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Sammanfattning 

Under 1900-talet har en debatt om arbetstiden gett upphov till ett antal arbetstidsförkortningar 

vilket lett fram till den lagstiftade 40 timmars arbetsvecka som existerar idag i Sverige. På 

arbetsmarknaden skedde under 1900-talet en övergång från industrisamhälle till 

tjänstesamhälle vilket också ledde till förändrade arbetsförhållanden i arbetslivet. Denna 

studie ger en beskrivning av arbetstidsfrågan under 1900-talet och syftar till att beskriva hur 

arbetstidsfrågan ser ut idag mellan arbetsmarknadens parter. I den teoretiska ramen för 

studien presenteras ett postindustriellt perspektiv som används för att förklara den 

omvandling som skett i samhället från industrisamhälle till postindustriellt samhälle med en 

dominerande tjänstesektor. Dessa begrepp belyser hur arbetsförhållandena i arbetslivet har 

förändrats och vilka effekter detta har inneburit för arbetstidsfrågan. Datainsamlingen 

genomfördes kvalitativt i form av sex intervjuer. Tre av dessa intervjuer genomfördes med 

representanter för Svenskt Näringsliv, Tjänstemännens Centralorganisation samt 

Landsorganisationen. En intervju genomfördes med en jurist vid Arbetsmiljöverket och två 

intervjuer genomfördes med forskare från Stressforskningsinstitutet respektive Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Studiens resultat visar att 

arbetstidsfrågan idag främst berör två aspekter av arbetstid. Det ena är förläggning av 

arbetstiden och det andra är det flexibla arbetet. Följaktligen kan det hävdas att frågan om 

arbetstidsförkortning har minskat i intresse hos arbetsmarknadens parter. Resultatet visar 

vidare att arbetsmarknadens parter anser att arbetstidsfrågan och eventuella ändringar kring 

arbetstid bör ske genom kollektivavtalsförhandlingar snarare än lagstiftning.  

 

Nyckelord: Arbetstid, Arbetstidsförkortning, Postindustrialism, Tjänstesamhälle, Flexibilitet. 
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Förteckning över förkortningar 

AV - Arbetsmiljöverket 

Ds - Departementsserien 

IFAU -  Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

LO -  Landsorganisationen 

SAF -  Svenska Arbetsgivareföreningen 

SOU -  Statens Offentliga Utredningar 

TCO -  Tjänstemännens centralorganisation 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Den industriella revolutionen gav upphov till en mängd teknologiska innovationer som kom 

att påverka ett helt samhälle i många avseenden. Globaliseringen tog fart i och med ångdrivna 

fartyg och produktionen i industrin ökade kraftigt. Jordbrukssamhället luckrades upp och 

människor började flytta in till städerna för att jobba inom industrin. Med den ökade 

industrialiseringen påverkades synen på arbetet och dess inverkan på människors liv. På 

industrigolvet var det klockan som utövade kontrollen över produktionen och arbetstiden var 

en stor del av arbetarens dag. Under senare 1800-tal började industrianställda ställa krav på 

minskad arbetstid och utökad fritid. Den 1:a maj år 1890 kom parollen ”8 timmars arbetsdag, 

8 timmars fritid och 8 timmars vila” vilket förverkligades år 1920 med 48 timmars vecka. 

Arbetet hade en bestämd tidsram då det skulle utföras.  

Idag förs fortfarande diskussionen om arbetstidsförkortning och inför riksdagsvalet år 2014 är 

frågan högst aktuell bland politiska partier. Den första maj stod Gudrun Schyman, en av 

Feministiskt Initiativs talespersoner, i Göteborg och utropade följande: 

”Det finns ingen reform som skulle vara så nödvändig och så nyttig för så många 

nu som en förkortad arbetstid.” – Gudrun Schyman (Feministiskt Initiativ, 2014)  

Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i sina partiprogram med frågan om en förkortad 

arbetstid. Vänsterpartiet skriver i ”Striden om tiden”, en rapport om arbetstidsförkortning, att 

arbetstidens längd bör sänkas från 40 timmar i veckan till 30 timmar i veckan för att 

möjliggöra för människor att förena heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut 

sig (Vänsterpartiet, 2014). Miljöpartiet är inne på samma linje som Vänsterpartiet och skriver 

i sitt partiprogram att deras vision är ”ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan 

arbete och fritid” (Miljöpartiet, 2014). 

Den senaste lagstadgade arbetstidsförkortningen trädde i kraft år 1973 vilket gjorde 40 

timmars arbetsvecka till verklighet i Sverige. Sedan dess har det funnits ett fortsatt intresse 

för arbetstidsförkortning, men någon sådan har inte genomförts via lagstiftning. Under 1990-

talet och 2000-talet genomfördes ett antal projekt för att mäta arbetstidsförkortningens 

effekter på bland annat sysselsättning och hälsa. De har dock inte lett fram till någon 

ytterligare lagstadgad arbetstidsförkortning.  
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Samtidigt har arbetsmarknadens parter möjlighet att genomföra arbetstidsregleringar genom 

kollektivavtal. Under 1900-talet har diskussionen om arbetstidsförkortning varit ständigt 

närvarande men avsaknaden av ytterligare lagstiftad arbetstidsförkortning de senaste 40 åren 

leder oss till att fundera över hur arbetstidsfrågan ser ut idag. Då arbetstagarorganisationer 

och arbetsgivarorganisationer har stor makt över villkoren i arbetslivet anser vi det vara av 

intresse att undersöka hur arbetstid diskuteras mellan dem och vilka ståndpunkter de har.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa dagens debatt kring arbetstidsfrågan ur 

arbetsmarknadens parters perspektiv. Den ämnar kortfattat beskriva arbetstidsfrågans historia 

och med det som utgångspunkt redogöra för hur arbetsmarknadens parter idag resonerar kring 

arbetstid samt vilka ståndpunkter som är centrala i frågan.  

Frågeställningen som studien syftar till att besvara är: hur ser arbetstidsfrågan ut idag utifrån 

arbetsmarknadens parters perspektiv? 

1.3. Disposition 
Studiens fortsatta disposition är som följer: inledningsvis presenteras en historisk överblick 

av arbetstidsfrågan samt tidigare forskning inom ämnet. Sedan följer en genomgång av den 

teoretiska ramen som resultatet kommer att analyseras utifrån. Därefter redogörs för metoden 

som bland annat inbegriper urval och tillvägagångssätt. Vidare presenteras resultatet vilket är 

studiens tyngdpunkt och ger en beskrivning av hur arbetsmarknadens parter ser på 

arbetstidsfrågan idag. Efter det förs en diskussion och analys utifrån teori och resultat. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser samt förslag på framtida forskning på området. 
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2. Utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer arbetstidsfrågan förklaras ur ett historiskt perspektiv. Därefter 

följer en förklaring av begreppen arbetstid samt arbetstidsförkortning. Avsnittet avslutas med 

en presentation av tidigare forskning och genomförda projekt kring arbetstid och 

arbetstidsförkortning. 

2.1. Historia 

2.1.1. 48-timmarsvecka 
Under 1910-talet var den genomsnittliga arbetstiden i Sverige 55-60 timmar i veckan men 

redan år 1890 propagerades det under första-maj-tåg för ”åtta timmars arbetsdag”. Att det var 

just åtta timmar som blev parollen kan förklaras i att dygnets 24 timmar delades upp i de tre 

delarna arbete, fritid och vila. Det skulle dock komma att dröja till år 1920 innan det 

lagstiftades om 48-timmars arbetsvecka, som då inkluderade sex dagar. Vad var det då som 

ledde fram till en förkortning av arbetstiden? Orsakerna till förändringen var flera. Fackliga, 

sociala och politiska faktorer spelade in. Den fackliga ställningen gällde arbetarskyddet. I och 

med långa arbetsdagar märktes en tendens till ökade arbetsolyckor mot slutet av arbetsdagen. 

Sociala faktorer som spelade in var arbetarnas behov av fritid. Den politiska aspekten gällde 

den starka radikalisering av arbetarrörelsen som ägde rum i samband med den svåra 

försörjningssituationen mot slutet av första världskriget. Dock skulle inte denna lagändring 

komma att omfatta alla arbetstagare. Det var endast inom industri och transport som lagen 

först kom att gälla. Detta berodde på det nämnda arbetarskyddet. Det ansågs att arbetets natur 

inom tjänstemannagrupper inte krävde en arbetstidsförkortning. (SOU 2002:12, s.19f) 

2.1.2. 45-timmarsvecka 
När det gäller förändringen från 48-timmarsvecka till 45-timmarsvecka år 1957 hade 

anledningarna bakom förändringen ändrats väldigt mycket från år 1920. Vid den här 

tidpunkten var Sverige ett land där hälsoläget var på topp och det fanns en stark tillväxt i 

ekonomin. Till skillnad mot år 1920, då det främsta motivet var arbetarskydd, låg fokus nu i 

stället på att satsa på ökad fritid för befolkningen som ett led i att ytterligare förbättra redan 

goda livsvillkor. I och med den goda tillväxten i ekonomin och en tro på fortsatt stark tillväxt 

diskuterades det hur det ökade utrymmet i ekonomin skulle disponeras. Alternativen var 

höjda löner, generella sociala reformer och förkortad arbetstid. Det ska sägas att dessa 

alternativ inte var en fråga om antingen det ena eller det andra, utan snarare en avvägning 



Uppsala universitet  Anders Carlsson 
Kandidatuppsats Sociologi AOP-C  Mathias Gunnstedt 
 
 

 11 

mellan dessa tre. Då lönenivåerna kontinuerligt redan hade ökat och flera sociala reformer 

hade genomförts valdes en satsning på kortad arbetstid, det vill säga mer fritid och bättre 

livsvillkor. Lagen om 45-timmarsvecka gjordes dispositiv, vilket innebar att den i vissa delar 

kunde ersättas av överenskommelser i kollektivavtal. Det fastställdes att förkortningen från 

48-timmarsvecka till 45-timmarsvecka skulle ske genom en förkortning av arbetstiden med 

en timma i veckan under tre år, vilket betydde att det år 1960 skulle vara en 45-

timmarsvecka. (SOU 2002:12, s.20f) 

2.1.3. 40-timmarsvecka 
1973 trädde lagen om 40-timmarsvecka i kraft. Målet med denna lag var att skapa rättvisa 

mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Som nämndes tidigare gällde den första 

arbetstidsregleringen endast inom transport och industri. När lagen sedan gjordes dispositiv i 

slutet av 1950-talet kunde arbetstagare med starka kollektivavtal avtala sig till en bra 

arbetstid. Nu ville lagstiftaren göra så att alla skulle omfattas av den nya 40-timmarsveckan, 

dock behölls lagen dispositiv. (SOU 2002:12, s.21) 

2.1.4. Intressenter 
I Sverige finns en stark tradition av att arbetsmarknadens parter, det vill säga 

arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer, har stort inflytande över 

arbetsmarknaden och dess utformning. Detta beror på att dessa parter representerar en stor 

majoritet av alla arbetstagare och arbetsgivare och på detta vis har stort inflytande över de 

politiska besluten. Ur detta historiska perspektiv har det främst varit två stora aktörer som 

förhandlat med varandra, nämligen arbetstagarorganisationen Landsorganisationen (LO) och 

arbetsgivarorganisationen Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) (SOU 2002:12, s.29). För 

att öka förståelsen i arbetstidsfrågan redogörs i denna studie för dessa organisationers 

ståndpunkter. Även arbetstagarorganisationen Tjänstemännens Centralorganisations (TCO) 

ståndpunkter kommer att behandlas då de representerar tjänstemannasidan och har haft andra 

motiv och ståndpunkter gällande förespråkande av arbetstidsförkortning än LO. 

2.1.5. LO 
Tidigare i texten berördes de tre olika delarna en ekonomisk satsning kan väljas att läggas på; 

ökad fritid, ökad lön eller sociala reformer. För LO har det främsta motivet varit löneökning, 

då de ser medlemmarnas försörjningsmöjligheter som organisationens viktigaste uppdrag och 

därmed tolkar medlemmarnas intresse i den riktningen. Först när denna löneökning lett till att 
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den materiella levnadsstandarden ökat för medlemmarna har det varit aktuellt att fokusera på 

kortad arbetstid. I de fall där LO dock har arbetat för kortare arbetstid har det gällt 

arbetarskyddet för att öka säkerheten för arbetstagare med bristfälliga arbetsförhållanden. En 

annan central del har varit rättvisefrågorna då LO, framförallt under 1960- och 1970-talen, 

försökte uppnå lika villkor för arbetstider och semester som tjänstemännen hade. (SOU 

2002:12, s.29f) 

2.1.6. TCO 
När det gäller TCO var länge välfärdsargumentet med kortare arbetstid och mer ledighet, 

istället för löneökning, den viktigaste frågan för organisationen. Under 1960-talet ville man 

ha fler deltidsanställningar för att göra det möjligt för kvinnor att komma ut i arbetslivet 

samtidigt som de kunde ha hand om hushållet och familjen. Från mitten av 1970-talet blev 

frågan om jämställdhet viktig. Ståndpunkten blev från år 1974 att försöka korta arbetstiden 

för att göra det möjligt för båda föräldrarna att ta hand om barnen. En likhet mellan LO och 

TCO gäller frågan om sex timmars arbetsdag. De ser sex timmars arbetsdag som önskvärt på 

sikt men föga realistiskt i ett överblickbart perspektiv. (SOU 2002:12, s.31) 

2.1.7. SAF 1 
Deras ståndpunkt i frågan gällande arbetstidsförkortning har varit att motsätta sig alla typer 

av förändringar helt och hållet. Anledningen till denna hårda linje var att de var rädda för en 

spridningseffekt mellan sektorer och avtalsområden om väl förändringar initierats. SAF-

styrelsen använde benämningen ”smittorisk” och menade att om ett företag fick igenom en 

ändring var det stor risk att fler skulle följa efter. En annan anledning var att de helt enkelt 

inte hade något att vinna på att arbetstiden kortades. Det har dock funnits tillfällen då SAF 

har accepterat minskning av arbetstid och faktiskt haft intresse av det. Det var aktuellt när de 

ville undvika lagstiftning på arbetstidens område. Detta skulle ha minskat arbetsgivarnas 

möjligheter till inflytande. Ytterligare ett huvudargument mot minskning av arbetstid har gällt 

det svenska näringslivets konkurrenskraft, och att kortad arbetstid skulle påverka negativt. 

Där TCO valde kortad arbetstid ansåg SAF höjda löner som ett bättre alternativ. Detta på 

grund av att de ansåg att en arbetstidsförkortning skulle leda till lägre utnyttjande av maskiner 

och utrustning och högre administrationskostnader för personal. Avslutningsvis ska sägas att 

SAF menade att arbetstider inte var fullt anpassningsbara till förändringar i ekonomin. Har 

arbetstiderna väl sänkts så höjs de knappast igen. (SOU 2002:12, s.32f) 
                                                
1 ”SAF var tidigare arbetsgivarnas huvudorganisation. Den har ersatts av Svenskt Näringsliv.” (NE, 2014). 



Uppsala universitet  Anders Carlsson 
Kandidatuppsats Sociologi AOP-C  Mathias Gunnstedt 
 
 

 13 

2.2. Begrepp 

2.2.1. Arbetstidsbegreppet  
Arbetstid som begrepp har under historien förändrats dramatiskt. Till skillnad mot idag 

avgränsades inte arbetet i det gamla jordbrukssamhället av en klart fastställd tid, utan av 

solen. Först när industrisamhället växte fram blev det tydligt vad arbetstid var. Då gränsen 

mellan arbete och fritid i dagens tjänste- och IT-samhälle förefaller alltmer svårdefinierad kan 

parallellen till jordbrukssamhället med en icke-fastställd tid återigen dras. (Bergström & 

Olofsdotter, 2000, s.10)  

Även uppdelningen och synen på arbetstid är av intresse för att kunna förstå på vilket sätt 

själva tiden kan beräknas. Det finns fyra sätt att dela upp arbetstiden på enligt Bergström och 

Olofsdotter (2000).   

• Dagsarbetstid, den omfattning av arbetsdag som en arbetande person med 

regelbunden arbetstid har.  

• Veckoarbetstid, i stort sett samma som dagsarbetstid dock med skillnaden att denna 

definition delvis tar hänsyn till personer med oregelbundna arbetstider.  

• Årsarbetstid, i denna definition ingår hur många timmar per år en person arbetar. Vad 

som räknas in här är sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester samt andra typer av 

lagstadgad ledighet.  

• Livsarbetstid, innefattar hela den period en person arbetar under sitt liv. Faktorer som 

spelar in här är bland annat pensionsålder, värnplikt och studier  

(Bergström & Olofsdotter, 2000, s.11-12).  

 
Sophia Eriksson delar upp arbetstid i ordinarie och faktisk arbetstid. Ordinarie arbetstid 

innebär lagstadgad, avtalad eller normalarbetstid. Den faktiska arbetstiden täcker övertid och 

frånvaro (Eriksson, 1996, s.8).    

2.2.2. Arbetstidsförkortning  
Begreppet arbetstidsförkortning presenteras på olika sätt i litteraturen. Olika typer av 

arbetstidsförkortning ger olika effekter på olika lång tid. Vid en minskning av arbetstiden per 

vecka påverkas driftstiden på en arbetsplats. En arbetstidsförkortning som innebär en 

sänkning av pensionsåldern har ingen inverkan på driftstiden på en arbetsplats men ger 
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effekter på skatteklimatet (Eriksson, 1996, s.8). Arbetstidsförkortning som sker utan 

lönekompensation (oförändrad timlön) bör skiljas från arbetstidsförkortning med full 

lönekompensation (ökad timlön). Även olika grader av lönekompensation kan förekomma. 

Hur lönen förändras vid arbetstidsförkortning kan också ge upphov till olika förändringar på 

samhällsnivå (Eriksson, 1996, s.7ff).   

För att en arbetstidsförkortning ska kunna få effekter på samhällsnivå krävs att förändringen 

är generell. En generell arbetstidsförkortning innebär att normalarbetstiden i samhället 

minskar genom exempelvis lagstiftning eller avtal mellan marknadens parter. En sådan 

förändring kan analyseras utifrån ett makroperspektiv där effekterna är mer omfattande och 

långvariga. Motsvarande arbetstidsförkortning i mindre skala kallas selektiv 

arbetstidsförkortning och genomförs exempelvis i företag eller i en viss bransch genom 

avtalad minskning av arbetstiden. Effekterna av en selektiv arbetstidsförkortning analyseras 

utifrån ett mikroperspektiv och kan inte generaliseras till samhällsnivå då samhällsekonomin 

inte påverkas i samma utsträckning. (Eriksson, 1996, s.6) 

2.3. Tidigare forskning 

2.3.1. Genomförda projekt av arbetstidsförkortning 
Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning (FIEF) fick år 1996 i uppdrag av 

den, år 1995, statligt tillsatta Arbetskommittén att redogöra för vilka sysselsättningseffekter 

arbetstidsförkortning kan leda till. Arbetstidsförkortning har det senaste seklet aktivt 

diskuterats men i ljuset av den arbetslöshet som drabbade Sverige i början av 1990-talet togs 

den då på allvar upp på agendan som potentiell lösning på den minskade sysselsättningen. 

Med tidigare empirisk och teoretisk forskning som grund mynnade uppdraget ut i en rapport 

utgiven i april år 1996. Rapportens resultat pekar på ett antal antaganden, eller 

förutsättningar, som är i det närmaste essentiella för att en arbetstidsförkortning ska ge 

positiva effekter på sysselsättningen (Eriksson, 1996, s.I). Den inleds med en genomgång av 

debatten om generell arbetstidsförkortning vid tidpunkten för rapporten. I genomgången 

presenteras tre linjer i frågan och vilka de huvudsakliga parterna är. TCO, Sveriges 

kommunaltjänstemannaförbund (SKTF, idag Vision) och IF Metall förespråkar en generell 

arbetstidsförkortning och att den genomförs så snart som möjligt. IF Metall menar att en 

förkortning av årsarbetstiden bör genomföras med bibehållen lön för de anställda. Detta 

behöver inte betyda ökade lönekostnader då de ökade lönerna förväntas utnyttja 
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löneutrymmet (Eriksson, 1996, s.2f). Löneutrymmet är “Det ekonomiska utrymmet för 

löneökningar” (Dokumera, 2014), vilket förklaras ytterligare av Mats Essemyr från TCO 

under avsnittet “Resultat”. LO är även de positiva till en arbetstidsförkortning men ser 

förändringen ur ett mer långsiktigt perspektiv. SAF representerar den tredje linjen och är i 

helhet motståndare till arbetstidsförkortning. De ser inte att en generell arbetstidsförkortning 

kommer att leda till en ökad sysselsättning, utan istället till ökade kostnader för näringslivet. 

Enligt rapporten beror meningsskiljaktigheterna mellan de tre olika linjerna på de olika 

antaganden de gör om det samhällsekonomiska klimatet vid en eventuell 

arbetstidsförkortning (Eriksson, 1996, s.2ff). För att en lyckad arbetstidsförkortning ska vara 

genomförbar krävs bland annat högkonjunktur, låg arbetslöshet, homogen arbetskraft, med 

mera (Eriksson, 1996, s.33f).  

År 1996 fick Personalekonomiska institutet vid Stockholms universitet i uppdrag av 

Stockholms kommun att utvärdera ett arbetstidsprojekt som skulle sträcka sig från 1 maj år 

1996 till och med 30 december år 1998, det vill säga cirka två och ett halvt år. Projektet 

syftade till att öka kunskapen om de effekter som uppstår vid arbetstidsförkortning gällande 

personalen, deras familjer, berörd verksamhet samt ekonomin. Under projektet fick heltids- 

och deltidsanställda vid en hemtjänstverksamhet, två förskolor, en gruppbostad och en 

avdelning vid ett sjukhem (totalt fem försöksenheter) arbeta sex timmars arbetsdag med 

motsvarande åtta timmars lön. Beträffande hälsan hos försöksdeltagarna påträffades vissa 

positiva effekter. En minskning av sjukfrånvaron var en positiv hälsoeffekt även om resultatet 

inte var statistiskt signifikant. Berörda familjemedlemmar upplevde arbetstidsförkortningen 

positiv då de anställda fick ökad upplevd fritid med familjen. Gällande verksamheten och 

ekonomiska effekter rapporterades ökad sysselsättning och samhällelig välfärdsförbättring 

givet vissa förutsättningar (Olsson, 1999, s.13ff). Arbetstidsförkortningen resulterade även i 

högre produktivitet och bättre service (Cox i Matteoni & Sandesten, 1998, s.62). 

År 2007 togs beslutet att det offentligt drivna Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned för att låta 

arbetslivsforskning ske vid universitet och högskolor. Vid den tidpunkten var 

arbetslivsinstitutet mitt uppe i ett arbetstidsförkortningsprojekt som regeringen beslutat om år 

2004. Projektet gick ut på att drygt 400 anställda inom offentlig verksamhet utspridda över 

hela Sverige förkortade sin arbetsdag från åtta timmar till sex timmar. Syftet var att 

undersöka vilka hälsoeffekter som arbetstidsförkortning gav upphov till hos kvinnor och män 

(Bildt m fl, 2007, s.2). Utifrån genomfört projekt och tidigare forskning utföll slutsatsen att 
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det inte finns några entydiga indikationer på att fysiologisk hälsa eller sjukfrånvaro påverkas 

av arbetstidsförkortning (Bildt m fl, 2007, s.19). Då projektet avslutades i och med 

Arbetslivsinstitutets nedläggning kunde inte några långvariga effekter av 

arbetstidsförkortningen mätas (Bildt m fl, 2007, s.2). 

2.3.2. Departementsserien 2 
I januari år 1999 tillsattes en arbetsgrupp inom regeringskansliet med representanter för 

regeringspartiet Socialdemokraterna och samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Arbetsgruppen lämnade en rapport med namnet ”Kortare arbetstid – för och emot” (Ds 

2000:22). I denna rapport diskuteras positiva och negativa konsekvenser av 

arbetstidsförkortning, ur ett lagreglerat- och avtalsreglerat perspektiv. 

Nedan följer ett utdrag ur rapporten. 

Positiva och negativa konsekvenser av en avtalsreglerad arbetstidsförkortning 

Positiva konsekvenser 

• Tar hänsyn till de förhållanden som är aktuella i den verksamhet där de genomförs 

• Tar hänsyn till individers önskemål – både arbetstagare och arbetsgivare 

• Driver inte upp lönekostnaderna i lika stor omfattning 

Negativa konsekvenser 

• Risk att låglöneområden och svagare arbetstagargrupper inte får del av 

arbetstidsförkortningen 

• Risk att konsekvenserna för den offentliga sektorns verksamhet inte tydliggörs 

• Kan ta längre tid  

(Ds 2000:22, s.62) 

Positiva och negativa konsekvenser av lagreglerad arbetstidsförkortning. 

Positiva konsekvenser 

                                                
2 “Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien 

innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.” (Sveriges riksdag, 2014) 
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• Fler kommer att omfattas av reformen, färre hamnar vid sidan om, vilket är positivt ur 

jämställdhetssynpunkt 

• Möjlighet att underlätta anpassningsprocessen genom statliga insatser 

• Kan genomföras snabbare 

Negativa konsekvenser 

• Risk för sämre anpassning till lokala förhållanden och riskerar därför att driva upp 

lönekostnaderna och försvåra lönebildningen 

• Risk att inte hänsyn tas till individers önskemål vid olika tidpunkter i livet 

• Riskerar att förvärra problemen på områden med brist på arbetskraft 

(Ds 2000:22, s.66) 

 

2.4. Sammanfattning 

Under 1900-talet har ett antal arbetstidsförkortningar genomförts med olika orsaker som 

bakgrund. Vid införandet av 48-timmarsvecka var arbetarskyddet den huvudsakliga faktorn. 

När 45-timmarsveckan infördes låg fokus främst på ökad fritid för att förbättra livsvillkoren 

hos befolkningen. År 1973 infördes 40-timmarsveckan med syfte att skapa rättvisa mellan 

olika grupper på arbetsmarknaden. Under detta århundrade har de starkaste parterna på 

arbetsmarknaden utgjorts av SAF, LO och TCO. Både LO och TCO representerar 

arbetstagare men har haft olika ståndpunkter i arbetstidsfrågan. Under 1990-talet och början 

av 2000-talet har ett antal projekt genomförts med syfte att mäta arbetstidsförkortningens 

effekter på bland annat sysselsättning och hälsa. Resultaten från projekten har varit tvetydiga 

i dessa aspekter och har inte lett någon lagstiftad arbetstidsförkortning.  
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3. Teori  

Detta avsnitt syftar till att beskriva de teoretiska utgångspunkter som används i studien och 

som kommer att ligga till grund för den diskussionen som förs kring studiens resultat. I 

början av avsnittet beskrivs kortfattat industrialismen som samhällsperspektiv och hur 

arbetsförhållandena såg ut i arbetslivet under den perioden. Sedan ges en förklaring av det 

postindustriella samhället i relation till liknande samhällsbegrepp vilket följs av en 

genomgång av det postindustriella samhället och tjänstesamhället. Slutligen presenteras ett 

resonemang kring hur arbetstiden är i upplösning.  

3.1. Det postindustriella samhället 

3.1.1. Industrialism 
Under 1910- och 1920-talen skedde i Sverige en urbanisering av befolkningen då många 

valde att flytta från landsbygden till storstäderna. Kvinnornas flytt från landsbygden bidrog 

till förändringen i samhällets sysselsättningsnivåer då deras närvaro på fabriksgolvet ökade. 

Migrationen innebar en minskning av de sysselsatta inom jordbruket och en ökning inom 

industrisektorn (Schön, 2007, s.233f). Under 1930- och 1940-talen var industrin en av de 

sektorer som stod i centrum för en omvandling i samhället präglat av ökad tillväxt. Även 

tjänstesektorn stod för en del av tillväxtökningen medan jordbrukssektorn kraftigt minskade 

sin tillväxt (Schön, 2007, s.336).  

Under industrialismen betonades närvaro och punktlighet. Under arbetsdagen var arbetaren 

en slav under klockan och graden av flexibilitet kring arbetet var låg, både vad det gällde 

arbetstid och arbetsplats. Vid det löpande bandet i fabrikerna var varje arbetsuppgift 

specificerad och standardiserad. (Hage & Powers, 1992, s.9f). Idag ser arbetsförhållandena 

annorlunda ut. Under 1970-talet skedde en omvandling i arbetslivet. Tidigare hade 

industrisektorn dominerat arbetsmarknaden i produktion och sysselsättning. Under senare 

delen av 1900-talet kom tjänstesektorn att dominera dessa områden med olika förändringar 

som konsekvenser (Schön, 2007, s.435ff).   

3.1.2. Postindustrialism i relation till andra begrepp 
I sin bok McDonaldization skriver George Ritzer om dagens samhälle som ”[…]the Era of 

the ’Posts’” (Ritzer, 2012, s.46). De tre post-begrepp som han berör är postmodernism, 

postfordism och postindustrialism. I stora drag ter sig dessa tre samhällsperspektiv lika men 
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Ritzer gör vissa distinktioner dem emellan. Postmodernism förklarar Ritzer som ett mer 

generellt teoretiskt perspektiv som beskriver hur samhället har förändrats från att vara mer 

rationellt och stelt till att bli mer irrationellt och flexibelt. Det moderna samhället har 

utvecklats till det postmoderna samhället (Ritzer, 2012, s.49f).   

När Ritzer skriver om postfordism så talar han om en förändring i produktionsprocesser. 

Under industrialismen karaktäriserades produktionen bland annat av homogena produkter, 

standardiserade arbetsrutiner och oflexibla teknologier vilka är kännetecken för det 

fordistiska samhället. Under början av 1970-talet slutade fordismen växa till följd av bland 

annat den minskade bilindustrin i USA samt oljekrisen år 1973. Således skedde en övergång i 

samhället från fordism till postfordism, vilken har utvecklats och präglar dagens samhälle. 

Även om produktionen i samhället fortfarande kännetecknas av fordistiska drag så har med 

postfordismen nya karaktärsdrag följt i produktionen. Intresset för massproduktion har 

minskat och delvis bytts ut med ett ökat intresse för skräddarsydda produkter för att matcha 

en flexibel efterfrågan. Arbetarna i produktionen har mer varierade kunskaper och kan arbeta 

i större utsträckning på egen hand med större ansvar. (Ritzer, 2012, s.48f) 

När han berör postindustrialismen så belyser han dess fokus på hur samhället har förändrats 

från att producera varor till tjänster. Industriarbetare har minskat och tjänstemän har ökat. 

Perspektivet karaktäriseras av kunskapsackumulation och nya teknologier (Ritzer, 2012, 

s.47f). Det är det postindustriella perspektivet som kommer att vara i fokus i denna studie. Vi 

anser att synen på det skiftet som har skett från industrisamhälle till tjänstesamhälle erbjuder 

en intressant utgångspunkt för att beskriva hur arbetstidsfrågan mellan arbetsmarknadens 

parter ser ut idag och varför den ser ut som den gör. 

3.1.3. Vad innebär postindustrialism? 
I boken The Coming of Post-Industrial Society illustrerar författaren Daniel Bell (1974) hur 

industrisamhället övergått till ett postindustriellt samhälle genom ett exempel i staters 

maktutövande. Under tidigt 1900-tal tävlade Europas länder i stålproduktion. Innan första 

världskriget producerade Tyskland mer stål än Storbritannien och ansågs därför starkare. 

Efter andra världskriget förändrades synen på vad som utgjorde makt. Forskning och 

vetenskaplig utveckling var de faktorer som ersatte stålproduktionen som måttstock för makt. 

Staters policys kring vetenskap och forskning har blivit centrala i det postindustriella 

samhället. Kunskap har blivit en central del i det postindustriella samhället (Bell, 1974, 



Uppsala universitet  Anders Carlsson 
Kandidatuppsats Sociologi AOP-C  Mathias Gunnstedt 
 
 

 20 

s.116ff). Dess nya roll ger upphov till nya sociala relationer och nya strukturer i samhället. 

Kunskap har alltid varit en del i samhället i historien men idag är det postindustriella 

samhället organiserat runt kunskap (Bell, 1974, s.20).  

Under 1970-talet fick världen uppleva en omfattande förändring i samhället. Även om 

förändringen skedde över en längre tid och sker än idag så var den tydligast under 1970-talet. 

Det postindustriella samhället utvecklades (Hage & Powers, 1992, s.21ff). Vikten av kunskap 

växte markant då forskning, utveckling och högre utbildningsnivå kom att stå i fokus (Hage 

& Powers, 1992, s.29). Ackumulationen av vetenskaplig kunskap som drivande kraft är 

principiellt för det postindustriella samhället (Touraine, 1977, s.155f). De monotona 

arbetsuppgifter som präglade det industriella arbetet har idag förändrats då 

arbetsförhållandena transformerats i det postindustriella samhället. Med utvecklingen av nya 

teknologier har människans plats vid det löpande bandet i viss utsträckning ersatts av 

maskiner i en automatiseringsprocess. Människans roll i produktionen har förändrats. I det 

postindustriella samhället karaktäriseras arbetsuppgifter som utförs av människor i högre grad 

av informationsinsamling, problemlösning, skapandet av kreativa idéer och flexibelt agerande 

utefter behov, snarare än fysiskt aktivitet. De förändrade arbetsförhållandena i det 

postindustriella samhället innebär mer odefinierbara och bredare arbetsuppgifter samt brist på 

tydliga avgränsningar för när och var arbetet kan utföras (Hage & Powers, 1992, s.10ff). 

3.2. Tjänstesamhället 
I och med det postindustriella samhällets uppkomst under 1970-talet började begreppet 

tjänstesamhälle användas mer flitigt. Enligt många bedömare innebar denna tid en övergång 

från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Även om tjänsteyrket funnits under 

industrisamhällets dominans så hamnade inte tjänstesamhället i fokus förrän i slutet av 1970-

talet. När Lennart Schön (2007) skriver om tjänstesamhälle så urskiljer han tre olika aspekter 

av begreppet. (Schön, 2007, s.456)  

I den första aspekten kan övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle ses som en 

huvudsaklig förändring i produktionen av varor och tjänster. Denna innebörd av begreppet 

belyser alltså en ökad produktion av tjänster i samhället. I den andra aspekten fokuseras 

innebörden av begreppet på det område av den totala sysselsättningen som består av 

tjänstemän, även de som levererar tjänster inom varuproduktionen. I det här fallet är det 

kanske mer lämpligt att tala om ett tjänstemannasamhälle enligt Schön (2007). I den tredje 
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aspekten betonas var samhällets produktionsutveckling är lokaliserad. I tjänstesamhället 

spåras kreativitet och nyskapandet inom produktionen till tjänstesektorn. I den här 

definitionen av tjänstesamhället präglas människors medvetande av de arbetsförhållanden och 

sociala villkor som tjänstesektorn ger upphov till. (Schön, 2007, s.456) 

Utifrån dessa tre aspekter finner vi att den andra aspekten är mest intressant i denna studie då 

den fokuserar på vilken yrkesgrupp som dominerar i samhället och därmed den förändring 

som innebar industrisektorns minskade andel av sysselsättningen. Även den tredje aspekten 

är intressant då den belyser de arbetsförhållanden som råder inom tjänstesektorn och vilket 

inflytande de har i samhället och därmed den politiska utvecklingen.  

Under 1900-talet har sysselsättningen dominerats av tre olika sektorer. Jordbruket var den 

dominerande sektorn på arbetsmarknaden fram till cirka år 1930. Då övertog industrisektorn 

dominansen och bibehöll den fram till slutet av 1960-talet då tjänstesektorn tog ledningen. 

Tjänstesektorn fortsatte därefter att öka sin andel i sysselsättningen fram till 1990-talet då 

denna ökning avtog. Då bestod nära 70 procent av samhällets totala sysselsättning av 

tjänstesektorn (Schön, 2007, s.458). Något som har möjliggjort denna ökning inom 

tjänstesektorn menar Schön (2007) är den elektroniska utvecklingen som skett, vilken har lett 

till en tillväxt i kunskapsutvecklingen. Möjligheten att använda information genom 

teknologiska innovationer har lett till att begrepp som informationssamhälle och 

kunskapssamhälle uppkommer.  

“I ett sådant samhälle skulle informationen eller kunskapen vara den viktigaste 

ingrediensen i produktionen och de viktigaste verksamheterna skulle följaktligen 

vara att skapa, förmedla och behandla information.” (Schön, 2007, s.461) 

Uppdelningen av yrkesgrupper i tjänstesamhället är inte lika tydlig som den var i 

jordbrukssamhället i början av 1900-talet. I och med att sysselsättningen i dagens 

tjänstesamhälle till största delen består av tjänstemän har gränserna mellan olika 

yrkesgrupper i samhället sprängts. Kunskapens centrala roll i tjänstesamhället är kärnan i 

detta fenomen då den blir mer spridd och tillgänglig. (Schön, 2007, s.462f) 

 
Mario Matteoni skriver i boken Arbetstiden, jobben och framtiden om hur industrin ersätts av 

kunskapsföretag. Då industrin varit den dominerande sektorn på arbetsmarknaden under 

större delen av 1900-talet har den haft stort inflytande på de regler och vanor som reglerar 
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arbetslivet, arbetstiderna inkluderat. Sysselsättningen har dock genomgått en förändring i 

Sverige under senare delen av 1900-talet. Industrisektorn har minskat tillsammans med 

jordbruket. Istället har yrken inom privat och offentlig tjänstesektor ökat. Nya tekniska 

innovationer har gjort att arbetslivet förändrats vilket ställer nya krav på organisationer. 

Tillsammans med en ökad internationell konkurrens tvingas företagen anpassa sig till kraven 

på arbetsmarknaden vilket leder till att de blir mer flexibla. Detta leder till en förändring i 

arbetstidsstrukturen på arbetsmarknaden. Nya former för arbetstid uppstår då arbetet ska 

kunna utföras när som helst och var som helst. I dagens samhälle där industrin tar mindre 

plats och tjänstesamhället med informations- och kunskapsföretag tar större plats är 

arbetstiden och dess förläggning i en strukturell förändring. (Matteoni i Matteoni & 

Sandesten, 1998, s.23f)  

3.3. Arbetstid i upplösning 
Christer Sanne (1995) pratar om ”arbetstid i upplösning” och med det menar han att trenden 

går mot att arbetstid inte längre har den självklara och centrala position som den fick med 

förvärvsarbetet. Genom historien har bakgrunden till arbetstidsfrågan varit att reglera 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att inte exploatera arbetstagarna har 

arbetstiden varit ett logiskt område för reformer och lagstiftning. (Sanne, 1995, s.263) 

Till skillnad från industrisamhället med fabriker som producerar varor, är den anställda i 

tjänstesamhället inte låst till en viss plats. Arbetet kan utföras på många olika platser, inte 

minst i det egna hemmet. Därmed tycks fabriksarbetets logik förlora sin grund och denna 

flexibilisering luckrar upp mätningen av tid. Sanne fortsätter diskussionen med att ta upp vad 

arbetstiden gör för de anställda i form av säkerhet. Genom den befintliga lagstiftningen 

gällande arbetstid får de anställda en inkomsttrygghet. Om arbetstiden luckras upp finns inte 

detta ”golv” kvar vilket innebär att företagen avlastas alla de förpliktelser som fast 

anställning kommit att innebära. Därmed förflyttas risktagandet från företaget till individen. 

(Sanne, 1995, s.264) 

Sanne sammanfattar diskussionen om arbetstiden i upplösning med att arbetstid trots allt visat 

sig vara ett bra mått för att reglera många typer av arbeten. Det är också, som nämndes ovan 

en trygghet för den anställda. En reglerad arbetstid skapar också en rättvisenorm i samhället 

(Sanne, 1995, s.264). Som nämndes tidigare när det gällde införandet av 40-timmarsvecka 

1973 var ett av de främsta argumenten för detta att skapa rättvisa mellan olika grupper på 



Uppsala universitet  Anders Carlsson 
Kandidatuppsats Sociologi AOP-C  Mathias Gunnstedt 
 
 

 23 

arbetsmarknaden. Sanne ställer sig frågande till hur vi skulle klara oss utan denna norm 

(Sanne, 1995, s.264). 

3.4. Sammanfattning 

Från att tidigare ha dominerat sysselsättningen under 1900-talet fick industrisektorn under 

1970-talet ge vika för tjänstesektorn som hade inlett en utbredning på arbetsmarknaden. 

Övergången tydliggörs i det postindustriella perspektivet vilket belyser vikten av 

kunskapsackumulation och vetenskaplig utveckling. Med övergången följde en förändring av 

arbetsförhållandena i arbetslivet från monotona och standardiserade arbetsuppgifter till 

flexibla och informationssamlande arbetsuppgifter. I det tjänstesamhälle som växte fram 

tillsammans med det postindustriella samhället betonas kunskapens centrala roll i arbetet och 

de förändrade arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som den ger upphov till. Christer Sanne 

(1995) resonerar kring en arbetstid i upplösning som de förändrade arbetsförhållandena i 

arbetslivet lett fram till. Då många arbetsuppgifter i tjänstesamhället inte behövs utföras vid 

en särskild tid eller särskild plats försvinner den bestämda tidsram som under industrialismen 

präglade arbetslivet.   
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer metodavsnittet presenteras. Avsnittet inleds med en genomgång av 

urvalet, som inkluderar en presentation av intervjupersonerna. Därefter presenteras 

tillvägagångssättet där det redogörs för hur genomförandet av datainsamlingen gått till. 

Sedan hålls en genomgång av de etiska aspekterna som tagits i beaktning. Metodavsnittet 

avslutas med en presentation av analysmetoden. 

4.1. Urval 
Som tidigare nämnts kan arbetstidsfrågan definieras olika beroende på vilken part på 

arbetsmarknaden som debatterar den. För att få ett så brett perspektiv som möjligt och för att 

få en uppfattning om de olika parternas ståndpunkter i frågan gällande arbetstid har intervjuer 

genomförts med å ena sidan en arbetsgivarorganisation och å andra sidan två 

arbetstagarorganisationer. Mot denna bakgrund och det syfte uppsatsen ämnar undersöka 

gjordes därför ett subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval “handplockas” urvalet i 

undersökningen (Denscombe, 2009, s.37). Denscombe skriver vidare om “representativitet” 

och att inkludera speciella enheter för att få ett brett spektrum snarare än en smalt fokuserad 

informationskälla (Denscombe, 2009, s.53). Totalt genomfördes sex expertintervjuer med 

personer med god inblick i arbetstidsfrågan på nationell nivå.  

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och representerar därmed 

arbetsgivarsidan. De är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2014) och företräder över 60 000 små, medelstora och stora 

företag (Svenskt Näringsliv, 2013). 

När det kommer till arbetstagarsidan genomfördes intervjuer vid TCO och LO. Anledningen 

till att arbetstagarsidan, i studien, representeras av två olika organisationer är för att se om 

arbetstidsfrågan förs på olika sätt inom olika områden på arbetsmarknaden. 

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund och samlar drygt 1,2 miljoner 

människor. Då TCO fungerar som tjänstemannarörelsens företrädare (TCO, 2013) utgör de 

perspektivet kring arbetstid utifrån tjänstesektorn. 
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LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund, bland annat IF Metall, med totalt 

omkring 1,5 miljoner medlemmar. LO har sin grund i arbetarrörelsen och grundades redan år 

1898 (LO, 2014). Därmed representerar de industrisektorns perspektiv på arbetstiden. 

Vi intervjuade även två forskare på området. Syftet med dessa intervjuer var att se de två 

intervjupersonerna som en form av kompetenskällor och kommentatorsstöd över hur 

arbetstidsfrågan förs idag. Den ena forskaren arbetar på Stressforskningsinstitutet, som är ett 

nationellt kunskapscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten på Stockholms universitet (Stressforskningsinstitutet, 2014). Den andra forskaren 

är verksam vid IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som 

är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet (IFAU, 2013). 

För att få ett myndighetsperspektiv i arbetstidsfrågan har en intervju genomförts vid 

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att 

arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs (Arbetsmiljöverket, 2014). Följande utdrag ur 

Arbetslagstiftning (2013) beskriver respektive lags tillämpningsområde.  

Arbetsmiljölagen  

“1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö.” (Gabinus Göransson & Garpe, 2013, s.262).  

Arbetstidslagen  

“1 § Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 2 §, varje verksamhet där 

arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.” (Gabinus Göransson & Garpe, 2013, 

s.295).  

4.1.1. Presentation av intervjupersoner 
Karin Ekenger (Svenskt Näringsliv), arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, där hon 

arbetat i 25 år med förhandlingar, socialförsäkringar, kollektivavtalsförsäkringar samt 

arbetsmarknadsfrågor. Hennes arbetsuppgifter handlar, i vid mening, om allt som har att göra 

med arbetskraftsförsörjning. Det innefattar arbetsmarknadsfrågor och arbetstidsfrågor. 

Mats Essemyr (TCO), utredare med 19 års erfarenhet i TCO:s tjänst. Idag arbetar han främst 

kring området arbetslöshetsförsäkring men har tidigare erfarenhet av forskningspolitik, högre 

utbildning, arbetsmarknadspolitik och därmed arbetstid. I början av 2000-talet medverkade 
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han i en arbetstidsutredning genomförd av Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler 

(KNAS). Idag är han ansvarig för arbetstidsutredningar och TCO:s politik i arbetstidsfrågan. 

Kent Ackholt (LO), ombudsman som arbetat hos LO i tre år och som ansvarar för 

samordnandet av bemanningsavtalet på arbetstagarsidan. Han arbetar även med arbetstider 

och inflytandefrågor utöver bemanningsfrågor. Tidigare har han jobbat på Unionen, Sveriges 

största tjänstemannaförbund (Unionen, 2014). Även där arbetade han med bemanningsfrågor 

och allmänna arbetstidsfrågor där. 

Göran Kecklund (Stressforskningsinstitutet), arbetar på Stressforskningsinstitutet där han är 

ställföreträdande enhetschef för en enhet som sysslar med sömnforskning. Han är dessutom 

forskare och har gedigen kunskap inom området ”sömn och arbetstid”, då det varit ett av hans 

forskningsområden under 25 års tid.  

Anders Forslund (IFAU), forskare och professor i nationalekonomi som arbetat vid IFAU 

sedan 1998. Han har tidigare bland annat skrivit en debattartikel om arbetstidsförkortning har 

idag arbetslöshet, lönebildning och arbetsmarknadspolitik som sina forskningsområden. De 

senaste åren har han inte ägnat något fokus åt just arbetstidsfrågan men var år 2000 

handledare när en avhandling om bland annat arbetstidsförkortning skrevs. 

Maria Nyman (Arbetsmiljöverket), jurist som arbetat vid AV sedan 2004. Hon arbetar brett 

med många frågor men har under hela sin tid på AV jobbat mycket med arbetstidsfrågor. 

Hennes arbetsuppgifter handlar främst om att fatta beslut i dispensärenden i arbetstidslagen. 

4.2. Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara studiens frågeställning utifrån tidigare forskning och teori har empiriskt 

material samlats in genom intervjuer. Genom omfattande inläsning av tidigare forskning om 

arbetstid och dess historiska utveckling har en kunskap och förförståelse om fältet skapats. I 

resultatavsnittet presenteras de data som samlats in i den empiriska datainsamlingsprocessen, 

det vill säga intervjuerna.  

Intervjuerna syftar till att undersöka hur personer verksamma inom arbetstidsfrågan ser på 

arbetstidsfrågan idag och var den är på väg. Vår kunskap inom det området har varit 

begränsat och vi har därför använt oss av en explorativ undersökningsform i studien. 

Explorativ forskning handlar om att utforska och upptäcka något som tidigare varit dolt i 

mörker eller som inte tidigare varit möjligt att se (Arvidson & Rosengren, 2002, s.62). 
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Genom att använda sig av den explorativa undersökningsformen är forskaren sökande i 

datainsamlingsprocessen för att bilda sin egen uppfattning om fenomenet. Studien bör präglas 

av en öppenhet inför fältet och genom samtalsintervjuer kan en sådan studie genomföras 

(Arvidson & Rosengren, 2002, s.56). 

Utgångspunkten när vi sökte kontakt med respektive organisation var att hitta någon med så 

omfattande kunskap som möjligt inom området arbetstid. Då det inte framgick tydligt på 

respektive organisations hemsida vilka dessa var, kontaktades organisationerna via telefon. 

Efter upprepade telefonsamtal skapades kontakt med personer som på något sätt arbetar med 

arbetstid inom sin organisation. Efter initial telefonkontakt bestämdes tid och plats för 

intervjuerna via e-mail. Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte vid respektive 

intervjupersons arbetsplats och tog cirka 40 till 70 minuter.  

Utifrån Patrik Aspers begrepp tematiskt öppen intervju har strukturen i intervjuerna präglats 

av en öppenhet. I den tematiskt öppna intervjun använder sig forskaren av en struktur i 

samtalet bestående av övergripande teman som forskaren utgår ifrån. Dessa teman är 

kopplade till studiens teoretiska ansats, men sätts under intervjun inom parentes. Fokus ligger 

istället på att utveckla intervjun utefter hur den intervjuade ställer sig till övergripande teman. 

Genom att utgå från den tematiskt öppna intervjustrukturen blir forskaren mer flexibel under 

samtalet och kan styra intervjun utefter den intervjuades svar (Aspers, 2011, 143ff). I 

intervjuerna med LO, TCO och Svenskt Näringsliv var vår inställning att vara så öppna som 

möjligt och i hög grad låta intervjupersonerna styra samtalet för att ge plats åt deras bild av 

arbetstidsfrågan. För att ändå kunna genomföra intervjuerna på ett strukturerat sätt användes 

ett antal olika teman med frågor som vi ville ha svar på.3 Även intervjuerna med de två 

forskarna och med juristen vid Arbetsmiljöverket genomfördes med en öppen struktur men 

har varit mer styrda då de syftade till att ha en kommenterande roll i studien.4 I de 

intervjuerna har vi formulerat frågor som vi ville ha svar på gällande arbetstidsfrågan idag 

samt deras bild av var arbetsmarknadens parter står i frågan.   

Alla intervjuer avslutades med att fråga intervjupersonerna om vi senare fick höra av oss om 

vi hade ytterligare frågor. Detta godkändes av samtliga. Då vi i genomgången av 

                                                
3 Se bilaga 1-3 
4 Se bilaga 4-6 
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transkriberingarna insåg att det uppstått frågetecken kring vissa ämnesområden gjordes 

komplettering via mejlkontakt. 

4.3. Etiska aspekter  
Vid vetenskaplig forskning är det av stor vikt att forskaren iakttar de etiska principer som 

existerar för att skydda individers integritet. I forskningsetiska överväganden finns ett 

grundläggande krav som kallas för individskyddskravet. Det innebär att forskning som 

genomförs bör ta hänsyn till om individer kan riskera att utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Med individskyddskravet som utgångspunkt finns fyra 

huvudsakliga riktlinjer som konkret tydliggör de etiska principer som forskare måste iaktta. 

De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5.ff). De kommer kortfattat att beskrivas nedan. 

4.3.1. Informationskravet 
Syftet med informationskravet är att deltagaren ska bli medveten om de aspekter av 

forskningsprojektet som kan kommas att påverka dennes vilja att medverka i studien. Hur 

detaljrik informationen bör vara beror på hur känslig informationen som deltagaren bidrar 

med är. Forskaren bör iaktta den deltagandes integritet i informationskravet. Ytterligare 

information som bör utlämnas är: 

• Projektansvariges namn och institutionsanknytning. 

• Huvudstudiens genomförande och syfte. 

• Eventuella risker med deltagande. 

• Deltagaren frivillighet till, samt rätt att avbryta, sin medverkan  

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7f.). 

I denna studie har samtliga punkter iakttagits vid genomförandet av samtliga intervjuer. 

4.3.2. Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet betonar vikten av att de som deltar i studien samtycker till sin medverkan. 

Hur detta samtycke inhämtas beror precis som i informationskravet på undersökningens 

karaktär. Den deltagande ska även ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan negativa 

påföljder. (Vetenskapsrådet, 2002, s.9ff.) 
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I denna studie inhämtades samtycke antingen via telefon- eller mejlkontakt. Då intervjuerna 

spelades in inhämtades samtycke om detta vid intervjuernas början. 

4.3.3. Konfidentialitetskravet 
Även konfidentialitetskravets innehåll varierar beroende på undersökningens karaktär. 

Deltagande bör i största möjliga mån ha möjlighet att vara anonyma. Detta ställer krav på 

forskaren att se till att deltagare inte kan identifieras i det färdiga materialet som utgör 

undersökningens publikation (Vetenskapsrådet, 2002, s.12f). 

Konfidentialitetskravet har iakttagits i denna studie men är inte lika relevant vid 

utformningen av det skriftliga materialet då samtliga deltagare medgivit att deras fullständiga 

namn, arbetsgivare samt befattning i arbetet får användas i studien. Anledningen till det är att 

vi har funnit det betydelsefullt då deras namn kan innebära en sorts auktoritet i 

arbetstidsfrågan. 

4.3.4. Nyttjandekravet 
Syftet med nyttjandekravet är att tydliggöra att den information som inhämtas från deltagare 

endast bör användas för forskningsändamål. Informationen får inte användas för 

kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

De deltagande informerades vid intervjuernas början om hur deras information kommer att 

nyttjas, det vill säga endast för studiens ändamål.  

4.4. Analysmetod  
 Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades intervjumaterialet för att få fram rådata, 

det vill säga det icke-bearbetade datamaterialet. När rådata framställts är det viktigt för 

forskaren att bli förtrogen med materialet, för att få en känsla för data samt att fördjupa sig på 

detaljer (Denscombe, 2009, s.371f). Detta skedde genom att läsa igenom transkriberingarna 

flera gånger och även sammanfatta varje transkribering i ett nytt dokument för att på detta vis 

få en tydlig översikt och förståelse för materialet. 

Därefter skedde tolkning av data. Tolkningsprocessen inbegriper i huvudsak kodning, 

kategorisering, tematisering och begrepp (Denscombe, 2009, s.373). Vid kodningen sattes 

etiketter på rådata utifrån sitt innehåll. Därefter kategoriserades dessa koder för att på ett mer 

övergripande sätt dela in dessa under olika huvudrubriker. Det tredje steget i 

tolkningsprocessen handlar om att identifiera teman för att se mönster och kunna göra 
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kopplingar mellan kategorierna (Denscombe, 2009, s.374). Denna tematisering ledde oss till 

det fjärde steget i tolkningsprocessen, vilket handlar om att utveckla begrepp och komma 

fram till vissa generella uttalanden (Denscombe, 2009, s.374).  
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5. Resultat  

I följande avsnitt kommer det empiriska resultatet att redogöras utifrån de sex intervjuer som 

genomförts i datainsamlingsprocessen. Avsnittet är uppdelat i “Ståndpunkter på 

arbetsmarknaden”, “Arbetstidsfrågan” samt “Framtidens arbetstid”. I den första delen 

redogörs för arbetsmarknadens parters ståndpunkter. I den andra delen tas en mer generell 

diskussion kring arbetstidsfrågan upp. I den tredje och avslutande delen berör 

intervjupersonerna hur de tror att arbetstid kommer att diskuteras i framtiden. 

5.1. Ståndpunkter på arbetsmarknaden 

5.1.1. Lag eller avtal 
Mats Essemyr berättar att villkoren på arbetsmarknaden främst bör regleras i kollektivavtal 

som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter. Han menar att ”...de allra största delarna 

på arbetsmarknaden hade ju uppnått 40 timmar[…] så det var politikerna som kodifierade”, 

när han talar om den lagstiftade arbetstidsförkortningen som skedde år 1973. 

Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen reglerar arbetsvillkor men är dispositiva på så sätt att 

vissa delar kan undantas genom reglering i kollektivavtal. Kärnan i TCO:s ståndpunkt berör 

just det ämnet. 

"Kort sagt så skulle vi kunna sluta ett kollektivavtal där veckoarbetstiden är 45 

timmar. Vi har rätt att göra det i svensk arbetsmarknadslag. Det är en situation 

som vi tycker är väldigt bra. Att fack och arbetsgivare i partssystemet avtalar om 

arbetsvillkoren och lönerna." - Mats Essemyr, TCO 

Om en lagstiftad förkortning av arbetstiden från åtta timmar till sex timmar skulle ske idag så 

skulle syftet med TCO som arbetstagarorganisation försvinna menar Mats. Om en 

arbetstidsförkortning ska ske med bibehållen lön för arbetstagarna så måste arbetsgivarna 

kompenseras för den produktivitet som försvinner. Enligt Mats kommer den förlorade 

produktiviteten, och därmed de minskade inkomsterna, att ersättas med de resurser som finns 

i löneutrymmet. Han påpekar att löneutrymmets storlek inte alltid lika bestämt. Arbetsgivare 

kan anse att det inte finns något löneutrymme att utnyttja alls medan 

arbetstagarorganisationer kan hävda att löneutrymmet ligger på cirka fem procent. Då 

kommer arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer överens om att löneutrymmet i snitt ligger 

på två till tre procent. TCO vill ha möjlighet att förhandla om vad löneutrymmet skall 
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användas till, oftast löneökningar eller arbetstidsförkortning. Om en lagstiftad 

arbetstidsförkortning blir verklighet så tar lagstiftarna löneutrymmet i anspråk och 

arbetstagarorganisationer får knappt något att förhandla om med arbetsgivare. Av den 

anledningen vill TCO att eventuella arbetstidsförkortningar ska ske genom förhandlingar 

mellan arbetsmarknadens parter och inte via lagstiftning. 

Även Svenskt Näringsliv anser att arbetstidsfrågan bör hanteras på arbetsmarknaden. 

Regleringar bör ske via kollektivavtal och inte genom lagstiftning av den anledningen att de 

anser att arbetsförhållanden ser olika ut i olika verksamheter. Karin Ekenger menar att 

Svenskt Näringsliv vill tillgodose både verksamhetens behov och enskilda individers 

önskemål. Hon betonar vikten av en flexibel lagstiftning. 

"Man ska naturligtvis ha arbetstidsregler som gör att människor har en bra 

arbetsmiljö, men man ska inte ha regler som gör det omöjligt att hitta dessa 

lösningar på lokal nivå." - Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv 

Enligt Karin Ekenger lade en statlig utredning 1992 fram förslag om att införa en generell lag 

om årsarbetstid för att ge arbetsgivare och medarbetare större flexibilitet att förlägga 

arbetstiden. Intresset för en sådan lagstiftning finns fortfarande kvar hos Svenskt Näringsliv 

men har minskat då överenskommelser om årsarbetstid idag har förhandlats fram i 

kollektivavtal på olika områden. 

Kent Ackholt vid LO är inne på samma spår som TCO och Svenskt Näringsliv gällande 

lagstadgade och kollektivavtalade regleringar på arbetsmarknaden men ser det från ett 

perspektiv där han betonar normers roll i frågan. Om inställningen på arbetsmarknaden 

gällande arbetstid rör sig mot normen att arbetstiden ska förkortas så är det också mer troligt 

att en sådan lag vinner kraft. Enligt Kent är det så lagstiftningen i Sverige i stort fungerar. 

Vad som blir normalt blir reglerat i lag. Samtidigt har även lagen kraften att påverka 

normerna. Individer ändrar sitt beteende efter lagstiftningen. Kent menar dock att en 

lagstiftning som säger att arbetstagare ena dagen ska jobba åtta timmar och andra dagen ska 

jobba sex timmar med bibehållen lön inte kommer att fungera. 

"Ja alltså det skulle ta jag vet inte hur många år att äta upp det löneutrymmet. Det 

skulle ju liksom inte... det går ju inte att ändra från åtta till sex. Vi kan ju gå ända 

från åtta till sju timmar och 45 minuter, men då är det ändå löneutrymme för lång 
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lång period framöver intecknat. Jag tycker det är lite... Äsch, jag vet inte... Lite 

naivt. Det får jag nog säga." - Kent Ackholt, LO 

Kent resonerar även kring LO:s medlemmar och möjligheten att fördela löneutrymmet mellan 

ökad lön och arbetstidsförkortning.    

“Det är ju inte så att vi sitter på löner som är helt gigantiska så man kan säga 

‘äsch det är skit samma om vi får den där halva procenten.’ Jag menar det är ju 

där det står och väger för många utav våra medlemmar.“ - Kent Ackholt, LO 

5.1.2. Vilken arbetstid ska förkortas? 
Svaret på den frågan varierar när man talar med TCO, LO och Svenskt Näringsliv. Mats 

Essemyr vid TCO anser att den form av arbetstid som är intressant att diskutera är 

veckoarbetstiden och det är även den som är intressant vid en eventuell lagstiftad 

arbetstidsförkortning. Att genomföra en lagstiftning om arbetstidsförkortning som innebär att 

arbetsdagen förkortas från åtta timmar är enligt Mats Essemyr löjligt. 

Kent Ackholt redogör för hur LO sedan ett kongressbeslut 1986 haft en vision om sex 

timmars arbetsdag. Detta är ett beslut som inte har förändrats fram till idag men Kent Ackholt 

menar att “olika mål har olika vikt vid olika tillfällen” beroende på att flera olika förbund 

inom LO ska bestämma sig för samma sak. De har dock inte alltid drivit frågan och det är 

idag mer att se som ett framtida mål. Idag är det mer intressant att diskutera arbetslivet och 

hur det kan förkortas. 

"För våra medlemmar de klarar ju inte av att jobba ens till 65. Det är ju få inom 

mitt gamla yrke som kockar, kallskänkor, servitriser som går fram... i det yrket 

fram till pension. Man slutar som sjukpensionär vid 55 60-årsåldern. För att man 

är utsliten helt enkelt." - Kent Ackholt, LO 

Av den anledningen är det ur LO:s perspektiv viktigare att se till en sänkt pensionsålder som 

ett sätt att förbättra hälsan hos arbetstagare som arbetar i mer påfrestande yrken. I den 

diskussionen är det då även viktigt att beröra ekonomins roll i en eventuell förkortning av 

arbetslivet. De som går i pension måste fortfarande ha resurser för att leva och därför är det 

viktigt att samhällsekonomin tillåter en sådan förändring. Samtidigt är diskussionen om 

arbetstidsförkortning inte levande i alla medlemsorganisationer i LO. Många 

arbetstagarorganisationer inom LO arbetar idag för rätten till heltid då deltidsanställningar är 
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frekvent förekommande för deras medlemmar, något som de vill förändra. I det här 

fallet handlar det alltså om att förlänga arbetstiden och inte förkorta arbetstiden, med ökad 

lön som nödvändig effekt av arbetstidsförlängningen. 

Karin Ekenger på Svenskt Näringsliv är inte av samma ståndpunkt och meddelar att arbetstid 

inte är en så stor fråga längre. Hon betonar vikten av att ha möjlighet att arbeta flexibelt. På 

samma sätt är Svenskt Näringsliv inte heller intresserade av att förlänga arbetstiden. 

"Det finns stora frihetsgrader idag och det finns nog ingen som är intresserad av 

att förlänga arbetstiden. Men däremot måste det finnas stora möjligheter att 

variera arbetstiden." - Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv 

5.2. Arbetstidsfrågan 

5.2.1. Arbetstidsförkortning 
Historiskt sett har LO varit det förbund som satt riktmärket för övriga 

arbetstagarorganisationer i arbetstidsfrågan. Kent Ackholt säger att: 

”Industrin brukar vara lite föregångare till hur man ska hitta lösningar och så 

där. Industrin är normen för svensk arbetsmarknad. Det kan vi aldrig komma 

ifrån. Det är utifrån industrins villkor som lagstiftningen ser ut som den gör med 

MBL och LAS och alltihopa där[…] Men att tjänstesektorn... den knackar ju på 

porten och den vill ju va med alltså och sätta den här dagordningen. Det är ju 

inget snack om det.” - Kent Ackholt, LO 

Till skillnad från hur arbetstidsfrågan fördes för 20 till 30 år sedan så finns idag inte samma 

intresse för lagstiftad arbetstidsförkortning enligt Mats Essemyr. Enligt honom beror det på 

två saker. För det första rådde en större homogenitet i strukturen på arbetsmarknaden under 

mitten av 1970-talet. Förändringen till en mer heterogen arbetsmarknad har inneburit att 

behovet av arbetstidsförkortning ser olika ut på olika arbetsområden. För det andra var det då 

inte lika många komponenter som spelade in i löneutrymmet att ta hänsyn till. Då handlade 

det främst om löner och arbetstidsförkortning.  

“Medlemmar vill ha löneökningar. Sen vill de ha lite arbetstidsförkortning. Så vill 

de ha bättre arbetsvillkor. De vill ha kompetensutveckling och de vill ha 

omställningstrygghet. Så allt de där ska bekostas... och pensioner. Allt det där ska 

bekostas av löneutrymmet. Så var det inte i mitten på 70-talet utan då var det 
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lättare att säga... ‘vi har bara löner och arbetsförkortning’.” - Mats Essemyr, 

TCO 

Även Kent Ackholt påpekar att diskussionen kring arbetstidsförkortning var mer aktuell 

under 1990-talet, då som en lösning på den arbetslöshet som rådde. Idag är arbetslösheten så 

mycket större att arbetstidsförkortning inte längre är ett intressant alternativ. Karin Ekenger 

menar att fokus på arbetstid skiftats från arbetstidsförkortningar till vikten av att kunna 

anpassa arbetstiderna både efter verksamhetens krav och enskilda medarbetares behov. 

Göran Kecklund säger att forskningen kring arbetstid ur ett historiskt perspektiv har 

förändrats väldigt mycket. Han menar att förändringen som skett handlar om ett minskat 

intresse för själva arbetstidsfrågan snarare än att fokus i frågan har förändrats.  

”LO och industrifacken var väldigt duktiga, för 20-30 år sedan, att se till att deras 

frågor blev ordentligt belysta.” - Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 

Han utvecklar resonemanget vidare genom att exemplifiera hur det kunde se ut för 20 år 

sedan:  

”…det fanns den typen av styrning. Arbetsmarknadens parter tyckte att ’det här 

behöver vi ha en studie kring.’ Då var det exempelvis väldigt populärt med att 

många ville jobba 12-timmarspass inom industrin. Då undrade många vad det 

skulle innebära…Det tycker jag var ett ganska bra exempel på hur en 

arbetstidsdebattfråga föranledde forskning som hjälpte till att besvara den här 

frågan. Man fick bättre faktaunderlag helt enkelt.” - Göran Kecklund, 

Stressforskningsinstitutet 

För tio år sedan var det gränslösa arbetet och arbetstidsförkortning i fokus. Göran Kecklund 

menar att det gränslösa arbetet var en fråga som var i ropet och man trodde att det skulle bli 

”framtidens arbetsmiljö- och arbetstidsfråga”. Även när det gäller arbetstidsförkortningen 

fanns det väldigt mycket diskussioner. Bland annat genomfördes ett stort projekt där 

konceptet “6-timmars arbetsdag” infördes och utvärderades. Det fördes även diskussioner om 

friår, samt arbete enligt en ”tre-tre-modell”, det vill säga arbeta tre dagar och därefter vara 

ledig tre dagar.  

Som nämndes ovan pekar Göran Kecklund på bristande politiskt intresse som en förklaring 

till varför frågan om arbetstid delvis försvunnit. Han menar att den nuvarande regeringen inte 
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är intresserad av frågan och ett exempel på det är att man 2006 lade ner Arbetslivsinstitutet. 

Även den demografiska utvecklingen har gjort att forskningen släpar efter. Det finns inte 

tillräckligt många forskare. 

Anders Forslund förklarar det sjunkande intresset utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv. 

Så länge han har arbetat vid IFAU har det inte varit speciellt mycket diskussioner om 

arbetstider och arbetstidsförkortning. Han hävdar att den forskning som genomförts för att 

mäta arbetstidsförkortningens ekonomiska effekter inte resulterat i en minskad arbetslöshet 

eller ökad sysselsättning. 

5.2.2. Det flexibla arbetet 
Samtliga intervjupersonen berör det flexibla arbetet och hur det präglar dagens arbetsliv. På 

frågan om hur tanken om ett postindustriellt samhälle kan relateras till arbetstidsfrågan svarar 

Anders Forslund:  

“...det här har gått hand i hand med en väldigt påtaglig differentiering av hur man 

arbetar inom olika områden. Vilket i sin tur gör att önskemål om och effekter av 

kortare arbetstider skiljer sig åt mycket, mycket mer nu än om vi går tillbaka till 

1940.” - Anders Forslund, IFAU 

Kent talar om vikten av arbetstagares inflytande över arbetstidens förläggning som en aspekt 

av det flexibla arbetet som genomsyrar arbetsmarknaden. Han talar även om hur arbetsgivare 

inom industrin vill ha en ökad flexibilitet i arbetstiderna. Karin bekräftar det påståendet och 

säger att de generellt från arbetsgivarsidan finns, och länge har funnits, en vilja att hitta 

möjligheter till att vara flexibel. 

"Alltså det har ju varit väldigt mycket kollektivavtalsförhandlingar på 

branschavtalsnivå, där man har kommit fram till kollektivavtal där man från 

fackens sida har velat ha kortare arbetstid och där man från arbetsgivarsidan 

istället har velat hitta möjligheter till flexibilitet." - Karin Ekenger, Svenskt 

Näringsliv 

Även Mats uppmärksammar det flexibla arbetet och framhäver att många av TCO:s 

medlemmar upplever ett gränslöst arbete som inte har en bestämd tid då det kan utföras. 

Anders använder sin egen arbetsplats som exempel och menar och många av hans kollegor 

har arbetsuppgifter som inte är begränsade till att utföras en speciell tid på dygnet. 
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"Om man tar det här huset som ett exempel. Om du plockar ut oss som är forskare 

och går på den typen av kontrakt så tror jag inte nån av oss vet egentligen vilka 

arbetstider som vi förväntas vara här... Utan man förväntas sköta sitt jobb...". - 

Anders Forslund, IFAU 

Han utvecklar sitt resonemang och menar att det är svårt i vissa yrken att ha en fast arbetstid: 

”Det är ungefär som att när man har haft 300 studenter som har skrivit en tenta så 

går det inte att jobba bara dagtid fem dagar i veckan när de ska rättas för då blir 

de inte rättade i tid. Så att det illustrerar på något vis tesen att det är väldigt stor 

skillnad mellan olika områden beroende på hur arbetsuppgifterna ser ut.” - 

Anders Forslund, IFAU 

Maria och Göran berör det flexibla arbetet utifrån tanken att vi lever i ett så kallat "24/7-

samälle". De ärenden som Arbetsmiljöverket behandlar rör i huvudsak dagsarbetstiden där 

övertid och dygnsvila ofta är i fokus samt nattarbete. Det är upp till Arbetsmiljöverket att 

bestämma var gränsen ska dras i dessa frågor med utgångspunkt i de anställdas hälsa. Enligt 

Maria ligger fokus idag på behovet av att verksamhet bedrivs under fler timmar av dygnet. 

Dagens samhälle förväntas fungera 24 timmar om dygnet. Ärenden AV får in handlar mycket 

om behov av att kunna bedriva verksamhet nattetid eller att anställda på företag behöver 

arbeta längre arbetspass. Om man ser tillbaka de tio senaste åren menar Maria Nyman att det 

finns en sak som sticker ut. 

”… det här med IT-support. Det har ökat mer och mer. Vi har fått in fler sådana 

ärenden och det hänger väl ihop med det här att det är ett 24-timmars 

samhälle…Allmänhetens behov är kanske inte samma sak idag som det var på 40-

talet.”-  Maria Nyman, Arbetsmiljöverket 

Om detta ställs i relation till arbetsmarknadens parter och deras syn, säger Maria Nyman att 

de haft olika syn på frågan om flexibiliteten och tillgängligheten. 

”Arbetsgivarparten såg mera möjligheten att utöka det självklart och 

arbetstagarsidan hade väl mera försökt, såg faran med att öppna dörrarna för 

mycket genom att ge generellt undantag.” - Maria Nyman, Arbetsmiljöverket 

Enligt Göran finns det forskning som tyder på att nattarbete exempelvis kan öka risken för 

bröstcancer och hjärtinfarkter. Studier genomförs idag där forskare undersöker hur 
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arbetstiders förläggning påverkar hälsan. Han vill belysa hur arbetslivet idag är gränslöst när 

det gäller arbetstid då verksamheter drivs dygnet runt vilket påverkar arbetstidens förläggning 

för de anställda. Han tydliggör samtidigt att det krävs mer forskning på området. 

"...man diskuterar om 24/7-samhället, att skiftarbetet ökar lite grand. Det är inte 

en brant ökning men en gradvis ökning i samhället. Det är just att saker blir mer 

tillgängligt alla tider på dygnet..." - Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 

5.2.3. Inflytande över arbetstidens förläggning 

Enligt Göran har arbetsmarknadens intresse för forskning om arbetstid minskat de senaste 

åren, trots att arbetstidsfrågan är högst aktuell. De politiska incitamenten har även de minskat. 

En fråga som dock har fått finansiering är den om inflytande över arbetstid och vilka 

implikationer sådant inflytande har över hälsan. Individens inflytande har ökat kraftigt men 

det är fortfarande många grupper som har små möjligheter att påverka. Kent ser idag ett 

större behov att ge anställda möjlighet att bestämma över när de ska arbeta. Omvärlden ställer 

idag större krav på samhällets individer att planera sin tid. 

"... som samhället i övrigt... ställer ju helt andra krav på att du ska veta när ska du 

hämta dina barn... Omvärlden ställer ju sådana krav på det här ‘just-in-time’ eller 

vad man ska kalla det för... Att man har system för det och så där..." - Kent 

Ackholt, LO 

Även Mats anser att frågan om arbetstidens förläggning lever idag. Det flexibla arbetet leder 

till ett ökat behov för arbetstagare att kunna bestämma själva när de ska arbeta under dygnet. 

"Det finns väldigt viktiga krav och som vi driver hårt. På tjänstemannasidan... 

Alltså TCO-förbundet... SACO ... där skulle jag vilja säga då att det är i vid 

mening inflytandet över arbetstidens förläggning, alltså vem ska ha makten att 

säga när du ska jobba. Och det är den viktigaste frågan." - Mats Essemyr, TCO 

5.2.4. Vilken typ av arbetstid är i fokus? 
I början av 70-talet gick utvecklingen mot att fler ville arbeta deltid. Detta berodde, enligt 

Karin Ekenger, på särbeskattningen som infördes år 1972 vilket ledde till att kvinnor gick ut 

på arbetsmarknaden i större utsträckning. Sedan, i början av 80-talet, kom diskussionen om 

kortare arbetsvecka. Karin Ekenger säger vidare att rätt till heltid varit en stående fråga under 

de senaste 20 åren och att det också inneburit att andelen deltidsanställningar minskat. 
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Anders Forslund, Göran Kecklund och Kent Ackholt ser en ökad närvaro av pensionsfrågan i 

diskussionen om arbetstidsförkortning. Den arbetstid som är intressant att diskutera i den 

benämningen är den som sträcker sig över hela livet. Anders Forslund säger att det idag är 

vanligare att tala om förändringar i pensionen snarare än arbetsdagen. Det han menar haft 

störst betydelse för arbetstid är pensionsreformen5 snarare än arbetstidsförkortningar.  

”Den har förmodligen haft mycket större betydelse för arbetstid över livscykeln än 

vad arbetstidsförkortningar i termer av semesterdagar eller arbetstimmar per dag 

eller nånting sånt haft de senaste 20 åren.” - Anders Forslund, IFAU 

Genom att sänka pensionsåldern och dela på arbetet kan en ökad sysselsättning bland 

ungdomar i samhället åstadkommas. Göran ser idag ett ökat intresse för arbetstiden över livet 

från regeringens sida.  

”Den sittande regeringen vi har är inte alls intresserad av att man ska ha 

reducerad arbetstid. Den vill snarare att man ska arbeta längre. Ta pension 

senare och möjligen kan arbetstid vara intressant ur ett sådant perspektiv." - 

Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 

Kent ser en enighet mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer i frågan 

om arbetstidsförkortning och pension. Genom att dela på jobben kan arbetsgivare låta äldre 

pensionera sig tidigare och få möjlighet att anställa yngre arbetskraft, med förlusten att de 

inte har samma kunskap och erfarenhet. Kent menar att det här återigen uppstår en diskussion 

om löneutrymmet och om hur samhällsekonomin skulle klara av en sådan förändring. 

5.2.5. Hur ska arbetstid regleras? 
Detta är en fråga som samtliga parter på arbetsmarknaden har en ståndpunkt om och alla 

verkar vara någorlunda överens om samma sak; att arbetstid främst ska regleras mellan 

arbetsmarknadens parter och inte via lagstiftning. Denna fråga berörs under rubriken 

“Arbetsmarknadens ståndpunkter” men är också viktig att beröra i detta avsnitt då det i 

historien varit en regelbundet återkommande fråga om arbetstid. Av den anledningen är det 

intressant att också belysa hur den frågan ser ut idag. Anders Forslund ser till hur dagens 

arbetsliv präglas av en heterogenitet till skillnad från hur det sett ut i historien.  

                                                
5 Prop. 1997/98:151, förf. anm. 
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Tidigare var jordbruk och industri de största sektorerna i arbetslivet men idag växer 

tjänstesektorn vilket ställer delvis andra krav på flexibilitet i arbetstider. Förutsättningarna har 

också förändrats genom att det normala är att båda föräldrarna arbetar. Därmed blir 

önskemålen på reglerad arbetstid olika. Karin Ekenger är inne på samma spår. Hon säger att 

vi har kommit långt från debatten när det gäller att reglera generellt. Det är mer 

förekommande att idag se till det individuella snarare än det generella, och det visar sig i att 

arbetstagarorganisationer faktiskt har gått med på sådana uppgörelser då deras medlemmar 

tycker väldigt olika. 

"För att återvända till det så tror jag att det här handlar mer om ett individuellt 

ställningstagande än att man i hela branscher, bortsett från möjligtvis 

flygkaptener och balettdansöser som har lägre pensionsålder, men annars handlar 

det så mycket om individer och individens önskemål och individens möjligheter att 

kunna jobba vidare". - Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv 

5.3. Framtidens arbetstid 

5.3.1. Det heterogena arbetslivet 
Det framgår i flera av intervjuerna att framtidens arbetstidsfråga kommer att handla om 

flexibilitet, till följd av en ökad heterogenitet. 

Anders Forslund menar att framtidens arbetstidsfråga kommer att präglas av den 

heterogenitet som råder på arbetsmarknaden gällande de olika arbetsförhållanden som 

existerar. Just flexibiliteten som därmed uppstår kommer vara något viktigt att ta ställning till 

beroende på vilket håll man vill gå i livet. 

”[…] en av de saker som jag rimligen tror att människor funderar kring, det är ju 

just ’hur stor är flexibiliteten i olika jobb?’ ’Har jag möjlighet att förena arbete 

med familjeliv på ett vettigt sätt?’” - Anders Forslund, IFAU 

Även Kent Ackholt är inne på samma spår. Han pratar om ”villkor i arbetslivet” och menar 

att det ser väldigt olika ut beroende på vilken sektor det handlar om. Det gäller att hitta 

individuella lösningar. 

Från arbetsgivarsidan finns också en tanke om att det kommer se olika ut i olika sektorer. 

Karin Ekenger säger att generella arbetstidsregleringar sannolikt inte kommer vara intressanta 

i IT-sektor eller andra kvalificerade tjänstemannayrken. Däremot kan det fortfarande vara 
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aktuellt inom enklare arbeten. Hon avslutar med att konstatera att det här kommer fortsätta i 

en riktning mot mer individuella och lokala lösningar. 

Precis som övriga intervjupersoner är Maria Nyman inne på det gränslösa arbetet och en ökad 

flexibilitet. En flexibilitet som har både för- och nackdelar. 

”Man jobbar hemifrån ibland och man kan flexa ibland och man är uppkopplad 

dygnet runt mer eller mindre, även gentemot jobbet. Det kan finnas både för- och 

nackdelar självklart. Både frihet att kunna flexa och hämta barnen och sen jobba 

några timmar samtidigt som det också kan vara stressande i sig att känna att man 

måste jobba sent på kvällen exempelvis.” - Maria Nyman, Arbetsmiljöverket 

Maria Nyman tar även upp HVB-hem6 som exempel. Finns det ett beroende av en personlig 

assistent kan det vara så att patienten vill ha så få personer som möjligt som vårdar denne då 

det kan vara jobbigt med olika människor hela tiden. En sådan sak kan spela in i framtiden. 

Maria Nyman funderar kring ett dilemma där få personer orkar jobba dygnet runt men kanske 

ändå måste. Maria Nyman avslutar med att hon tror att det i arbetstidsfrågan kommer handla 

om både det ”hårda” med IT-support samt det ”mjuka” med omvårdnad i framtiden. 

Det flexibla arbetet har redan nu gjort att många tjänstemannagrupper har väldigt mycket 

dold övertid enligt Mats Essemyr. För att få bukt med det gränslösa arbetet menar han att två 

aspekter kommer stå i fokus när det gäller arbetstidsfrågan. Det ena är ”kontroll över 

arbetstidens förläggning”. Det andra handlar om ”kontroll över övertiden och den dolda 

övertiden”. Gällande arbetstidsförkortningar kommer TCO verka för att ”gradvis förkorta 

veckoarbetstiden i kollektivavtal.” 

5.3.2. Pensionsålder 
Vad som också framgår i flera av intervjuerna är att många tror är att pensionsåldern kommer 

att stå i fokus i framtiden. 

Göran Kecklund tror att fokus i framtiden kommer att ligga på livsarbetstid snarare än 

dagsarbetstid. Han ser inte att det kommer bli längre arbetsdagar, såvida det inte blir tuffare 

ekonomiska villkor. Däremot tror han att vi kommer gå mot ett förlängt arbetsliv, att sträva 

efter att få arbetstagare att arbeta längre än till 65 eller 67 års ålder. Anledningen till ett 

förlängt arbetsliv och en höjd pensionsålder har flera orsaker menar Göran Kecklund. En 
                                                
6 Hem för vård och boende, förf. anm. 



Uppsala universitet  Anders Carlsson 
Kandidatuppsats Sociologi AOP-C  Mathias Gunnstedt 
 
 

 42 

orsak är politiska motiv. Den nuvarande regeringen driver en höjd pensionsålder och menar 

att senare pension är rimligt eftersom folkhälsan har förbättrats. En annan orsak beror på 

ekonomiska aspekter, då det blir billigare för samhället och individen får högre pension om 

pensionsåldern höjs. 

Göran Kecklund påpekar dock att flera fackliga organisationer är kritiska mot en höjd 

pensionsålder eftersom det enligt dessa är ”helt orealistiskt eftersom många yrkesgrupper i 

dag inte ens klarar av att arbeta till 65 år.” - Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 

LO:s långsiktiga mål är en arbetsdag på sex timmar men om Kent Ackholt får sia om 

framtiden menar han att det från LO:s håll är troligare att det sluts avtal som gör att 

pensionsåldern sänks. 

”[…] det finns ju liksom inga beslut eller inriktningar tagna på LO om det men om 

jag skulle spana i kulan lite grann så tror jag att vår avtalsrörelse kommer att 

sikta in sig på ett kortare arbetsliv.” - Kent Ackholt, LO 

Även Karin Ekenger är inne på att fokus i frågan kommer handla om förlängt arbetsliv. Hon 

tror att människor kommer behöva börja arbeta tidigare i livet samt arbeta längre, det vill 

säga gå i pension senare. Detta beror på den demografiska utvecklingen och viljan att 

bibehålla dagens välfärd. Om arbetstagare skulle gå ner i arbetstid skulle det även innebära 

att avstå från produktion, som i sin tur leder till sämre ekonomiska villkor i form av sänkta 

pensionspremier. 

Apropå en höjd pensionsålder säger Göran Kecklund följande om möjligheterna för en sådan 

att lyckas: 

”Jag tror att en höjd pensionsålder förutsätter att arbetslivet anpassas till äldres 

kapacitet, hälsa och förutsättningar. Det är teoretiskt möjligt att 

arbetstidsreduktion (med bibehållen lön) under de sista 5-10 åren före 

pensionering kan göra det möjligt för äldre arbetskraft att orka arbeta till 68-70 

år utan att bli sjuka.” - Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 

5.4. Sammanfattning 

Flera av intervjupersonerna menar att diskussionen om arbetstidsförkortning minskat, och 

idag är samtliga av arbetsmarknadens parter överens om att en eventuell arbetstidsförkortning 

bör ske genom kollektivavtal snarare än i lagstiftning. Den faktor i arbetstidsfrågan som 
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utmärker sig i intervjuerna berör det flexibla arbetet. Samtliga intervjupersoner menar att 

detta är något som präglar dagens arbetsliv. Exempelvis menar Mats Essemyr att det flexibla 

arbetet gör att många av deras medlemmar upplever ett gränslöst arbete som inte har en 

bestämd tid då det kan utföras. En aspekt som delvis inbegrips inom det flexibla arbetet avser 

inflytande över arbetstidens förläggning. Kent Ackholt menar att individens inflytande ökat 

kraftigt men det finns fortfarande många grupper som inte har någon möjlighet att påverka. 

Vidare säger han att omvärlden idag ställer större krav på samhällets individer att planera sin 

tid. 
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6. Diskussion  

Frågeställningen som studien syftar till att besvara är: hur ser arbetstidsfrågan ut idag 

utifrån arbetsmarknadens parters perspektiv? I följande avsnitt presenteras inledningsvis en 

analys av det framställda resultatet utifrån tidigare presenterad teoretisk ram för studien 

samt med hänsyn till tidigare forskning som genomförts. De huvudsakliga resultatområden 

som kommer att beröras är arbetstidsförkortning, det flexibla arbetet samt inflytande över 

arbetstidens förläggning. Fortsättningsvis ämnar studiens frågeställning besvaras i en 

avslutande diskussion. Avslutningsvis berörs exempel på fortsatta studier som skulle kunna 

genomföras om arbetstidsfrågan och den aktuella debatten kring den.  

6.1. Förändrade arbetsförhållanden och arbetstidsförkortning 
Som Mats Essemyr påpekade finns idag inte samma intresse för att genomföra en lagstiftad 

arbetstidsförkortning, en uppfattning som delas av Kent Ackholt och Karin Ekenger. Likt Ds 

2000:22 berör intervjupersonerna de positiva aspekterna av avtalsreglerad 

arbetstidsförkortning, det vill säga möjligheten att ta hänsyn till både individuella önskemål 

och aktuella förhållanden i respektive verksamhet. Under 1900-talet har ett antal 

arbetstidsförkortningar genomförts via lagstiftning, den senaste stora var år 1973 då 40 

timmars arbetsvecka blev verklighet. Sedan dess har det varit upp till arbetsmarknadens 

parter att reglera arbetstiden för de anställda. Som Hage och Powers (1992) skriver 

förändrades arbetsförhållandena i arbetslivet i och med att det postindustriella samhället tog 

form och den industriella sektorn minskade. Det kan härröras till varför arbetstidsförkortning 

inte har samma plats i arbetstidsfrågan som den tidigare haft. TCO, som i huvudsak 

representerar tjänstemän, har idag inget större intresse för att genomföra en 

arbetstidsförkortning. LO driver inte heller frågan om arbetstidsförkortning idag men har en 

vision om sex timmars arbetsdag. Det faktum att flera av LO:s medlemsförbund representerar 

delar av den svenska industrisektorn reflekteras i deras vision om arbetstidsförkortning. Inom 

industrin är arbetstidens ramar tydligare än inom tjänstesektorn vilket innebär att det på 

industrigolvet finns en bestämd arbetstid att förkorta. Kraven på arbetstidsförkortning från 

LO:s sida har dock avtagit vilket kan ses i ljuset av det postindustriella samhällets utveckling 

och därav behovet av flexibla verksamheter. Sammanfattningsvis kan synen på dagens 

postindustriella samhälle förklara det minskade intresset för arbetstidsförkortning utifrån en 

förändring av arbetsförhållanden i arbetslivet. Bristen på tydliga avgränsningar gällande var, 
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hur och när arbetet ska utföras gör att en diskussion om arbetstidsförkortning idag inte är lika 

relevant som den var för över 100 år sedan.  

6.2. Det flexibla arbetet 
Som tidigare nämnts hade varje arbete i det industriella samhället en tydlig arbetsplats som 

skulle utföras vid en bestämd tidpunkt. Arbetsdagen började och slutade vid bestämda 

tidpunkter. I det postindustriella samhället ser arbetstidsförhållandena annorlunda ut. Det 

handlar inte längre om att endast producera varor. Precis som Bell (1974) skriver är 

kunskapsproduktionen en central del i det postindustriella samhället. Hage och Powers (1992) 

påpekar att människans arbetsuppgifter i det postindustriella samhället till stor del består av 

bland annat informationsinsamling och kreativt skapande, uppgifter som inte alltid är 

begränsade i tid och rum. Flexibilitet är ett nyckelord i arbetsmarknadsparternas syn på 

arbetstidsfrågan. Mats Essemyr menar att lagstiftarens roll i arbetstidsfrågan idag är lämplig 

då dess dispositiva utformning ger arbetsmarknadens parter möjlighet att reglera arbetstid 

efter sina medlemmars behov. Karin Ekenger framhäver att det finns en vilja bland 

arbetsgivare idag att kunna anpassa verksamheten efter en flexibel arbetsmarknad och därav 

ha möjlighet att vara flexibel i arbetstidens förläggning. Den inställning som finns kring 

flexibilitet visar på hur det postindustriella samhället genomsyrar arbetsmarknadens parters 

förhållande till när arbetet ska utföras. Arbetsdagen har på vissa delar av arbetsmarknaden 

inte några bestämda tidsramar. Som Maria Nyman och Göran Kecklund påpekar så bedriver 

många företag verksamhet på en marknad som aldrig stänger. Behovet av att kunna vara 

konkurrenskraftig i det postindustriella samhället innebär krav på att kunna arbeta när som 

helst på dygnet. Kraven på att kunna vara flexibel i det postindustriella samhället är högst 

centrala.  

6.3 Arbetstidens förläggning 
Diskussionen om arbetstidsförkortning har varit mer eller mindre aktuell under hela 1900-

talet. Resultatet tyder dock på att intresset för arbetstidsförkortning hos 

arbetstagarorganisationer idag minskat och den allmänna diskussionen om 

arbetstidsförkortning bland arbetsmarknadens parter har i många avseenden försvunnit. 

Istället har fokus hamnat på frågan om hur arbetstiden ska förläggas och idag genomförs 

studier på vilka implikationer det har på hälsan. Med tjänstesamhällets och därmed kunskaps- 

och informationssamhällets dominans i arbetsmarknadens sysselsättning har kraven på när 

arbetet kan och ska utföras förändrats. Idén om att verksamheter ska kunna bedrivas dygnet 
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runt ställer högre krav på att arbetsgivare ska kunna vara flexibla i användningen av 

arbetskraften. Följaktligen tvingas anställda vara flexibla med när de kan arbeta vilket 

innebär svårigheter då dagens samhälle enligt Kent Ackholt ställer större krav på dess 

medborgare än det gjort tidigare. Således har det idag uppstått en spänning mellan 

arbetsgivare och arbetstagare gällande vem som ska ha makten över arbetstidens förläggning. 

Oavsett om Christer Sannes (1995) resonemang om en upplösning av arbetstiden stämmer 

eller inte finns idag en trend i arbetstidsfrågan som pekar på att diskussionen om åtta timmars 

arbetsdag eller sex timmars arbetsdag idag inte är lika relevant som den varit tidigare. Med 

kraven på att vara flexibel, både hos arbetstagare och hos arbetsgivare, följer ett ökat intresse 

för hur arbetstiden ska förläggas.   

6.4. Avslutande diskussion 
Under 1990-talet genomfördes ett antal projekt med syfte att mäta effekterna av 

arbetstidsförkortning, vilket förespråkats av vissa parter på arbetsmarknaden. Idag har LO 

fortfarande en vision om sex timmars arbetsdag men intresset i arbetstidsfrågan har förändrats 

bland arbetsmarknadens parter. Samtidigt som det postindustriella samhället och 

tjänstesamhället utvecklats och expanderat har synen på arbetstid förändrats. Att diskutera 

huruvida arbetsdagen ska innebära åtta timmars arbete eller sex timmars arbete är inte längre 

lika relevant. Många yrken utförs i dagens tjänstesamhälle utan bestämda tidsramar för dagen 

eller veckan. Det flexibla arbetet möts med en förändring i arbetstidsstrukturen vilket många 

yrken upplever idag. Av den anledningen har frågan om inflytande över arbetstidens 

förläggning blivit mer angelägen, både hos arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsmarknadens 

parter har till synes närmat sig varandra i frågan om arbetstidsförkortning och är idag mer 

intresserade av att diskutera hur det flexibla arbetet ska regleras. De är dock överens om att 

sådan reglering ska hanteras dem sinsemellan utan lagstiftarens inblandning i största möjliga 

mån. Således har de förändrade arbetsvillkoren från industrialismen till postindustrialismen 

gett upphov till ett nytt fokus i arbetstidsfrågan.  

6.5. Vidare forskning 
Utifrån denna studies resultatdiskussion har vi upptäckt forskningsområden som vi anser vore 

intressanta att undersöka vidare.   

Idag genomförs forskning som mäter hälsoeffekter av anställdas inflytande över arbetstidens 

förläggning. En ökad variation av arbetstider ger upphov till nya krav på människor vilket 
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leder till förändrade påfrestningar på hälsan. Vi anser att det skulle vara intressant att i större 

utsträckning studera vilka implikationer det ökade flexibla arbetet har på hälsan.  

Vidare anser vi att det skulle vara intressant att studera hur verksamheter anpassar sig till ett 

flexibelt samhälle. På natten sker vägarbete på gatorna, på tysta kontor arbetar tjänstemän 

övertid och bland kablar och servrar svettas IT-support med tekniska problem nattetid. Detta 

ställer krav på verksamheter att anpassa sig till dessa yrkesgrupper i olika avseenden. 

Livsmedelsbutiker kanske måste ha öppet längre och dagisverksamheter har möjligtvis en 

ökad efterfrågan på tidiga morgnar. Hur påverkar det flexibla samhället exempelvis 

avgångstider i kollektivtrafiken? Kommer restauranger vara öppna och ha luncherbjudande 

klockan 03.00 för de som arbetar nattetid?  
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Bilaga 1 

Intervjumall Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Hur har Svenskt Näringslivs ståndpunkt gällande arbetstidsfrågan utvecklats de 
senaste 10-15 åren? 
- Arbetstidsförkortning 
 

• Var står arbetstidsdebatten idag?  
- Är det fortfarande aktuellt att diskutera åtta timmars arbetsdag vs. sex timmars 
arbetsdag? - Vilka argument förs? 
 

• Hur förekommande är ämnet “arbetstid” vid förhandlingar med 
arbetstagarorganisationer? 
 

• Hur ser Svenskt Näringslivs ståndpunkt ut idag? 
- Längre arbetstid? Arbetsdag, arbetsvecka, arbetsår, arbetsliv?   
- Lagstadgad? Avtalsreglerad?  
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- Skillnader mellan branscher? 
- Vilka argument förs? 
 

• Hur ser ni på generell vs. individuell arbetstid? 
- Hur ser den flexibla arbetstiden ut? 
- Vilka former av arbetstid är av intresse idag? 
 

• Hur ser Svenskt Näringsliv på arbetstidsfrågan ur ett framtida perspektiv? 
- Hur kommer framtidens arbetstider se ut? 

 
Avslutning 

• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår? 
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Bilaga 2 

Intervjumall Mats Essemyr, TCO 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Hur har TCO:s ståndpunkt gällande arbetstidsfrågan utvecklats de senaste 10-15 åren? 
- Arbetstidsförkortning 

 
• Var står TCO i förhållande till tjänstemannabegreppet idag? 

- Lever vi i ett tjänstemannasamhälle? 
- Hur ställer ni er till ett postindustriellt samhälle gällande arbetstid? 
 

• Hur ser ni på generell arbetstid vs. individuell arbetstid? 
- Hur ser den flexibla arbetstiden ut idag? 
- Vilka former av arbetstid är av intresse idag? 
 

• Var står arbetstidsdebatten idag?  
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- Vilken “arbetstid” ska/ska inte förändras? Dag, vecka, månad, år, liv? 
Pensionsålder? - Är det fortfarande aktuellt att diskutera åtta timmars arbetsdag vs. 
sex timmars arbetsdag? - Vilka argument förs? 
 

• Hur förekommande är ämnet “arbetstid” vid förhandlingar med 

arbetsgivarorganisationer? 

 
• Hur ser TCO:s ståndpunkt ut idag? 

- Längre arbetstid? Arbetsdag, arbetsvecka, arbetsår, arbetsliv?   
- Lagstadgad? Avtalsreglerad?  
- Skillnader mellan branscher? 
- Vilka argument förs? 

 
Avslutning 

• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår?  
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Bilaga 3 

Intervjumall Kent Ackholt, LO 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Hur har LO:s ståndpunkt gällande arbetstidsfrågan utvecklats de senaste 10-15 åren? 
- Arbetstidsförkortning 

 
• Var står arbetstidsdebatten idag?  

- Är det fortfarande aktuellt att diskutera åtta timmars arbetsdag vs. sex timmars 
arbetsdag? - Vilka argument förs? 
 

• Hur ser LOs ståndpunkt ut idag? 
- Längre arbetstid? Arbetsdag, arbetsvecka, arbetsår, arbetsliv?   
- Lagstadgad? Avtalsreglerad?  
- Skillnader mellan branscher? 
- Vilka argument förs? 
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• De senaste åren har det förts en diskussion till olika begrepp som beskriver 

arbetssamhället vi lever i idag. Hur resonerar ni till exempelvis begreppen 

“tjänstemannasamhälle” och “postindustriellt samhälle”? 

 
• Hur ser ni på generell vs. individuell arbetstid? 

- Hur ser den flexibla arbetstiden ut? 
- Vilka former av arbetstid är av intresse idag? 
 

• Hur förekommande är ämnet “arbetstid” vid förhandlingar med 

arbetsgivarorganisationer? 

 
Avslutning 

• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår? 
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Bilaga 4 

Intervjumall Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Kan du kortfattat beskriva den forskning som skett på området “arbetstid” de senaste 

15-20 åren? 

 
• Vilken roll har debatten om arbetstiden haft de senaste 15-20 åren? 

 
• Var står arbetstidsdebatten idag?  

- Är det fortfarande aktuellt att diskutera åtta timmars arbetsdag vs. sex timmars 
arbetsdag? - Vilka argument förs? 
 

• Hur ser arbetstidsfrågan ut ur ett framtida perspektiv? 
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- Hur kommer framtidens arbetstider se ut? 
 
Avslutning 

• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår? 
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Bilaga 5 

Intervjumall Maria Nyman, Arbetsmiljöverket 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Vilken roll har Arbetsmiljöverket i relation till arbetstid? 
- Vad leder AV till att göra en utredning? På uppdrag av vem?  
- Hur görs en sådan utredning? 
- Kan Svenskt Näringsliv eller TCO och LO påverka? I vilken utsträckning? 

 
• Vad vet du om den rådande arbetstidsdebatten? Var står den idag? 

- Vilken slags arbetstid är i fokus idag? Dag, vecka, månad, år, liv?  
- Vilka argument förs? 
 

• Vad har du för synpunkter på hur synen på arbetstid kommer att förändras i 

framtiden? 
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Avslutning 
• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår? 
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Bilaga 6 

Intervjumall Anders Forslund, IFAU 
 
Inledning 
 

• Presentation av oss:  
Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Skriver c-uppsats i 
Sociologi C AOP.  
Handledare: Michael Allvin 
Telefonnummer: 018 - 471 5182 
 

• Uppsatsen:  
Syftar till att ta reda på hur arbetsmarknadens parter ser på arbetstidsfrågan idag.  
Syftet med den här intervjun är att få intervjupersonens syn på arbetstidsdebatten 
idag. 
Tidsåtgång: ca 30-60 minuter 

• Etiska riktlinjer:  
Intervjupersonen kommer att framställas anonymt i uppsatsen.  
Får vi skriva vilken befattning intervjupersonen har? 
Får vi spela in intervjun? Inspelningen kommer att transkriberas och sedan raderas. 
Intervjupersonen får avbryta intervjun när den vill.  
Materialet från intervjun kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 

• Intervjuns disposition 
 

• Fråga intervjupersonen om denne har någon fråga eller om något är oklart  
 
Frågeguide 
 
Om intervjupersonen 

• Vad har du för befattning?  
• Vad har du för arbetsuppgifter? I relation till arbetstid? 

 
Huvudfrågor 

• Kan du kortfattat beskriva den forskning som skett på området “arbetstid” de senaste 

15-20 åren? 

 
• Vilken roll har debatten om arbetstiden haft de senaste 15-20 åren? 

 
• Var står arbetstidsdebatten idag?  

- Är det fortfarande aktuellt att diskutera åtta timmars arbetsdag vs. sex timmars 
arbetsdag? - Vilka argument förs? 
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• Hur ställer du dig till diskussionen om ett postindustriellt samhälle i relation till 
arbetstid? 
 

• Hur ser arbetstidsfrågan ut ur ett framtida perspektiv? 
- Hur kommer framtidens arbetstider se ut? 

Avslutning 
• (Sammanfatta intervjun) 
• Har du något mer att tillägga? 
• Kan vi höra av oss om ytterligare frågor uppstår? 

 


