
Vi i vänsterpartiet anser att det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och 

tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Vi vill 

bl.a. stärka rätten till heltid, minska de otrygga anställningarna och stärka arbetsmiljöarbetet. 

Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste delas jämnt mellan kvinnor och män. Tillgång 

till barnomsorg måste garanteras också för dem som arbetar på kvällar, nätter och helger. 

Genom att sänka arbetstidsnormen för heltid till 30 timmar per vecka får människor mera 

fritid. 

 I Göteborg har Vänsterpartiet tillsammans med S och MP nyligen inlett ett försök med sex 

timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön för kommunanställda under ett års tid. Inte helt 

oväntat får detta initiativ kritik från borgerligt håll. Så även på ledarsidan i denna tidning. 

Varje gång vi har sänkt arbetstiden i Sverige har borgarna varit emot det. När vi gick ner från 

10 till 8 timmars arbetsdag var högern emot. Samma sak när vi gick ifrån sex till fem dagars 

arbetsvecka. Men det gick alldeles utmärkt då och det kommer att gå lika bra nu.  

Arbetstiden har inte kortats på över 40 år i Sverige. Flera länder som Tyskland, Frankrike, 

Norge och Nederländerna har idag lägre arbetstid än Sverige. I Sverige har vissa grupper på 

arbetsmarknaden kunnat gå före och korta arbetstiden genom avtal mellan fack och 

arbetsgivare medan andra grupper, ofta inom kvinnodominerade LO-yrken, inte kunnat det. 

 Det är riktigt att sex timmars arbetsdag kostar en del att genomföra. Vi väljer att göra detta 

istället för som regeringen Reinfeldt sänka skatten för de rika och dra ner på satsningar i 

välfärden. Vi vill liksom vid tidigare arbetstidsförkortningar inte korta arbetstiden till 30 

timmars arbetsvecka över en natt utan ta av framtida löne- och vinstutrymme. Kostnaden slås 

ut över flera år och märks framför allt genom något lägre tillväxt, löneökningar och vinster 

under de år förkortningen genomförs. Vilka konsekvenser en förkortning av 

normalarbetstiden skulle få för arbetsvillkor, sysselsättning och samhällsekonomin som helhet 

är inte helt lätt att förutse och beräkna. Det finns dock goda skäl att anta att effekterna av en 

arbetstidsförkortning skulle bli positiva, såsom minskade sjuktal genom mindre stress, samt 

att den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas, givet att arbetstidsförkortningen inte sker till 

priset av ökad arbetsbelastning och sjunkande inkomster. 

En förutsättning för en lyckad arbetstidsförkortning är därför att den genomförs i dialog med 

arbetsmarknadens parter. Både Handelsanställdas förbund, Hotell- och restauranganställdas 

förbund och Transportarbetarförbundet driver frågan om 30 timmars arbetsvecka/sex timmars 

arbetsdag. Ett exempel på lyckad arbetstidsförkortning är Toyota center i Göteborg. Företaget 

genomförde redan 2002 sex timmars arbetsdag. Idag har de en friskare och mer motiverad 

personal som gör färre fel. Att genomföra en förkortad arbetstid är både realistiskt och fullt 

möjligt. Bara den politiska viljan finns.  

Anastasia Swärd,  

ordförande Vänsterpartiet Norrtälje  

 

Johannes Folkesson,  

styrelseledamot Vänsterpartiet Norrtälje 

  

Christina Hamnö,  

styrelseledamot Vänsterpartiet Norrtälje 

 


