och utfallet av politiken som en viss typ av partier 

bedriver. Jag hävdar att det är rimligt att anta att inriktningarna som författarna 

presenterar även går att finna inom en svensk kontext då forskningen baseras på 

västerländska länder.  

 Då Burgoon och Baxandall mer beskriver vad arbetstidspolitiken som karakteriseras 

av ideologierna ger upphov till än att faktiskt beskriva de ideologiska ståndpunkterna 

behöver teorin backas upp av mer generell information om ideologierna. Detta görs med 

hjälp av boken Politiska ideologier i vår tid, skriven av Reidar Larsson.55 Burgoon och 

Baxandalls beskrivning av den liberala världen överensstämmer enligt mig mer med den 

nyliberala ideologin som beskrivs i boken. På grund av detta så benämnas kategorin 

Nyliberalism i den här studien.  

 Syftet med den här delen av teorin är att utgöra en grund som senare politiska 

ståndpunkter i arbetstidsfrågan kan kopplas och kategorisera utifrån. Syftet är därmed 

inte att presentera ideologier som partierna själva anser sig härstamma ifrån, utan det är 

främst ställningstagandet i arbetstidsfrågan som kopplas och kategoriseras utifrån 

ideologierna nedan. 

Socialdemokrati 

Den reformistiskt socialistiska – eller socialdemokratiska – utopin kan beskrivas som: 

"Ett klasslöst, och därmed jämlikt samhälle med en stark statsmakt under medborgerlig 

kontroll".56 Ideologin har en stark strävan efter att utjämna orättvisor, både genom att 

utbilda och även genom att bedriva inkomstutjämningar. Socialdemokratin tror på en 

 
54 Burgoon & Baxandall (2004). 
55 Larsson (1994). 
56 Larsson (1994) s. 81. 
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statlig inblandning i näringslivet och att det krävs styrning av åtminstone de viktigaste 

delarna av marknaden för att jämlikhet ska uppnås.57 

 Socialdemokratisk politik främjar både en kortare och en längre arbetstid. Partier till 

vänster har länge arbetat för att frigöra arbetaren från kapitalet och därmed förespråkat 

en kortare arbetstid för att uppnå detta. I en solidarisk anda har socialdemokratin 

förespråkat en längre arbetstid för att uppnå en jämlik och rättvis arbetstid mellan olika 

samhällsklasser och yrken.58 Det här menar jag visar på en viss intressekonflikt inom 

socialdemokratin där arbetstidsfrågan kan komma i kläm. Socialdemokratin vill höja 

arbetstiden för att främja en mer jämlik arbetstid mellan arbetstagare. Det här skulle till 

exempel kunna röra sig om frågan om heltid kontra deltid. Socialdemokratin vill dock 

även sänka arbetstiden för att frigöra arbetstagaren från kapitalet. Vidare argumenterar 

Burgoon och Baxandall för att den socialdemokratiska välfärdsstaten även förespråkar 

en minimal arbetslöshet och har en stark tilltro till arbetet i sig, att arbeta ses till viss del 

som en dygd. Detta sätter ett tak på hur mycket arbetstidsförkortning som är möjligt.59 

Nyliberalism 

Den nyliberala ideologin har hämtat inspiration från huvudsakligen tre källor: 

Monetarismen och dess filosofi om att statens ekonomiska roll borde begränsas till att 

främst bekämpa inflation. Den andra inspirationskällan kommer från statsvetenskaplig 

forskning och teorier om att den offentliga sektorn inte speglar medborgarnas önskemål. 

Den sista och tredje inspirationskällan är den politiska filosofin och teorier om 

statsmaktens legitima verksamhetsfält, med andra ord vilken rätt staten har till 

individernas frihet. Det finns en stark tilltro till den kapitalistiska styrningen av 

ekonomin.60 

 Generellt sett så förespråkar nyliberala partier en frihet på marknaden och en 

begränsad välfärdsstat. Det betyder att de generellt tar parti för arbetsgivaren istället för 

arbetstagarorganisationen när det kommer till begränsningar av arbetstiden, vilket i 

många fall betyder en positiv inställning till förlängningar av arbetstiden.61 Nyliberal 

politik förespråkar ofta en mer flexibel arbetsmarknad. Det finns även en stark tilltro till 

att den flexibla arbetsmarknaden leder till effektivitet och incitament till att "arbeta 

 
57 Larsson (1994) s. 74–78. 
58 Burgoon & Baxandall (2004) s. 446. 
59 Burgoon & Baxandall (2004) s. 446. 
60 Larsson (1994) s. 115–123. 
61 Burgoon & Baxandall (2004) s. 440. 
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hårt". Detta kan användas som argument emot en förkortad arbetsdag, att det helt enkelt 

leder till ineffektivitet och en minskad uppmuntran att arbeta.62 

Kristdemokrati 

Den katolska samhällsläran som kristdemokratin till viss del härstammar från bygger på 

en stark tilltro till det sunda förnuftet och att det är upp till individen att själva ta 

ställning i moraliska frågor. Förhållandet mellan staten och medborgare bygger på 

huvudprincipen om att samhället ska byggas nedifrån och upp. Medborgarna har rätt till 

självstyre och uppgifter ska skötas på en låg social nivå, det vill säga inom hemmet om 

så är möjligt. När staten väl ingriper ska detta göras för att stödja de lägre sociala 

nivåerna och hjälpa dem uträtta uppgifterna. Staten ska dock inte ta ifrån de lägre 

nivåerna sitt eget ansvar. På svenska översätts den här principen till "närhetsprincipen". 

Ideologin sätter i och med detta den privata äganderätten främst.63 

 Den kristdemokratiska välfärdsmodellen har historisk sett förespråkat konservativa 

familjevärderingar. Politiken som bygger på dessa värderingar kan ofta resultera i tidig 

pension och till viss del ett kvinnligt uteslutande från arbetsmarknaden. I förhållandet 

till arbetstid kan detta leda till en politik som förespråkar en förkortad arbetstid under 

småbarnsåren för att underlätta ett eget omhändertagande av barn.64 

 

  

 
62 Burgoon & Baxandall (2004) s. 447. 
63 Larsson (1994) s. 98–106. 
64 Burgoon & Baxandall (2004) s. 448. 
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Metod och material 

I det här avsnittet presenteras empiriska definitioner viktiga för förståelsen av studien 

mer precist. Dessutom tydliggörs avgränsningarna som gjorts. Förutom detta så beskrivs 

även materialinsamlingen och det metodologiska genomförandet. 

Begreppet arbetstid och avgränsningar gällande 
arbetstid 

Till att börja med bör det påpekas att arbetstidsbegreppet är brett. Att diskutera 

förändringar av arbetstiden kräver en närmare precisering av vilken del av arbetstiden 

som berörs i diskussionen. En första rätt grundläggande uppdelning som kan göras av 

begreppet arbetstid ges det exempel på i Tommy Isidorssons forskning. Han delar upp 

arbetstiden i två kategorier, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa delen av 

begreppet berör den faktiska längden av arbetet. Detta inkluderar därmed både 

arbetsdagens längd och även den givna tiden för semester. Inom den kvalitativa 

kategorin finner man istället faktorer som rör arbetstidens förläggning och intensitet. 

Det här kan till exempel handla om när arbetet utförs, om det är på natten eller dagen. 

Hur mycket rast som finns emellan passen och vid vilka tillfällen dessa raster är givna 

är även frågor som berör den kvalitativa delen av arbetstiden.65 Det här leder in på de 

avgränsningar som gjorts för att anpassa materialet efter studiens syfte och omfattning. 

 Förändringar av den kvantitativa delen av arbetstidsbegreppet är (naturligtvis) 

betydligt mycket lättare att kvantifiera. Det lämpar sig därmed bättre att i den här 

studien undersöka den kvantitativa delen än den kvalitativa delen av arbetstiden. Det här 

betyder att förändringar som rör arbetstidens förläggning inte kommer att analyseras. 

Förändringar som utesluts är därmed sådana som rör delade turer, friskvård eller studier 

på arbetstid. Det här bör uppmärksammas ytterligare, endast då arbetstagaren fritt får 

distribuera tiden som en arbetstidssänkning förser arbetaren med räknas det som en 

förkortning av arbetstiden. Att arbetstagaren tillhandahåller mer tid för friskvård eller 

studier räknas därmed inte som en arbetstidssänkning.  

 
65 Isidorsson (2001) s. 20–21. 
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 När arbetstiden är förlagd under dagen eller veckan har även med arbetstidskvalitet 

att göra. Den tillåtna obekväma arbetstiden som regleras i ett avtal är i regel kortare än 

den bekväma arbetstiden. För de som har ett veckoschema där obekväm arbetstid alltid 

ingår så innebär en sänkning av den obekväma arbetstiden en kvantitativ förändring av 

arbetstiden. Att inkludera avtalsförändringar av till exempel nattarbetstiden i materialet 

skulle dock försvåra jämförelser inom materialet. Detta då tiden för nattarbete som 

berörda arbetstagare utför varierar mellan olika platser och yrkeskategorier. Detsamma 

gäller förändringar av arbetstiden som rör skiftarbete, både förändringar av arbetstiden 

för grupper som sedan tidigare har ett veckoschema bestående av skifttider och även 

yrkesgrupper som går från normal dagsarbetstid till ett schema bestående av skift. Även 

sänkningar av ovanligt långa dagspass, till exempel förändringar av busschaufförers 

ramtid, kommer att uteslutas av samma anledning. Så, för att sammanfatta: varken 

förändringar av obekväm arbetstid, sänkningar av ovanligt långa arbetspass eller 

förändringar av arbetstiden för skiftarbetare kommer att inkluderas i materialet.  

 Den kvantitativa delen av arbetstiden kan i sin tur delas upp i en mängd 

underkategorier. En naturlig första uppdelning är mellan dags- eller veckoarbetstiden 

och semester. I den här studien kommer analysmaterialet endast bestå av den 

förstnämnda kategorin. Det här betyder att förändringar av till exempel tiden för 

föräldraledighet inte kommer att tas med. Det här betyder även att modeller där 

arbetstagaren har en årsarbetstid som fritt kan fördelas utesluts.  

 Varken förslag där arbetstagaren får välja mellan kortare arbetstid och högre lön, 

eller förändringar av arbetstiden där även lönen sänks kommer att tas med i den här 

studien. Att utesluta förändringar av arbetstiden där arbetarna får välja mellan en högre 

lön och sänkt arbetstid görs då detta – likt anledningen till varför förändringar av 

obekväma arbetstider uteslöts – försvårar jämförelser inom materialet. Hur många som 

väljer en sänk arbetstid före en högre lön påverkar förändringens genomslag i 

arbetstidsfrågan. Fall då både lönen och arbetstiden sänks är vitt skilda från andra 

arbetstidsförkortningar då det oftast sker helt på arbetstagarens bekostnad, därmed är 

dessa exempel inte relevanta för den här studiens syfte.  

 Kommunala eller regionala arbetstidsförändringar vars implementering saknar 

politiska element kommer inte heller att tas med i studiens material. Detta kan till 

exempel handla om nedläggning av ett privat företag som kommunen eller regionen tar 

över, och att arbetstiden då justeras efter det rådande avtalet inom kommunen eller 

regionen. Relativt små förändringar av arbetstiden kommer även att uteslutas. Relativt 
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små förändringar definieras som arbetstidsförkortningar som sänker arbetstiden med 

mindre än 30 minuter per dag. Det här görs för att materialinsamlingen ska vara 

genomförbar och att studiens reliabilitet ska vara så hög som möjligt. Detta beskrivs 

mer utförligt i avsnittet för materialinsamling.  

 Den sista avgränsningen som gjorts inom arbetstidsbegreppet har inte lika mycket att 

göra med arbetstidens kvantitativa eller kvalitativa del som tidigare nämnda, utan 

handlar istället om anledningen till förändringen av arbetstiden. Förändringar som görs 

till följd av en utjämning, eller för att justera arbetstiderna mellan olika yrkesgrupper 

mer rättvist, har även exkluderats under materialinsamlingen. Det här kan till exempel 

handla om undersköterskor som fått en arbetstidsförkortning som reflekterar arbetstiden 

som sjuksköterskornas har. Detta har gjorts helt på grund av studiens begränsade 

omfattning. För att materialet inte skulle bli för stort för studien var denna avgränsning 

tvungen att göras. Eftersom alla yrkesgrupper oberoende av vilken kommun eller region 

de tillhör berörs på samma sätt av avgränsningen bör detta dock inte påverka syftet med 

undersökningen.  

Avgränsning gällande yrkesgrupper 

Då den avtalsreglerade arbetstiden för offentligt anställda förhandlas fram av ett antal 

olika fackförbund som riktar sig till olika yrkesgrupper är det ofrånkomligt att inte 

avgränsa analysen till ett begränsat antal yrkesgrupper för att undvika att studiens 

omfattning blir för stor. Kommunal är det fackförbund som är störst inom 

välfärdsrelaterade yrkesgrupper. Kommunals medlemmar består även till största del av 

kvinnor (78% år 2018),66 vilket ytterligare argumenterar för Kommunal som det 

fackförbund vars yrkesgrupper bäst lämpar sig för den här studien. Detta då det enligt 

Anxo och Lundström är vanligast med arbetstidsförkortningar inom kvinnodominerade 

yrken.67 Kommunals yrkesgrupper kan kategoriseras utifrån tolv branscher: 

funktionshinder; förskola och skola; grön sektor; hushållsnära tjänster; hälso- och 

sjukvård; kök och restaurang; räddningstjänst; teknik, fastighet och underhåll; teknik, 

park och anläggning; trafik; trossamfund; äldreomsorg.   

 
66 Kommunal (2019) s. 59. 
67 Anxo & Lundström (1997) s. 54. 
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Undersökningens tidsram 

Enligt Linn Spross går det att se ett skifte i hur staten formulerar sig kring kortare 

arbetstid i slutet av 1960-talet. En förkortad lagstadgad arbetstid framställs efter det allt 

mer sällan som en aktuell reform.68 Det här skulle kunna innebära att andra alternativ 

till en förkortad arbetstid ökar i intresse, exempelvis avtalsvägen. Med detta som 

bakgrund vore det rimligt att inleda den här studiens tidsram i slutet av 1960-talet. Det 

finns dock relativt stora brytpunkter inom den här tidsperioden, där den kommunala 

strukturen och kommuners arbetsform förändrats. Att inleda undersökningen i slutet av 

1960-talet skulle därmed kräva att dessa förändringar togs i beaktande vilket skulle 

komplicera undersökningen avsevärt. För att undvika att undersökningens omfattning 

blir för stor kommer därmed tidsramen ta avstamp i 1990-talets finanskris – den kris 

som förändrade och påverkade kommuners förutsättningar och ekonomiska situation 

mest sedan införandet av 40-timmarsveckan.69 

 Under finanskrisen ansågs kommuner inte kreditvärdiga och fick därmed inte ta lån 

för att bekosta utgifter. Samtidigt infördes ett skattestopp vilket ytterligare försvårade 

kommunernas ekonomiska situation. En del kommuner stod inför en väldigt svår 

situation och hade till exempel inte råd att betala ut löner utan tvingades sälja av 

tillgångar. Många kommuner överdimensionerade även besparingsåtgärderna, vilket 

fick långtgående konsekvenser. I en kommun gjordes det så stora besparingar inom 

barnomsorgen att kölängden tvingade folk ifrån kommunen.70 Krisen satte således 

offentlig sektor under stor press i och med neddragningar i ekonomi och arbetsstyrka. 

Det här innebär rimligtvis att arbetsvillkoren för yrkesgrupper med kommunala och 

regionala arbetsgivare försämras. Det går därmed att argumentera för ett periodskifte 

med krisen som brytpunkt, där perioden från 1990 till idag karakterisera av andra 

förutsättningar än perioden innan. Det här är anledningen till att den här studien sträcker 

sig från 1990 till 2019.  

 

 
68 Spross (2016). 
69 Nilsson & Wänström (2011) s. 11. 
70 Nilsson & Wänström (2011) s. 11. 
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Materialinsamling  

Datainsamlingen består av två delar, en som görs för att definiera partiers ideologiska 

tillhörighet i arbetstidsfrågan, och en del som görs för att genomförda kommunala och 

regionala arbetstidsförkortningar från 1990 till 2019 ska fastställas och kunna 

analyseras.   

Ideologi 

För att förstå om politisk ideologi formar arbetstidsfrågan på ett lokalt plan måste först 

de politiska partiernas ideologiska ståndpunkter i frågan fastställas. Partiernas 

partiprogram kommer utgöra grunden i den här processen. Då varken ideologi eller 

partiprogram för partierna är statiska, utan förändras över tid, kommer varje 

partiprogram under den givna tidsramen att undersökas. Samtliga partiprogram är 

hämtade från Svensk nationell datatjänst (SND). De partiprogram som väljs ut är 

beroende av vilka partier som haft ett inflytande i arbetstidsfrågan i de undersökta 

fallen. Det här betyder att varken ståndpunkterna hos alla de svenska partierna i 

riksdagen, eller de som suttit i kommun- eller regionfullmäktige i de undersökta fallen 

kommer att lyftas fram och redogöras för. Dessutom är det inte givet att alla de 

undersökta partierna har uttalade åsikter inom alla arbetstidsfrågans delar. Icke uttryckta 

åsikter antas inom ramen för uppsatsen innebära att partiet är nöjd med, och vill bevara 

status quo.   

Arbetstidsförkortningar 

För att kartlägga de senaste 30 årens lokala arbetstidsförkortningar för de utvalda 

yrkesgrupperna har Svenska Kommunalarbetarförbundets tidskrift Kommunalarbetaren 

(KA) använts. Tidskriften, vars primära målgrupp är medlemmar i Kommunal, kommer 

sedan 2006 ut med 20 nummer per år och dessförinnan med 22 exemplar om året. 

Tidskriften behandlar samhälls-, yrkes- och fackliga frågor relevanta för läsarna och 

förbundet.71 Det antas därmed att tidskriften rapporterar relativt heltäckande när det 

kommer till större förändringar av arbetsvillkoren för dess primära målgrupp och att det 

därav kan antas att arbetstidsförkortningar för de valda yrkesgrupperna i hög grad 

skildras i KA. De avgränsningar som gjorts av arbetstidsbegreppet ökar dessutom 

 
71 Kommunalarbetaren (2020). 
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chanserna för att tidskriften ger en heltäckande bild, eftersom relativt små förkortningar 

utesluts, förkortningar som det kan antas har ett lägre nyhetsvärde. KA finns arkiverad 

på webben från år 2000 och framåt och dessförinnan i Uppsala universitetsbiblioteks 

arkiv.  

 Då tidskriften är tillgänglig genom två olika arkiv har datainsamling även skilt sig åt 

under studiens gång. Under den första delen av tidsperioden, mellan 1990 och 1999, så 

har alla nummer av KA gåtts igenom för hand. Fokus har under den här delen legat på 

nyhetssidorna i tidskriften. Varje exempel, som överensstämmer med studiens 

avgränsningar och definitioner, har noterats och relevant information kopplat till fallet 

har tillvaratagits.  

 Från år 2000 fram till 2019 har Retrievers mediaarkiv använts för att identifiera fall 

av arbetstidsförkortningar i KA. Sökningen som har använts under processen är: 

Arbetstidsförkortning* OR (arbetstid* AND (minsk* OR förkort* OR korta* OR 

sänk*)) OR (heltid* AND (minsk* OR förkort* OR korta* OR sänk*)). Asterisken gör 

att alla artiklar som innehåller något av sökorden, oberoende av ordets ändelse, 

inkluderas i sökningens resultat. Funktionen OR gör så att endast något av sökorden – 

inom samma parantes – behövs. Det motsatta gäller för funktionen AND. Där den 

används behöver båda orden förekomma i artikeln för att sökningen ska hitta den. Så, 

för att ge ett exempel: En artikel som innehåller meningen "arbetstiden förkortades i 

kommunen" skulle ge en träff, medan meningen "arbetstiden för heltidsarbetande blir 

längre" inte skulle göra det.  

 Tidskriften KA har utgjort grunden för arbetet. Arbetstidsförkortningarna för 

kommun- eller regionanställda som tagits upp i KA mellan 1990 och 2019 är de fall 

som kommer undersökas närmare. Beskrivningarna av arbetstidsförkortningarna har 

dock i vissa fall varit otillräckliga för att den här studiens syfte ska kunna uppfyllas. För 

att fylla den här luckan har andra tidskrifter och tidningar undersökts, också genom 

Retriever. I dessa fall har sökningen riktat in sig på platsen för arbetstidsförkortningen 

och datumet som är anges i KA. Sökningen har i de flesta fall resulterat i lokaltidningars 

rapportering om den sänkta arbetstiden för yrkesgruppen. Med hjälp av de 

kompletterande artiklarna har det i de flesta fall gått att få fram all den information som 

klassats som relevant för undersökningens syfte.  

 Den information som klassats relevant under arbetets gång har handlat om 

anledningarna bakom förkortningen; vilka politiska partier som varit drivande i frågan; 

vilka partier som röstat för förslaget; om det varit en kompromiss, där partier som röstat 
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för förslaget till viss del varit emot det; under vilken tidsperiod förkortningen varit; för 

vilka yrkesgrupper förkortningen gäller; om förkortningen har någon koppling till 

regeringen eller annan myndighet. 

Källdiskussion 

Källorna som används, det vill säga partiprogram hämtade på SND, fysiska exemplar av 

KA, arkiverat webbmaterial av KA och andra tidskrifts- eller tidningsartiklar har vissa 

svagheter som jag tror är viktiga att belysa. SND är ett konsortium bestående av nio 

lärosäten i Sverige. Data som publiceras på SND antas därför vara pålitligt när det 

kommer till materialets autenticitet. Svagheten med partiprogrammen rör inte äktheten 

utan mer sättet partierna formulerar sig eller inte formulerar sig. Partierna formulerar sig 

i vissa fall relativt vagt, kanske för att inte stänga några politiska dörrar och öka friheten 

att svänga i politiska frågor. Det här innebär att vissa ståndpunkter är tvetydiga och att 

partiets åsikter i arbetstidsfrågan inte alltid framkommer precist utan lämnas öppet för 

tolkning. För att undvika förvirring i analysdelen kommer därför själva tolkningen av 

ståndpunkterna i partiprogrammen att tydliggöras så mycket som möjligt. Det finns 

såklart alternativa vägar att gå för att ta reda på eller bestämma partiers ideologiska 

ståndpunkter i en viss fråga. Till exempel kan partiernas agerande i en viss frågan 

studeras. Det här är dock en mer tidskrävande process som skulle gå utanför den här 

studiens omfattning. Det här uppfattar jag som den största styrkan med valet av 

partiprogram – dess tillgänglighet, att det är relativt enkelt att bearbeta och att det 

möjliggör en rättvis jämförelse mellan alla partier.  

 Att tidskriften KA utgör grunden för det empiriska materialet har även det sina 

styrkor och svagheter. På grund av det begränsade utrymmet i varje nummer görs alltid 

en bedömning av nyhetsvärdet av potentiella artiklar. Det här innebär att det inte finns 

någon garanti att tidskriften tar upp alla exempel av arbetstidsförkortningar för 

Kommunals yrkesgrupper. Avgränsningarna som gjorts i den här studien minskar dock 

risken för att fall förbises då det krävs att förändringarna ska vara relativt stora för att 

räknas som förkortningar, vilket även innebär att nyhetsvärdet troligen är större. Det 

kan dock finnas fall av arbetstidsförkortning som förbises. Det kan även finnas fall som 

uppmärksammas men där varken KA eller andra tidskrifter/tidningar räcker för att ge all 

relevant information kring förändringens karaktär. Syftet med studien är dock inte att ge 

en fullständig kartläggning av alla arbetstidsförkortningar som genomförts, utan att 

undersöka kopplingen mellan politiskt parti och lokalt agerande i arbetstidsfrågan. 
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Eftersom partiernas ideologi inte påverkar risken att fall av arbetstidsförkortning 

förbises eller inte så menar jag att den här svagheten inte är ett problem. En annan 

potentiell svaghet är tidskriftens tänkbara partiskhet. Kommunal är som förbund 

Socialdemokratiskt färgad,72 och det är inte otänkbart att detta påverkar den förda 

journalistiken. Att information i artiklarna skulle vara felaktig finns det ingen anledning 

att tro, men att viss information lyfts framför annan är inte bara möjligt utan även 

troligt. Det främsta syftet med KA som källa är att bestämma materialurvalet. Jag 

hävdar att detta, tillsammans med det faktum att andra tidskrifter och tidningar används 

för att fastställa omkringliggande information om fallen gör att KA:s potentiella 

partiskhet inte utgör ett problem. Den främsta styrkan med KA som källa är tidskriftens 

fokus, att den syftar till att skildra arbetsvillkoren och för de yrkesgrupper som den här 

studien riktar in sig på.  

Analysmetod 

I resultatdelen kommer först de politiska partiernas partiprogram att analyseras med 

hjälp av den teoretiska redogörelsen av ideologiers hållning i arbetstidsfrågan. Var för 

sig analyseras partiprogrammen och ställs i kontrast till de mer generella 

beskrivningarna av socialdemokrati, nyliberalism och kristdemokrati. Kopplingen 

mellan partierna och de ideologiska falangerna behöver nödvändigtvis inte vara något 

som partierna själva skulle skriva under på. Uppdelningen syftar inte till att fullständigt 

beskriva varifrån partierna härstammar ideologiskt, utan uppdelningen görs för att 

underlätta en ideologisk kategorisering av partiernas ståndpunkter i arbetstidsfrågan. 

Slutsatserna används sedan för att undersöka kopplingen mellan ideologi och 

partipolitiskt agerande i arbetstidsfrågan. 

 Med utgångspunkten hämtad ur Hibbs och Hartmanns forskning – att det finns en 

koppling mellan ideologi och både innehållet och utfallet av ett partis förda politik – så 

analyseras därefter partiernas faktiska agerande i arbetstidsfrågan. För att besvara 

studiens första frågeställning så används två kategorier som behöver förklaras närmare. 

Den första är genomförande aktör(er) vilken visar vilka aktörer som varit med i att fatta 

beslutet om en förkortad arbetstid. Då arbetsgivaren består av en kommun eller en 

region så förmodas det därmed i de flesta fall handla om politiska partier i antingen 

 
72 Karlsson (25/2–2019). 
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kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Mer precist beskriver kategorien vilka 

partier som tagit det faktiska beslutet om att förkorta arbetstiden för den givna 

yrkesgruppen. Den andra kategorin, drivande aktör(er), beskriver i sin tur vilken aktör 

som påverkat beslutet mest. Det kan till exempel handla om ett politiskt parti som inom 

budgetförhandlingar varit drivande i frågan och på så sätt kompromissat fram en 

överenskommelse.  
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Resultat 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att presenteras. Avsnittet inleds med en 

redogörelse för ideologiska ståndpunkter i arbetstidsfrågan hos de partier som haft ett 

inflytande i arbetstidsförkortningar för Kommunals yrkesgrupper. Därefter presenteras 

själva kärnan i den här studien – arbetstidsförkortningar för yrkesgrupperna under den 

bestämda tidsperioden. Den här delen ägnas även åt att behandla studiens 

frågeställningar. Vilka kommunala eller regionala partier eller partikoalitioner har 

genomfört, eller varit drivande för en förkortning av arbetstiden för Kommunals 

yrkesgrupper? Hur ser argumenten eller anledningarna ut som föreligger de 

genomförda arbetstidssänkningarna, och skiljer sig dessa åt mellan kommuner eller 

regioner med olika styre? Här presenteras och analyseras även omkringliggande 

information kring förkortningarna. Slutligen diskuteras resultatets potentiella betydelse i 

det här avsnittet. 

Ideologiska ståndpunkter i arbetstidsfrågan 

Endast de partier som haft ett inflytande i arbetstidsförkortningar för Kommunals 

yrkesgrupper mellan 1990 och 2019 kommer att behandlas här. Partier som har haft ett 

inflytande räknas antingen som det parti eller de partier som varit drivande i frågan, 

eller de partier som suttit i kommunstyrelsen eller regionstyrelsen och genomfört 

förändringen.  

Socialdemokraterna 

Mellan åren 1990 och 2019 så har Socialdemokraternas lagt fram tre partiprogram, först 

ett 1990, därefter ett 2001 och senast ett 2013. I det partiprogram som var gällande 

innan 1990, som fastslogs 1975, så finns endast en ståndpunkt som rör den kvantitativa 

arbetstiden. Detta var att arbetstiden gradvis ska förkortas, med sikte på sex timmars 

arbetsdag.73 I partiprogrammet som antogs 1990 förändras inte dessa ståndpunkter 

avsevärt. Målet att uppnå en allmän sex timmars lång arbetsdag finns kvar. Dock så 

nämns det som ett långsiktigt mål och partiet klargör att en förkortad arbetstid måste 

 
73 Socialdemokraterna (1975). 
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vägas mot andra reformer. I partiprogrammet konkretiseras det att behovet måste vägas 

mot andra förhållanden i arbetsmiljön som anses dåliga och att det även vägs mot andra 

välfärdsmål. Partiet tillägger även att arbetstidsförkortningar ska prioriteras för grupper 

med obekväma arbetstider eller ansvarar för barn eller anhöriga. Förkortningarna av 

arbetstiden bör ske som en kombination av avtalslösningar och socialförsäkringar. 

"Sociala rättigheter, som är knutna till arbetet, ska vara lika för alla löntagare", skriver 

partiet avslutningsvis.74  

 I partiprogrammet som antogs 2001 finns målet om en 30 timmars arbetsvecka, eller 

6 timmars arbetsdag kvar. Vilka denna förkortning ska prioriteras för är inte något som 

nämns lika uttalat i det nya partiprogrammet. Det enda som nämns kopplat till en 

specifik grupp och arbetstid är att personer som närmar sig pensionsålder ska kunna gå 

ner i arbetstid eller gå över till mindre betungande arbetsuppgifter. Partiet skriver även 

att de vill förkorta arbetstiden så att det ökar det egna inflytandet över arbetstiden.75 I 

det senaste partiprogrammet, från 2013, finns inte längre det generella målet om en sex 

timmars arbetsdag kvar. Partiet fortsätter istället att trycka på det lite mer vaga målet om 

att alla ska ha rätt till inflytande över arbetstiden. Partiet skriver att de vill förkorta 

arbetstiden så att individens inflytande ökar. Partiet övergår även till att – likt 

Kommunal – mer fokuserar på arbetstagarnas rätt till heltid.76 

 Socialdemokraternas hållning i arbetstidsfrågan kan, inte helt oväntat kopplas till 

den socialdemokratiska ideologin. Det här tydliggörs i partiets ställningstagande mot 

orättvisor på arbetsplatsen. Det finns dock även en koppling till den kristdemokratiska 

ideologin då partiet i synnerhet förespråkar en förkortad arbetstid för äldre personer och 

för de som har ansvarar för barn eller anhöriga. Givet den här studiens tidsram så sker 

det en förskjutning av partiets ställningstagande i arbetstidsfrågan – dock utan att röra 

sig ifrån den socialdemokratiska ideologins ramar. Socialdemokraterna går från ett 

explicit mål på en generell arbetstidsförkortning, till att istället hävda att frågan om en 

kortare arbetstid måste vägas mot andra reformer och att ett större fokus istället måste 

läggas på arbetarnas rätt till heltid. Partiet går i och med detta från att lägga större vikt 

vid arbetarens frigörelse från kapitalet till att istället värdera faktorer som handlar om en 

solidarisk arbetsmarknad högre – två ståndpunkter som båda ryms inom den 

socialdemokratiska ideologin. 

 
74 Socialdemokraterna (1990). 
75 Socialdemokraterna (2001). 
76 Socialdemokraterna (2013) s. 31–32. 
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Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet har under den undersökta perioden antagit fyra partiprogram. Ett 1990, 

ett 2000, ett 2004 och ett 2016. Partiet har under hela den undersökta perioden haft en 

likartad inställning i arbetstidsfrågan. Partiet har varit konsekvent i att argumentera för 

sex timmars arbetsdag.77 I det senaste partiprogrammet presenterar Vänsterpartiet även 

en strategi för att nå målet om en generell arbetstidsförkortning. Partiet skriver att "ett 

strategiskt verktyg för att komma framåt i frågan är att i de kommuner och landsting 

[region] där vi [Vänsterpartiet] ingår i majoriteter arbeta för att få till stånd fler konkreta 

försök med arbetstidsförkortningar, som sedan kan tjäna som goda exempel".78 I det 

senaste partiprogrammet för partiet argumentet att arbetstiden inte förkortats i samma 

takt som produktiviteten ökat. Partiet menar att "arbetsköparna" på grund av detta lagt 

beslag på en allt större del av produktionsvärdet.79 

 Vänsterpartiet är det parti som konsekvent varit mest positiv till en generell 

arbetstidsförkortning. Partiet är ensamma om att behålla målet om en sex timmars 

arbetsdag i det senast antagna partiprogrammet – en målbild som samtliga partier hade 

antagit i sina partiprogram 1976.80 Partiets linje i frågan har en stark koppling till den 

socialdemokratiska ideologin. Argumentationen om arbetstidsförkortnings eftersläpning 

i förhållande till produktivitetens utveckling har en anknytning till idéer om arbetarens 

frigörelse från kapitalet.  

Miljöpartiet 

Miljöpartiet strävar från 1990 likt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot en 

arbetstid på sex timmar per dag. Partiet framhäver att detta bör ske succesivt, och 

betonar att en sänkning är extra viktig för småbarnsföräldrar. I partiprogrammet från 

1997 skriver bland annat partiet att "så kallad 'full sysselsättning' kommer ändå inte 

uppnås om inte arbetstiden snabbt går mot 30-timmarsvecka".81 Partiet håller kvar vid 

målet om en sex timmars arbetsdag fram till 2013, då det senaste partiprogrammet 

antogs.82 Partiets mål är fortfarande att sänka arbetstiden, men till skillnad från tidigare 

program så specificeras inte målbilden lika tydligt. Partiet skriver att ett första steg på 

 
77 Vänsterpartiet (1987) s. 36; Vänsterpartiet (2000); Vänsterpartiet (2012).  
78 Vänsterpartiet (2016) s. 46. 
79 Vänsterpartiet (2016) s. 46. 
80 Spross (2016) s. 48–50. 
81 Miljöpartiet (1997) s. 18. 
82 Miljöpartiet (1988); Miljöpartiet (1997) s. 18; Miljöpartiet (2001); Miljöpartiet (2005). 
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vägen är att sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka, men nämner inte något om 

partiets mål därefter.83  

 Partiet rör sig inom den socialdemokratiska och till viss del även kristdemokratiska 

ideologin. Den positiva inställningen till en förkortad arbetstid tillsammans med 

argumentet att det krävs för att arbetslösheten ska minimeras har en koppling till 

socialdemokratin som har en stark strävan efter full sysselsättning. Kopplingen till 

kristdemokratin finns inom argumentet att en förkortad arbetstid är av extra vikt för 

småbarnsföräldrar.  

Centerpartiet 

Givet tidsramen för den här studien så nämner Centerpartiet inte något generellt om 

arbetstid i något partiprogram förutom det från 1990.84 Partiet skriver här att målet är en 

arbetstid på sex timmar per dag för att i ökad utsträckning anpassa tiden till livet utanför 

arbetet.85 Den här visionen är aktuell ända fram till 2001 då partiet antar ett nytt 

partiprogram, ett partiprogram där arbetstid inte längre nämns. Efter 2001 så antas det 

därmed att partiet inte längre är för en förkortad arbetstid utan att partiet är nöjd med 

den rådande lagstiftningen.  

 Centerpartiets ställning i arbetstidsfrågan går från den relativt radikala ståndpunkten 

med dagens mått mätt, att arbetstiden på sikt borde sänkas till sex timmar per dag, till 

att inte röra vid ämnet i partiprogrammet. Att partiet mellan 1990 och 2001 förespråkar 

en ökad fritid kan tolkas som ett ställningstagande för arbetstagaren och dess frigörelse 

från kapitalet – en ståndpunkt med koppling till den socialdemokratiska ideologin. Att 

partiet därefter stryker denna målbild från partiprogrammet betyder att de rör sig bort 

från den socialdemokratiska ideologin, åtminstone inom arbetstidsfrågan.  

Folkpartiet/Liberalerna 

Liberalerna, före detta Folkpartiet, håller en relativt konsekvent position i 

arbetstidsfrågan. Partiet förespråkar konsekvent flexibilitet och att arbetstiden ska 

anpassas efter individens egna önskemål. Partiet trycker speciellt på behovet av 

flexibilitet när det kommer till vård av barn eller annan barnomsorg, exempelvis i 

samband med rätten till föräldraledighet. De nämner däremot ingenting om generella 

 
83 Miljöpartiet (2013) s. 21. 
84 Centerpartiet (1990); Centerpartiet (2001); Centerpartiet (2013). 
85 Centerpartiet (1990). 
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förkortningar, och det antas därför att de är nöjda med rådande förhållanden det vill 

säga en lagstiftat normalarbetstid på 40 timmar per vecka.86 

 Partiet har en inställning till arbetstiden som kan placeras någonstans mellan 

kristdemokratin och nyliberalismen. Förespråkandet av flexibilitet i allmänhet och att 

detta är av särskild vikt vid vård av barn pekar på att partiets hållning i frågan kan 

placeras mellan dessa ideologier.   

Kristdemokraterna 

SND har inte publicerat några partiprogram för Kristdemokraterna87 före 1993. Det här 

är dock inte något problem då det första fallet av arbetstidsförkortning där partiet är 

involverat sker 1994. Partiet ställning har sedan 1993 varit relativt likartad. Partiet 

argumenterar för flexibilitet och anser (mellan 1993 och 2001) att "företagsvisa" 

förkortningar bör främjas framför generella förkortningar av arbetstiden. Partiet nämner 

inte något om generella arbetstidsförkortningar i partiprogrammen efter 1993 och antas 

därmed vara nöjda med rådande arbetstidslagstiftning. Partiet betonar genomgående att 

arbetstagarens möjlighet att påverka arbetstidens omfattning är särskilt viktig för 

småbarnsföräldrar.88 

 Kristdemokraterna har – likt Liberalerna – en inställning till arbetstiden som kan 

placeras mellan den kristdemokratiska och den nyliberala ideologin. Att partiet 

förespråkar företagsvisa förkortningar före generella kan tolkas som en tilltro till en 

autonom reglering av marknaden – en ståndpunkt med starkast anknytning till 

nyliberalismen. Kopplingen till den kristdemokratiska ideologin finns i 

ställningstagandet för familjen, och att möjligheten till att påverka arbetstiden är som 

viktigast för småbarnsföräldrar.  

Sammanfattning 

Här bör det upprepas att kopplingen mellan partierna och de ideologiska falangerna 

nödvändigtvis inte är något som partierna själva skulle skriva under på. Uppdelningen 

syftar inte till att ge en fullständig beskrivning av varifrån partierna härstammar 

ideologiskt, utan uppdelningen görs för att underlätta en ideologisk kategorisering av 

partiernas ståndpunkter i arbetstidsfrågan främst.  

 
86 Folkpartiet (1990); Folkpartiet (1997); Liberalerna (1999); Folkpartiet (2001); Folkpartiet (2003); 
Folkpartiet (2007); Folkpartiet (2009); Folkpartiet (2013). 
87 Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) fram till 1996. 
88 Kristdemokraterna (1993); Kristdemokraterna (2001); Kristdemokraterna (2015). 
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 Socialdemokraternas position i arbetstidsfrågan kan placeras mellan den 

socialdemokratiska och den kristdemokratiska ideologin. Givet studiens tidsperiod 

skiftar partiet ställning i frågan och förespråkar mot slutet mer arbetstagarens rätt till 

heltid än målet om en generell arbetstidsförkortning.  

 Vänsterpartiet har uttryckt sig starkast positivt till en förkortad arbetstid av de 

undersökta partierna. Partiet har konsekvent haft inställningen att en generell 

arbetstidsförkortning bör prioriteras. Mot slutet av den undersökta perioden författar 

Vänsterpartiet dessutom en strategi för att nå målet om en förkortad arbetstid, nämligen 

att arbeta för att få till stånd försök med förkortningar på lokal nivå. I och med partiets 

hårda ställningstagande för arbetaren och dess rätt till produktionsvinster placeras 

partiets ståndpunkter inom den socialdemokratiska ideologin.  

 Miljöpartiets ställning i arbetstidsfrågan är relativt lik Socialdemokraternas. Den 

enda stora skillnaden är att Miljöpartiet fortfarande har kvar ett konkret mål om en 

förkortad arbetstid i det senaste partiprogrammet, något som Socialdemokraterna 

utelämnat. Partiet har dock tonat ned målet genom att redogöra att ett första steg på 

vägen är att sänka arbetsveckan till 35 timmar, utan att nämna det tidigare målet om en 

30-timmarsvecka. Miljöpartiets position i arbetstidsfrågan kopplas precis som 

Socialdemokraterna till den kristdemokratiska och den socialdemokratiska ideologin.  

 Centerpartiets ställningstagande inom arbetstidsfrågan har skiftat mest, från att ha 

författat ett mål om en förkortad arbetstid till sex timmar per dag, till att inte nämna 

arbetstid överhuvudtaget. I och med detta placeras partiets ståndpunkter inom den 

socialdemokratiska ideologin fram till 2001, för att därefter inte kunna kopplas till 

någon av de nämnda ideologierna.  

 Liberalerna och Kristdemokraternas hållning i arbetstidsfrågan har varit relativt 

likartade. Båda partierna förespråkar flexibilitet och har inte uttryckt något behov av en 

generell arbetstidsförkortning. Liberalerna och Kristdemokraternas ställningstagande 

kan därmed placeras inom den nyliberala och kristdemokratiska ideologin.  

 Den här studiens teoretiska utgångspunkt – att partiers ideologiska hållning i en viss 

fråga även bör avspegla sig i den förda politiken – innebär att det främst är partierna 

som placerats inom den socialdemokratiska ideologin som antas aktivt ha arbetat för en 

förkortad arbetstid. Det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Fram till 2001 tog även Centerpartiet ställning i frågan på ett sätt som kan kopplas till 

socialdemokratin. Det förväntade resultatet i kommande avsnitt är därmed att 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och mellan 1990 och 2001 
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Centerpartiet i störst utsträckning varit inblandade i arbetstidsförkortningar för 

Kommunals yrkesgrupper. Då Vänsterpartiets hållning i arbetstidsfrågan särskiljer sig 

genom att de både hårdast tagit ställning för en förkortad arbetstid och även författat en 

strategi för att nå målet antas partiets agerande i frågan även det särskilja sig. 

Vänsterpartiet väntas vara det parti som i högst utsträckning arbetat för att förkorta 

arbetstiden.  

Arbetstidsförkortningar 

Nedan kommer samtliga arbetstidsförkortningar givet studiens avgränsningar som 

genomförts för Kommunals yrkesgrupper mellan 1990 och 2019 att presenteras. Först 

behandlas varje fall utifrån vilka aktörer som varit inblandade i förändringen. Fokus 

läggs här på politiska partier och här besvaras även den första frågeställningen. Därefter 

behandlas argumenten för, eller anledningarna bakom beslutet att förkorta arbetstiden. 

Här besvaras studiens andra frågeställning.  

Vilka aktörer är inblandade i arbetstidsförkortningen? 

För att aktörernas inblandning ska förstås så behöver först en mer översiktlig bild ges av 

arbetstidsförkortningarnas karaktär. Mellan 1990 och 2019 fångar metoden i den här 

studien upp 20 arbetstidsförkortningar för Kommunals yrkesgrupper. I elva fall består 

arbetsgivaren av en kommun och i åtta fall är det en region. En förkortning kan ses som 

ett specialfall, då tolv kommuner är iblandade. Den här förkortningen skedde på 

uppdrag från regeringen och genomfördes av myndigheten Arbetslivsinstitutet. 

Kommunerna som deltog i projektet fick även statlig ersättning för att täcka upp 

förlorad inkomst.89 Den här förkortningen har därmed inte en lika stor lokalpolitisk 

anknytning som resterande. 

 Samtliga förkortningar, utom en, har genomförts inom ramen för ett tidsbestämt 

försöksprojekt. Tidsperioden för försöken är mellan tio månader och tre år, men i 

majoriteten av fallen så rör det sig om ett eller två år.90 Det ska även sägas att 

tidsperioden kan förlängas efter projektets sluttid och att sådana fall finns med i 

materialet, men det är inte något som närmare undersöks och specificeras här.  

 
89 Kommunalarbetaren [Casell, Åsa] (3/3–2005). Nya försök med kortare arbetstid; SKTF-tidningen 
(29/12–2004). Elva kommuner provar kortare arbetstid. 
90 Se tabell 3 i appendix. 
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 En övervägande majoriteten av fallen berör yrkesgrupper som kan kategoriseras 

inom grupperna hälso- och sjukvård eller äldrevård. Den vanligaste typen av 

förkortning är en då arbetstagarna får en ny arbetstid som motsvarar 30 timmar per 

vecka, med andra ord 6 timmar per dag. Tabell 3 i appendix visar berörda yrkesgrupper, 

typ av förkortning och förkortningens omfattning för samtliga fall. Tabell 1 nedan visar 

vilka aktörer som varit med och genomfört, samt varit drivande för en förkortad 

arbetstid för Kommunals yrkesgrupper. Svaret på studiens första frågeställning ges 

därmed i tabell 1.   

 

Tabell 1. Drivande samt genomförande aktörer vid arbetstidsförkortningar.91 

Plats och tid Genomförande aktör(er) Drivande aktör(er) 
Dalarnas län, 1991 S, V V 
Stockholms län, 1992 – – 
Blekinge län, 1994 S, V, KD – 
Stockholms kommun, 1996 S, V, MP V 
Helsingborgs kommun, 1997 – S 
Stockholms län, 1997 S, V, MP – 
Umeå kommun, 1999 – – 
Malmö kommun, 2003 S, V V 
Stockholms kommun, 2004 S, V, MP V 
12 kommuner,92 2005 Regeringen/ALI93 Regeringen/ALI 
Malå kommun, 2005 – – 
Göteborgs kommun, 2014 S, V, MP V 
Västra Götalands län, 2014 Intern ledning Medarbetare 
Västra Götalands län, 2015 – – 
Umeå kommun, 2015 S, V SSU94 
Stockholms län, 2015 – Sjukhusledningen 
Västerbottens län, 2017 S, V, MP V 
Hedemora kommun, 2017 S, C, V V 
Nynäshamns kommun, 2018 S, L, MP – 
Nyköpings kommun, 2018 S, V, MP V 

 

 

 
91 Celler har lämnats tomma då information saknats; S, V, KD, MP, C och L står för Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. 
92 Luleå, Eskilstuna, Hudiksvall, Stockholm, Gävle, Marks, Båstad, Malung, Kungsör, Piteå, Bräcke, 
Kiruna. 
93 Arbetslivsinstitutet. 
94 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. 
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Resultatet som presenteras i tabell 1 gör det tydligt att det främst är Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet som varit med och genomfört och varit drivande i 

arbetstidsfrågan på en lokal nivå. Materialet tyder även på att det främst är den drivande 

aktören som är central för att en förkortad arbetstid ska komma till skott. Det drivande 

partiet innehar i vissa fall en vågmästarroll och kan därmed kräva en förkortad arbetstid 

under exempelvis budgetförhandlingarna. Ett annat exempel som visar på betydelsen av 

den drivande aktören är då övriga partier ställer sig skeptiska till en förkortad arbetstid, 

men måste kompromissa med den drivande aktören för att få igenom andra förslag.95 

Förkortningen i Stockholms kommun 1996 är ett exempel på detta. Där beskrivs det 

största partiet, Socialdemokraterna, tveksamt inställda till Vänsterpartiet förslag, som 

trots detta lyckas genomdriva det.96  

 Vänsterpartiet har varit den drivande aktören i en majoritet av fallen (8/13).97 Vid en 

analys av endast politiska partier i kommun- eller regionfullmäktige så var 

Vänsterpartiet den drivande aktören i samtliga fall utom ett. Socialdemokraterna med 

sin historiskt starka ställning i arbetstidsfrågan var endast drivande i en förkortning på 

lokal nivå under den studerade tidsperioden. 

 Medan kategorin drivande aktör(er) synliggör vilken aktör som främst arbetat för att 

få igenom den förkortade arbetstiden så visar genomförande aktör(er) i högre 

utsträckning vilka aktörer som varit villiga att kompromissa med den drivande aktören. 

Det är endast Socialdemokratiska koalitioner som genomfört en förkortad arbetstid för 

Kommunals yrkesgrupper inom den här studiens tidsram.98 Det här är inte helt oväntat 

givet den politiska färgen på partiet som främst varit drivande i frågan – Vänsterpartiet. 

Det är rimligt att anta att en Socialdemokratisk koalition är mer villig att samarbeta eller 

förhandla med Vänsterpartiet än vad en högerkoalition skulle vara. Det här kan därmed 

ses som en grundförutsättning för att en lokalpolitisk arbetstidsförkortning ska 

genomföras – att det politiska styret innefattar Socialdemokraterna, som då troligen 

även är det största partiet.  

 I Johnsson och Malmbergs rapport så ges en bild av arbetstidsutvecklingen på en 

lokal nivå. Författarna publicerade rapporten för 20 år sedan och ger där en bild av 

 
95 Se exempelvis: Kommunalarbetaren (1991); Svenska Dagbladet [Olsson, Lova] (14/2–1996); Svenska 
Dagbladet (8/10–2004). 
96 Svenska Dagbladet [Olsson, Lova] (14/2–1996). 
97 Där information om drivande aktör funnits. 
98 I de fall där information funnits och där genomförande aktören består av en partikoalition och inte en 
myndighet eller arbetsplatsen i sig.  
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Socialdemokraterna som den mest centrala aktören när det kommer till lokala 

arbetstidsförkortningars varande eller icke varande. De skriver bland annat att "man kan 

knappast vänta sig att arbetsgivare i allmänhet skall inta en lika altruistisk hållning som 

socialdemokratiska kommunalpolitiker".99 Resultatet i den här studien pekar på att 

bilden som Johnsson och Malmberg presenterar fortfarande är rådande. Resultatet som 

bygger på den tidsperiod som sammanfaller med Johnsson och Malmbergs går även i 

linje med den bild som författarna presenterar. Den här bilden behöver dock utvecklas. 

Resultatet tyder på att Socialdemokraterna fortfarande har en betydande roll i den lokala 

arbetstidsfrågan. Då partiet i samtliga fall ingår i den styrande majoriteten kan detta ses 

som en grundförutsättning för att ett förslag om en förkortad arbetstid ska få gehör. Det 

finns däremot inget i resultatet som pekar på att detta skulle vara den enda 

förutsättningen för att en lokal arbetstidsförkortning ska komma till skott. Resultatet 

tyder på att det snarare är kombinationen Socialdemokratisk koalition och 

Vänsterpartiet i en inflytanderoll som behöver finnas för att lokala 

arbetstidsförkortningar ska genomföras. Alla arbetstidsförkortningar, utom en, har även 

genomförts under en försöksperiod.100 Syftet med försöksperioden har i de flesta fall 

varit att se om förkortningen "går ihop" ekonomiskt och om det minskar sjukfrånvaron. 

Den "altruistiska" inställningen som Johnsson och Malmberg beskriver går därmed bara 

så långt budgeten räcker.  

 Så vad finns det då för koppling mellan de inblandade aktörerna och ideologi? 

Partierna som i de flesta fall är inblandade i arbetstidsförkortningarna presenterar åsikter 

och idéer i partiprogrammen som främst kan kopplas till den socialdemokratiska 

ideologin. Ståndpunkter där det argumenteras för en minimal arbetslöshet eller för 

arbetarens frigörelse från kapitalet och att en förkortad arbetstid är ett medel för att nå 

dessa mål ges i Socialdemokraternas, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och mellan 1990 och 

2001 Centerpartiets program. Ståndpunkter som den socialdemokratiska ideologin 

bygger på. Det är dock nästan bara Vänsterpartiet som aktivt varit drivande under de 

senaste 30 åren, trots att fler partier uttryckt sig positivs om en förkortad arbetstid i 

programmen. Partiet är även ensamma om att konsekvent uttrycka sig positiva till en 

generell arbetstidsförkortning. Partiet särskiljer sig därmed från de andra partierna i 

frågan.  

 
99 Johnsson & Malmberg (1998) s. 30. 
100 Se tabell 3 i appendix. 
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 Resultatet antyder att – precis som Hibbs och Hartmann konstaterar – ideologi spelar 

roll för det lokalpolitiska utfallet i arbetstidsfrågan. Att det i vartenda fall är en 

Socialdemokratisk koalition som är med och genomför förkortningen visar på att den 

ideologiska tillhörighet som kan tillskrivas ett parti i arbetstidsfrågan åtminstone är 

avgörande för huruvida ett parti är villigt att testa att förkorta arbetstiden för en viss 

arbetsgrupp. Att det dessutom nästan bara är Vänsterpartiet som varit drivande i frågan 

tyder även på att ideologiska ståndpunkter formulerade i partiprogram även tar sig 

uttryck i faktiska policys. Detta då Vänsterpartiet uttryckt sig starkast positivt till en 

förkortad arbetstid och dessutom formulerat ett strategiskt verktyg för att nå målet om 

en kortare arbetstid.   

Varför genomförs arbetstidsförkortningen? 

I Anxo och Lundströms forskningsrapport så framgår det att syftena till 

arbetstidsförkortningar inom den offentliga sektorn under 1990-talet främst varit 

förknippade med försök till att antingen öka sysselsättningen för deltidsarbetande, 

reducera uppsägningar eller försöka minska kostnaderna inom ramen för 

budgetbesparingar.101 Johnsson och Malmberg skriver å andra sidan att förändringarna i 

första hand genomförts för att förbättra de anställdas arbetsvillkor eller för att skapa nya 

arbetstillfällen.102 Dessa slutsatser är däremot inte dragna utifrån Kommunals 

yrkesgrupper men det behöver inte betyda att liknande anledningar inte föregått 

förändringarna för dessa grupper. I tabell 2 nedan ges de uttalade anledningarna som 

förgått arbetstidsförkortningarna för Kommunals yrkesgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Anxo & Lundström (1997) s. 54. 
102 Johnsson & Malmberg (1998) s. 16–22. 
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Tabell 2. Anledning, argument eller syfte till arbetstidsförkortningar.103 

Plats och tid Argument/anledning/syfte 
Dalarnas län, 1991 Minska personalomsättning, sjukfrånvaro och 

arbetsskador 
Stockholms län, 1992 – 
Blekinge län, 1994 Minska sjukfrånvaro 
Stockholms kommun, 1996 Minska arbetslöshet, utreda hur kvalitet och 

effektivitet påverkas, se hur arbetarens livskvalitet 
och hälsa påverkas 

Helsingborgs kommun, 1997 Minska sjukfrånvaro 
Stockholms län, 1997 Förbättra jämställdhet, arbetsmiljö, minska 

arbetslöshet 
Umeå kommun, 1999 Anpassa schema efter de anställdas önskemål 
Malmö kommun, 2003 Minska sjukfrånvaro och personalomsättning 
Stockholms kommun, 2004 Minska sjukfrånvaro 
12 kommuner,104 2005 Hitta samband mellan hälsa och arbetstid 
Malå kommun, 2005 Minska sjukfrånvaro 
Göteborgs kommun, 2014 Förbättra de anställdas hälsa 
Västra Götalands län, 2014 Svårt att behålla och rekrytera personal 
Västra Götalands län, 2015 – 
Umeå kommun, 2015 Förbättra arbetsmiljö, minska sjukfrånvaro 
Stockholms län, 2015 Svårt att behålla personal 
Västerbottens län, 2017 Minska sjukfrånvaro 
Hedemora kommun, 2017 Minska sjukfrånvaro  
Nynäshamns kommun, 2018 Minska sjukfrånvaro, förbättra jämställdhet 
Nyköpings kommun, 2018 Minska sjukfrånvaro, locka fler till yrket 

 

Att minska sjukfrånvaron anges som den vanligaste orsaken till att 

arbetstidsförkortningen genomförs. I 11 fall av 18 anges det explicit vara antingen den 

enda anledningen, eller en av anledningarna till varför förändringen görs.105 Syftet till 

varför arbetstidsförkortningar genomförts för Kommunals yrkesgrupper skulle därmed 

kunna sammanfattas med att det framförallt handlar om att minska sjukfrånvaron, men 

att det i vissa fall även handlar om att behålla eller rekrytera personal. I ett fåtal fall 

handlar det även om att minska arbetslösheten eller skapa en mer jämställd arbetsplats.  

 Då det främst är arbetstidsförkortningar där ett eller flera politiska partier varit 

inblandade som är av intresse för den här studiens syfte så är det givande att endast titta 

 
103 Celler har lämnats tomma då information saknats. 
104 Luleå, Eskilstuna, Hudiksvall, Stockholm, Gävle, Marks, Båstad, Malung, Kungsör, Piteå, Bräcke, 
Kiruna. 
105 Fallen där ingen information hittats har här exkluderats. 
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på de argument som använts då det är konstaterat att politiska partier varit inblandade i 

förkortningen. Då endast dessa fall inkluderas så ges sjukfrånvaroargumentet ett ännu 

större utrymme. Att minska sjukfrånvaro beskrivs då i 12 av 13 fall som en del av syftet 

till varför förkortningen genomfört.106 Partikoalitionerna som genomfört förkortningar 

består till stor del av en likartad sammansättning. I samtliga fall består koalitionen av 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet. I ett fåtal fall kan 

Vänsterpartiet eller Miljöpartiet ersättas av Liberalerna, Centerpartiet eller 

Kristdemokraterna, men detta hör till ovanligheterna. När det kommer till studiens 

andra frågeställning – huruvida olika partikoalitioner genomför arbetstidsförkortningar 

av olika anledningar – kan några generella slutsatser inte dras. Det enda som kan 

konstateras angående syftet bakom en arbetstidsförkortning och det politiska styret som 

genomför förkortningen är att partikoalitionerna som beskrivits ovan främst genomför 

arbetstidsförkortningar för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen.  

Diskussion 

Den tveklöst vanligaste uttalade anledningen till att arbetstidsförkortningarna 

genomförs är att reducera tiden som anställda är hemma på grund av sjukskrivning. Att 

vilja sänka sjukfrånvaron kan göras av syften som både står på arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas sida. Någon tydlig koppling mellan den socialdemokratiska ideologin – 

vilken majoriteten av partierna som genomfört förkortningarna kan sägas ha tillhört – 

finns därmed inte explicit. Att det däremot endast är socialdemokratiskt färgade 

koalitioner som genomfört förkortningarna tyder på att dessa antingen värderar en sänkt 

sjukfrånvaro högre än vad andra koalitioner gör, eller att andra koalitioner helt enkelt 

inte tror på en minskad arbetstid som rätt väg att gå för att få bukt med problemet. En 

tredje förklaring kan även vara att det främst är kommuner med socialdemokratiska 

koalitioner som har problem med sjukfrånvaro inom vårdrelaterade yrken. Att andra 

koalitioner inte tror på en minskad arbetstid som rätt väg att gå för att hantera 

sjukfrånvaroproblemet är troligen den mest rimliga förklaringen. 

 Resultatet visar att Vänsterpartiet är den aktör som varit drivande för den förkortade 

arbetstiden i nästan samtliga fall, trots att även andra partier i sina partiprogram uttalat 

sig positivt om en förkortad arbetstid. Enligt Hartmann så värderar partier som är 

 
106 Här har även mer indirekta argumenten kopplats till syftet att minska sjukfrånvaron. Exempelvis 
"förbättra de anställdas hälsa". 
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policy-seeking själva implementerandet av policys högst, policys som reflekterar deras 

idé om hur samhället bör styras.107 På en flytande skala mellan att främst sträva efter att 

få så mycket röster som möjligt, maximera inflytandet inom det politiska 

etablissemanget och att främst arbeta mot att få igenom policys i linje med den egna 

ideologin, så pekar resultatet på att Vänsterpartiet står närmare kategorin policy-seeking 

än de partier som även uttryckt sig positivt om arbetstidsförkortning.  

 När det kommer till resultatet i den här studiens förhållande till den tidigare 

forskningen så pekar resultatet förvisso inte emot de slutsatser som dessa forskare 

dragit, men det stryker dock antagandet att ideologi även spelar roll, något som 

forskarna inte nämnt särskilt ingående. Isidorsson kommer till exempel fram till att den 

slutgiltiga utformningen av arbetstiden avgörs av aktörers val eller avsaknad av val.108 

Jag hävdar att Vänsterpartiets agerande i frågan styrker påståendet. Partiets uttalade 

strategi om att aktivt arbeta för arbetstidsförkortningar på en lokal nivå påverkar 

arbetstiden för Kommunals yrkesgrupper lokalt. Partiets beslut, eller val, att föra den 

här strategin tillsammans med partiets möjlighet till politiska inflytande påverkar 

arbetstidens utformning på ett lokalt plan. Det jag dock menar bör tilläggas är att 

partiets ideologi till viss del ligger till grund för agerandet, och att detta i sin tur 

påverkar arbetstidens utformning.  

 I materialet förekommer det inte något fall där Kommunal varit den drivande 

aktören, varken mellan 1990 och 2006 då deras mål var att sänka den ordinarie 

arbetstiden till 30 timmar per vecka, eller senare då detta mål till viss del 

bortprioriterats. Detta tyder på att Kommunal inte varit särskilt drivande för en 

förkortad arbetstid för yrkesgrupper på enskilda arbetsplatser, varken innan eller efter 

prioriteringsskiftet. Det här behöver däremot inte betyda att Kommunal inte aktivt 

arbetat för en förkortad arbetstid. Det kan fortfarande vara så att fackföreningen arbetat 

för generella förkortningar för hela yrkesgrupper. Utifrån materialet i den här studien så 

går det dock inte att dra några slutsatser kring detta. 

 Centerpartiet agerande i arbetstidsfrågan går till viss del emot studiens teoretiska 

hypotes. Partiet var inte iblandad i något av de analyserade fallen av 

arbetstidsförkortning mellan 1990 och 2001 – den tid då partiets ideologiska hållning 

tydde på att partiet skulle ha arbetat för en förkortad arbetstid. Det här gör det tydligt att 

ståndpunkter författade i partiprogrammen inte uteslutande tar sig uttryck i den förda 

 
107 Hartmann (2015) s. 30–31. 
108 Isidorsson (2001) s. 330–331. 
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politiken. Det ska dock beaktas att partiet gjorde en helvändning och slutade ta ställning 

för en förkortad arbetstid i och med antagandet av partiprogrammet 2001. Det här skulle 

kunna innebära att partiets ideologiska övertygelse i arbetstidsfrågan dessförinnan inte 

var särskilt starkt.  
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Slutsats 

Den tidigare forskningen som behandlar den svenska arbetstidens utveckling gör det 

tydligt att frågan om en kortare arbetstid inom den nationella politiken under de senaste 

årtiondena setts som en omöjlig fråga. I samband med detta så har även den ideologiska 

dimensionen av frågan mer eller mindre försvunnit. Den tidigare forskningen syftar 

dock på en statlig nationell nivå. Den här studien tydliggör arbetstidsfrågan ur ett 

lokalpolitiskt perspektiv och visar att detsamma inte gäller när frågan analyseras på en 

annan nivå. Det som inte syns på makronivå i den nationella politiken går att se lokalt 

och i slutandet av de avtal som faktiskt styr människors arbetstid. På ett lokalt plan har 

arbetstidsfrågan varit aktuell under de senaste årtiondena. Här spelar även politisk 

ideologi fortfarande en betydande roll för arbetstidens utformning. 

 Resultatet i den här studien konstaterar att det främst är en viss partisammansättning 

som genomfört arbetstidsförkortningar för Kommunals yrkesgrupper, nämligen en 

koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa 

samtliga partiers ställningstagande i arbetstidsfrågan har en koppling till den 

socialdemokratiska ideologin, vilket även konstateras i resultatet. Än mer intressant är 

dock att det nästan bara är ett parti som varit drivande i frågan – Vänsterpartiet. Utifrån 

analysen av partiprogrammen så framgår det att Vänsterpartiet är det parti som starkast 

tror på en förkortad arbetstid. Att partiet även är mest drivande i frågan överensstämmer 

med det teoretiska resonemanget som Hibbs och Hartmann för, att partiers ideologiska 

bakgrund påverkar både innehållet och utfallet av den förda politiken.  

 För arbetstidens utformning så pekar dock resultatet på att den partipolitiska 

situationen i kommunen eller regionen spelar en minst lika viktig roll som ideologin, 

om inte en ännu viktigare. Då det nästan enbart är Vänsterpartiet som är drivande i 

frågan så krävs det att partiet sitter i en position med inflytande för att ha möjligheten 

till att förhandla fram en förkortad arbetstid. Jag menar att resultatet antyder att det 

krävs en kombination av en Socialdemokratisk koalition och att Vänsterpartiet sitter i en 

position med inflytande, där de kan förhandla fram en förkortad arbetstid, för att lokala 

arbetstidsförkortningar ska komma till skott. Arbetstidsfrågan är alltså inte omöjlig, 

men ändå en fråga som enbart är möjlig under vissa specifika omständigheter. 
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 Då det främst är en partikoalitionstyp som genomfört arbetstidsförkortningar för 

Kommunals yrkesgrupper så kan inte några generella slutsatser dras gällande frågan om 

argumenten bakom förändringen skiljer sig mellan olika styren. Det enda som kan 

konstateras angående syftet bakom en arbetstidsförkortning och det politiska styret som 

genomför förkortningen är att partikoalitionerna som består av Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet och/eller Miljöpartier, och i ett fåtal fall då Vänsterpartiet eller 

Miljöpartiet ersättas av Liberalerna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna är att den här 

koalitionstypen främst genomför arbetstidsförkortningar för att minska sjukfrånvaron på 

arbetsplatsen. 

 Något som även bör understrykas är att förändringarna av arbetstiden i de allra flesta 

fall (19/20) är tidsbestämda. Arbetstidsförkortningarna är alltså inte permanenta utan 

genomförs främst som försök. Trots att förkortningarna i flertalet fall genomförts av 

politiska koalitioner där samtliga partier haft en uttalad ambition om att sänka 

arbetstiden. De genomförande politiska partierna ser därmed inte arbetstidsförkortning 

som en reform vars värde ligger i själva förändringen i sig, utan att det är ett medel som 

kan leda till andra ändamål, som en minskad sjukfrånvaro eller arbetslöshet. Det här är 

dock bara en slutsats som kan dras om hela partikoalition bakom reformen, vilket värde 

vartdera parti tillskriver en förkortad arbetstid kan inte det faktum att förändringar har 

ett slutdatum fastställa. För att utröna respektive partis värdering av en förkortad skulle 

en intervjustudie kunna genomföras. Intervjuer med representanter från partierna skulle 

även kunna resultera i en ökad förståelse i huruvida olika partier vill genomföra 

arbetstidsförkortningar av olika anledningar.  

   

  



 50 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor: 

Partiprogram 
Centerpartiet (1990). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/c/p/1990> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Centerpartiet (2001). Där människor får växa. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/c/p/2001> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Centerpartiet (2013). En hållbar framtid. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/c/i/2013> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Folkpartiet (1990). Liberalismen. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/1990> (Hämtad 
10/5–2020). 
 
Folkpartiet (1997). Liberalismen. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/1997> (Hämtad 
10/5–2020). 
 
Folkpartiet (1999). Liberalismen. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/1999> (Hämtad 
10/5–2020). 
 
Folkpartiet (2001). Frihet att växa. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/2001> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Folkpartiet (2003). Frihet att växa. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/2003> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Folkpartiet (2007). Frihet att växa. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/2007> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Folkpartiet (2009). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/2009> (Hämtad 
10/5–2020). 
 
Folkpartiet (2013). Frihet i globaliseringens tid. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/p/2013> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Kristdemokraterna (1993). Principprogram. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/kd/p/1993> (Hämtad 10/5–2020). 



 51 

 
Kristdemokraterna (2001). Principprogram. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/kd/p/2001> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Kristdemokraterna (2015). Principprogram. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/kd/c/2015> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Miljöpartiet (1988). Miljöpartiets idéprogram. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/mp/p/1988> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Miljöpartiet (1977). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/mp/p/1997> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Miljöpartiet (2001). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/mp/p/2001> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Miljöpartiet (2005). Grön ideologi. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/mp/p/2005> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Miljöpartiet (2013). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/mp/p/2013> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Socialdemokraterna (1975). Program. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/1975> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Socialdemokraterna (1990). Socialdemokraternas partiprogram. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/1990> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Socialdemokraterna (2001). Partiprogram för Socialdemokraterna. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/2001> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Socialdemokraterna (2013). Ett program för förändring. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s/p/2013> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Vänsterpartiet (1987). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/p/1987> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Vänsterpartiet (2000). För en solidarisk värld. 
<https://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/p/2000> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Vänsterpartiet (2012). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/p/2013> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 



 52 

Vänsterpartiet (2016). Partiprogram. <https://snd.gu.se/sv/vivill/party/v/p/2017> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 

Tidningsartiklar 

1991, Dalarnas län (Kopparbergs län): 
Kommunalarbetaren (1991). 30-timmarsvecka med full lön på försök. Nr. 9. 
Kommunalarbetaren [Laszlo, Carlo] (1991). Arbetstidsförkortningen riskerar bli 
dagslända. Nr. 9. 
 
1992, Stockholms län: 
Kommunalarbetaren (1996). Fyra år med kortare arbetstid. Nr. 2. 
 
1994, Blekinge län: 
Kommunalarbetaren (1994). 6-timmarsdag för minskad sjukfrånvaro. Nr. 5. 
 
1996, Stockholms kommun: 
Kommunalarbetaren [Ekeflo, Gudrun] (1997). Tvekan först men nu alla positiva. Nr. 1. 
Svenska Dagbladet [Olsson, Lova] (14/2–1996). Sextimmarsdag på försök. 
 
1997, Helsingborgs kommun: 
Kommunalarbetaren [GE] (1997a). Förkortad arbetstid i Stockholms landsting. Nr. 2. 
Kommunalarbetaren [SOK] (1998). Kort arbetstid gav stor vinst. Nr. 18. 
TT (14/2–1997). Fler jobb och högre lön – med kortare arbetstid. 
 
1997, Stockholms län: 
Dagens Nyheter [Sörbring, Gunnar] (21/11–1996). Landstingets budget: Sjukvården får 
extra pengar. 
Kommunalarbetaren [GE] (1997b). Förkortad arbetstid i Stockholms landsting. Nr. 2. 
 
1999, Umeå kommun: 
Kommunalarbetaren [GE] (1999). Försök med kortare arbetstid. Nr. 19. 
 
2003, Malmö Kommun: 
Kommun Aktuellt (3/2–2003). Kortare arbetstid i Malmös hemtjänst. 
SKTF-tidningen (29/11–2002). Skånsk arbetstidsförkortning i fara. 
 
2004, Stockholms kommun: 
Kommunalarbetaren [Sjölander Holland, Ann-Christin] (17/8–2006). Förkortad 
arbetstid gav inte bättre hälsa. 
Svenska Dagbladet (8/10–2004). Stockholm behöver mer än bidrag. 
 
2005, 12 kommuner: 



 53 

Kommunalarbetaren [Casell, Åsa] (3/3–2005). Nya försök med kortare arbetstid. 
SKTF-tidningen (29/12–2004). Elva kommuner provar kortare arbetstid. 
 
2005, Malå kommun: 
Dagens Samhälle [Perkiö, Hans] (15/6–2006). Smarta scheman för kortare arbetstid 
möjlig. 
 
2014, Göteborgs kommun: 
Kommunalarbetaren [Fahlander, Moa] (11/4–2014). Göteborg testar sextimmarsdag. 
 
2014, Västra Götalands län: 
Kommunalarbetaren [Larsson, Ellen] (14/12–2016). Nu hinner Anna träna hundarna. 
 
2015, Västra Götalands län: 
Kommunalarbetaren [Swahn, Christina] (5/5–2015). Här får uskorna större ansvar. 
 
2015, Umeå kommun: 
Kommunalarbetaren [Alstermark, Cecilia] (14/12–2016). De fick jobba sex timmar med 
full lön. 
Kommunalarbetaren [Alstermark, Cecilia] (12/10–2015). Umeå testar sex timmars 
arbetsdag. 
Umeå Tidning [Edman, Ulrika et al.] (16/9–2015). Sex timmars arbetsdag – ett steg in i 
framtiden. 
 
2015, Stockholms län: 
Kommunalarbetaren [Alstermark, Cecilia] (2/12–2015). Akutpersonal får minskad 
arbetstid. 
Vårdfokus [Westin, Jonatan] (18/11–2015). Karolinska Huddinge sänker arbetstiden 
för akutpersonal. 
 
2017, Västerbottens län: 
DagensETC [Gustavsson, Andreas] (16/1–2017). Städare får kortad arbetsdag. 
Kommunalarbetaren [Larsson, Ellen] (19/1–2017). Städare i Skellefteå får 
sextimmarsdag. 
 
2017, Hedemora kommun: 
dt [Runnberg, Jens] (13/12–2016). Runnberg: Fel att Hedemora satsar 1,8 Mkr på att 
17 anställda ska jobba mindre. 
Kommunalarbetaren [Berglund, Catarina] (25/10–2017). Kortare arbetstid i Hedemora. 
 
2018, Nynäshamns kommun: 
Nynäshamns-Posten [Albin, Carina] (5/1–2018). Kortare arbetsvecka för 
omsorgsanställda. 



 54 

Nynäshamns-Posten [Klasson, David] (27/10–2017). Nynäshamns kommun måste bli 
större – annars höjs skatten. 
 
2018, Nyköping kommun: 
Kommunalarbetaren [Söderlund, Therése] (13/8–2018). Anställda nöjda med kortad 
arbetstid. 
Södermanlands Nyheter [Ringdahl, Lasse] (1/10–2014). Sex timmars arbete med 
bibehållen lön. 
 

Litteratur: 

Andersson, Hampus (2019). Arbetstidsförkortning: Tid är pengar. Kommunal.  
 
Anxo, Dominique & Lundström, Sofia (1997). Drivkrafter för flexibla arbetstider: 
kartläggning av svensk FoU om arbetstidens längd och förläggning. Rådet för 
arbetslivsforskning. Stockholm. 
 
Arbetsmiljöverket (2020). Om arbetstidslagen. <https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-
och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/om-arbetstidslagen/> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Burgoon, Brian & Baxandall, Phineas (2004). Three Worlds of Working Time: The 
Partisan and Welfare Politics of Work Hours in Industrialized Countries. Politics & 
Society, Vol. 32, nr. 4: 439–473. 
 
Hartmann, Sebastian (2015). Partisan Policy-Making in Western Europe: How Ideology 
Influences the Content of Government Policies. Springer Fachmedien Wiesbaden. 
Wiesbaden. 
 
Hellström, Hans (1992). Struktur, aktör eller kultur: arbetstidspolitik i det 
industrialiserade Sverige. Stockholms universitet. Stockholm. 
 
Hibbs, Douglas A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy. The American 
Political Science Review, Vol. 71, nr. 4: 1467–1487. 
 
Isidorsson, Tommy (2001). Striden om tiden: arbetstidens utveckling i Sverige under 
100 år i ett internationellt perspektiv. Göteborgs universitet. Göteborg. 
 
Johnsson, David & Malmberg, Jonas (1998). Avtalsutveckling på 
arbetstidsområdet. Arbetslivsinstitutet. Solna. 
 



 55 

Karlsson, Pär (25/2–2019). Kommunal stryper miljonstödet till S. Aftonbladet. 
<https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BJplMw/kommunal-stryper-
miljonstodet-till-s> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Kommunal (2019). Verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport & årsredovisning 2018. 
 
Kommunal (2020a). Arbetstidslagen. <https://www.kommunal.se/arbetstidslagen> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Kommunal (2020b). Kollektivavtal. <https://www.kommunal.se/pa-
jobbet/kollektivavtal> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Kommunal (2020c). Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm arbetstid. 
<https://www.kommunal.se/kortare-veckoarbetstid-yrken-med-obekvam-arbetstid> 
(Hämtad 10/5–2020). 
 
Kommunalarbetaren (2020). Om KA. <https://ka.se/om-ka/> (Hämtad 10/5–2020).  
 
Kommunalarbetaren (21/1–2010). Milstolpar i KA:s historia. 
<https://ka.se/2010/01/21/milstolpar-i-kas-historia/> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Kåks Röshammar, Charlotta (18/10–2019). Därför är sextimmarsdagen iskall. Arbetet. 
<https://arbetet.se/2019/10/18/darfor-ar-sextimmarsdagen-iskall/> (Hämtad 10/5–2020). 
 
Larsson, Reidar (1994). Politiska ideologier i vår tid. 5. uppl. Studentlitteratur. Lund. 
 
Nilsson, Viveka & Wänström, Johan (2011). Hur besvärligt kan det vara i en kommun? 
46 kommuner berättar. Kommunforskning i Västsverige. Göteborg. 
 
Novus (2018). Vänsterpartiet – Om arbetstid.  
 
Rosengren, Calle (2009). Arbetstidens symbolvärde: om historisk kontinuitet och 
förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning. 
Kungliga Tekniska högskolan. Stockholm. 
 
SFS 1982:673. Arbetstidslag.  
 
Spross, Linn (2016). Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en 
arbetstidsfråga 1919–2002. Uppsala universitet. Uppsala. 
 
 
  



 1 

Appendix 

Tabell 3. Bransch, omfattning och ny arbetstid vid arbetstidsförkortningar. 

Plats och tid Bransch Omfattning Ny arbetstid 
Dalarnas län, 1991 Hälso- och sjukvård 10 månader 30 timmar per 

vecka 
Stockholms län, 
1992 

Hälso- och sjukvård 1 år 35 timmar per 
vecka 

Blekinge län, 1994 Hälso- och sjukvård 1,5 år 30 timmar per 
vecka 

Stockholms 
kommun, 1996 

Äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, förskola/skola, 
funktionshinder 

2 år 30 timmar per 
vecka 

Helsingborgs 
kommun, 1997 

Äldreomsorg 2 år 30 timmar per 
vecka 

Stockholms län, 
1997 

Hälso- och sjukvård 2 år – 

Umeå kommun, 
1999 

Äldreomsorg 2 år 88% av tidigare 
heltid 

Malmö kommun, 
2003 

Äldreomsorg (hemtjänst) Tillsvidare 35 timmar per 
vecka 

Stockholms 
kommun, 2004 

Äldreomsorg 1 år 33 timmar per 
vecka 

12 kommuner, 
2005 

Äldreomsorg, 
förskola/skola, hälso- 
och sjukvård 

2 år 75% av tidigare 
heltid 

Malå kommun, 
2005 

Äldreomsorg 2 år 32 timmar per 
vecka 

Göteborgs 
kommun, 2014 

Äldreomsorg 1 år 30 timmar per 
vecka 

Västra Götalands 
län, 2014 

Hälso- och sjukvård 2 år 32 timmar per 
vecka 

Västra Götalands 
län, 2015 

Hälso- och sjukvård 3 år 34,24 timmar per 
vecka 

Umeå kommun, 
2015 

Äldreomsorg 1 år 30 timmar per 
vecka 

Stockholms län, 
2015 

Hälso- och sjukvård 1 år 32,2 timmar per 
vecka 

Västerbottens län, 
2017 

Underhåll (lokalvård) 1,5 år 30 timmar per 
vecka 

Hedemora 
kommun, 2017 

Äldreomsorg (hemtjänst) 1 år 30 timmar per 
vecka 

Nynäshamns 
kommun, 2018 

Äldreomsorg, 
förskola/skola 

1 år 35 timmar per 
vecka 

Nyköpings 
kommun, 2018 

Äldreomsorg 1,5 år 30 timmar per 
vecka 


