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SAKGRUND

TIL],

UTREDNINGSARBETET
!

Infcr fdrbunclskonfressen 1976 lrar Svenska t'abr:iksarbet.rrefdrbundet ti-Ilsatt
ett antar utrecniny's5rupper, b1 a en utrcdr)jnllri,?riurlr) i rJcrticrs- och ht:n.:rr:etc
mecl iiils-ciiran Fcrrl;l-reri:, Leif olrLsson, Leif Ccllin cch
Ilar,rict 0:kar:;rjorr sori.,
rnedLenimar. utreclnj-nrs$ruppen har ti11 ul,pgift a.tt l,eJ.5,sa
fiiljarrcie proS-l-em:
"L' Definition vacl deltids- och hemarbete kan anscs vara och bakgrund.
2, liulli5esL,eskrivninl;.
3' Frantida ;itgåircler for att irstadkomna acccptabla arbets- oc5 li.neforhålI':nden sarit att hånsyn mi,s1s tag.rr tiIl Jir;stiilldlretsdel,elationens resultaL (6-tirnrrars arlrctr;dag irl a) oclr Iron,lnancle 1vtal, .

?.
i

lr

ir,

F

i^

(
I

l.li1:;-Cilrarr i'orsberg, :;tcncil.
175-01_2,t )
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Utredningsi;ruppen har i sin tur utsett en konsrrl-tlrirpp lrer;t.:jeucje av
uncler,tecknad Bo Giiranzon (lrrstitutionen f,ir i ndustricll r:l-.onr.,n;i och oriani:a ior;
t

,

Lungl. I'ekniska tlogskolan , S tocklrolnr ) , l'ore liordenst,rrn (Filosofisk institut,
Univensitet i llergen) och Rune Åbery1 (Sociofoniska institutiorren, Univer.si-

tetet i

n

Umeå).

f'onsultgruppen t j-11sattcs

i biirjan arv april. och hi,ll ct L prlancrin:l:jn.ijtr.: i
stockhol"m den 17 apr'ir. r apnil och bårj.rn av rnaj lignacie silr
5iru1;pcn it
litterattlrgenonrgång. 'l'ore llorcienstam utfiirde ocksi inter.vjucr rr;erl represcntanten fcjr IG i.ietalI i Frankfunt (Inge DåI.rbe1:..ng, UIrich lleckert) ocli social_
forskningsinstitutet i Saarbrticken (petcr Ochs).
Den 12-l-6

j f jorde

gruppen en resa

tif I ett antal friretal r vzlrvid rcr.resentanter f6r foretagsleiJnihg, deltids- och he.Ltidstlnst,ilLtl.r och hcrnar,l-,etare
intervjuades. Från utre«lningsgruppen dertog i denrrå r^esrl l{arriet oskarsson
(lrel-a tiden) och i,tits-Gijran ['orsl:erg (delvis). I-rjn
Fiirl,undet deltog l,iven
Leif 0hlsson (delvis). Redakt6r l{ils viktorsson (fabriksarbetaren),
,l.r"ort
tog under resans senare deL, han varit behjåtpj.ig vicl slutredigcringen
aV
ma

rapporten.

lir fcjrknippade med deltids- och hemarbete, har ticligare inte
ågnats något systematiskt intresse fnån fackfdreningshåll. Det gåller slirskilt
De problem' som

arna' som fijr nårvarande å.r: oorganiserade och i stort sett utan
kontakter med fackfijreningarna. (Uea h emarbetare menas hår arbetstaga:lb som
i sitt hem utfcjr arbete åt rdrelseidkare). LOs representantskap rekommenderade de anslutna fiirbunden i november \)lJ att i den kommande avtalsrdrel*
sen tråffa 6vef,enskourmelser om beståmmelser vid deltidsanståL1ning. I noveml:er L974 gjorde representantskapet en liknande rekommendation om att beståmmelser skul1e infdras i kollektivavtalen och omfatta åven hemarbetare,
som skul-Le betraktas som arbetstagare i samma ordning som gå1ter for iSvriga
anstål1-da. Dessa rekommendationer har emellertid inte kunnat genomfdras
..
/ -..
(Jåmfdr
ånnu.
också "Pre1iminår cjverenskommelse mellan L0 och SAF av den
25 januari 1974", som behandlar deltidsarbete på sid 12-111 hemarbete behandlas dåremot inte aIls).
hemarbet

rl^
f1

Deltids- och hemarbete utfdrs fråmst av kvinnor. Det finns en omfattande internationell litteratur om de problem som hånger ihop med kvinn'ors arbete,
inklusive deltidsarbete, inte minst i fråga om jåmlikhetsproblemen melLan
kdnen och andra problem som aktualiseras åv kvinnans drrbbelroll som hushållsarbetare och yrkesverksam. (Utt stort antal undersdkningar från nio
industrilånder, inklusive Sverige, refereras i Helgard Ulshoefer: Miitter im
Beruf, Weinheim-Berlin-Base1 1969). r litteraturen har man koncentrerat sig
på deltidsarbetet. Hår kan man bl a hånvisa till en OECD*rapport: Jean
Hal1aire,: Part-Time. EmpLoyment: fts Extent and its Problems (Paris 1958).
Hemarbete år dåremot ytterst sparsamt behandlat i den f6religgande litteraturen.

%

rn

Vår rapport i det f6ljande bygger på litteraturstudier, til1gån91ig statistik
och intervjuer. I{era omfattande undersiikningar, av exempelvis kvantitativt'
s1ag, var uteslutna på grund av den snåva tidsram som vi arbetat inom.

Intervjuerna utfdrdes i grupp. Vid besdken på fdretagen intervjuade vi i all
månhet fdrst representanter fdr fcjretagsledningen i nårvaro av fackf6renings
representanter och dårefter anstål1da under en runrivandring i fabriken. Vld
tre fdretag intervjuades dessutom grupper av hemarbetare bestående av fem
ti11 åtta personer. Denna intervjumetod visade sig givande på flera sått.
gruppsamtalen framkom en stor mångd ,information på kort tid.[ven fackfdreningsrepresentanterna fick delvis ny information. Gruppsamtalsmetoden'ri,
de sig sårskilt fdrdelaktig når det gå11er hemarbetarna,som fick ett f6rsta
ti1lfåIle att gemensamt diskutera sira problem.Hemarbetarnas bristande o.rga-

Genom

'l',,
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i

nisation gdr eljest att hemarbetare åven på mindre orter knappast har någorr
kontakt och inte kånner till vilka som har hemarbete vid saJruna fiiretag som
man sjå}v.
Gruppsamtalen med tremarbetarna

var också forsta gånqen son al:tuella fackfiir-

eningsrepresentanter och hemarbetare fick korrtakt ned varandra. Gruppsamtalsmetoden har alltså, filrutom sin omedelbara funktion at L l'rarnskaf f a inforr,rat j,on
fiir utreclarnaj den ovanskliga fortjånsten att clen såtter igång en reflektionsprocess och hancilingsprocess hos de berorda pårterna. i"ietoden )rar en resurs-.
skapande funktion. Den bidrar till att åka medvetenheten om problemen hos de
berorda, och åtmj,nstone vid ett fdretag utlovade fackfiirr:ningsrepresentanten
omedelbart mera inforrnation och regelbunrlen korrt.rkt mcd hcrrarl)etarna.

'Qn

Del-tidsarbete oclt hemarbete aktualiserar de.l-vj-s ålita problem. I den. efter'foljande rapponten l:ehan<ilar vi dllrfijr fiirst de två arhelsforrqcrna v;:rr fiir si1.
I båda l=atlen ger vi fårst en rapport fr,in cle l,csiiktet fiireLal,cn oclr scdan en
allmån overhlick <:ch avsl-utningsvis en djskrrss jon av de y>nobc:.lm r;om {:lr,.t ta l:tof
:

aktualiserar.

+,

l)årefter,.]:ehandlar vi de råttsliga aspekterna p,i deltidr-;- och hernitrbete. Ilet
visade sig vid våra intervjuer att det råder stor okunniglret om den exjsterande
lagstiftningen på detta omnåde. Att i:estlimme.l-serna om anstiillningsskyCd gii.ller
liven fijr hemarbetare irar ånnu inte tagits ad notarn av de fåretar vi bcsÅkt.
Det fj-nns, f6r att fiiregripa en .1v de sl-utsatserl son rapporten utmynnar i, dock
mojligheter att forbåttra sårskilt henrarbetarnas sj.tuation inorn den existeranric

lagstiftnin;:ens

e^

llur

ram.

ser på deltidsarbete och hemarbele ]reror till- stor cle.l rrå vilka grund1åggande vårderinqar man utgår från. I clen exi;1-erande l.it-teraturen utg;ir rnarr
ofta från ett ekonorniskt tillvåixtper.spektiv octr hedilner delticls- och hern.erbete
nred utgångspunkt i ar"betsmarknadens behov. I virr analy:; lrar vi hetonat jårntikman

lagt vikt vid cle foljder som dcltids- och hemarbete knn få på
sikt får fiirverkli.gandet av ett samhlille med storrc jiinrlikhet lin vi har id.rg.
I vilken mån ekonomisk tillvåxt och jiimlikhet stiin i samklang med varandr;r r
el-ler motverkar varanclra år ett problem som vi i denn.r I'apl)ort knappast kan
komrna in på. Det problemet år: ett av rie n;inga anbetslivsprobl.em som aktual.iseras
av deltid och hemarbete som vi av pral<tiska skiil mrisEe fdnlri.g,i:1 detta sammanhetstanken och

h.rng.

It

n,

t1t i

la*,pirå ite+' ådi+ Ui

rs
tB.miss,

till

ett antal- per-

.,

sonef oc}: ,tliskuterades på en konferens:i'Nrr
tr:ai',oatså tått ,+graåfutla ko$nehterer'lqåA r,f,ore*erkollijeri
Utredningsgxuppens kommentar til1 vår rapport bifogas.
r.a_pportQn,. Yi.
.l

Umeå

tlen

1{

september

tgp
\

l'.

Bo
:

'i
a.

i'

:

Giiråszon

I

To:re }lorttensta^m

Rune Återg

q

t,2

UTREDNINGSGI?UPPENS KOMMENTAR

Hemarbete och

TILI

RAPPORTEN

deltid

Hemarbetet bedrivs i dag ofta under helt otillfredsstå11ande former, som
forskargruppen klart understrukit. Det kan sjålvfal1et den fackliga 16re1sen inte finna sig i. Man måste vidta sådana åtgårder, att de som, engageras
i hemarbetet får rltfijra detta unrler acceptabla former.

f-.\
r
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Att såtta stopp fcjr hemarbetet ter sig oriml-igt. Det finns många månniskor,
som av skil-da skål kan ha svårt att ta ett i tid eller till
platsen bundet
arbete, men som kan utfdra ett arbete i hemmet..Hemarbetet kan också ha en
social betydelse och inte bara vara betingat av ekonomiska skål. SkuLl-e man
såga kategoriskt stopp fdr hemarbete, så fordras dårmed att man har något
nbt lliit,La j. rrLii.llcL. Il.ir:kr:n iir: or:l<rri, p,'i, l;rr.111..i 11 ;r, l;1, rrrrr.n ['i,r,crr "rv,.]r. l, rn,.rr.krurrlil
Vi rrirsLe krii.va aLL sa.mma roglc-r'gii,11r:r: l'ijr hc:marbr:l,r:L r;om ['ii: tnlr:tl anrl;iiJ1ningsformer, med hiinsyn ti11 tryggheten når det gå11er l-ijner, forsåkringar
m m i fråga om arbetsmil jdn och skattemåi,ssigt. Vi måste såitta stopp fijr
arbetsgivarnas mcjjligheter att anvånda hemarbetskraften som en buffertgrupp,
Liksom den tilLtagande tendensen att utnyttja underbetal-d hemarbetskraft
fdr att dårmed iika vinsterna.

f^,..
I

n
I

En grundfdrutsåttning

år alt hemarbetarna organiseras fackligt, vilket b1 a
96r en stadgeåndring nddvåndig når det gå11er arbetslcjshetskassan. Hemarbetarnas situation måste beaktas vid kommande avtalsf6rhandlingar.
I den mån tryggheten fdr denna grupp inte år tillfyLlest (genom lagar, avtal,
f6rsåkringar m m) måste detta uppmårksammas. Något f'all bijr kanske aktualiseras infiir arbetsdomstolen.
Det arbete som pågår med att fdrnya arbetarskyddsstyrelsens anvisni-ngar fiir
hemarbete (utfårdade 1!50) måste påskyndas.
i

Någon form

av tillsyn (genom yrkesinspektionen ell-er kommunal-t måste infdras.
Fijr att detta ska fungera fordras en anmålningsskyldighet fdr arbetsgivare,
vilka anlitar hemarbetare.

6.

I .,.

{'

Skattemyndigh eterna

te gdras uppmårksamma på hemarbetarnas problem, iå
information om avdragsråttigheter m m. I de anvisningar som
mås

att dessa får
t ex ges ut lokalt finns ingen såclan information.
.O

Kontakt måste också tas med Uvriga fackfiirbund, i branscher dår hemarbete
år aktuellt, typ Belclådnas, Metall m m fijr utformandet av en gemerts'am

facklig policy.

,'1
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Frågan om deLtidsarbetet måste såttas in i ett stbrre sammanhang och måste
ses med bakgrund mot bl a att en generetl arbets{idspdrkortning genomfiires
och att jåmlikheten mellan mån och kvinnor måste l6sas med andra medel ån
arbetstidsf?ågan (åven om denna år viktig) på grund av diskrimineiingen
mellan kdnen som hånger sanman med den allmårlna frågan om vad som leder ,til1
ojåmlikh et på arbetsmarknaden
i

hår - som forskarna franrhåller - beakta de risker som finns ftir
liintagarkollektivet om deltid.sarbete skull-e vinna dkad omfattning, Dessa
risker - t ex mindre fackligt intresse, Iåglijneproblem m m - bijr dock i
fdrsta hand kunna mdtas genom en hårdafe facklig information och vaksamhet.

Man måste

måste'iara klar dver att cleltidsarbetet år någ'ot fiir
åven kan vara ett sått att lijsa svåra personalproblem.

Man

n
'n
f,

n

många

åtråvårt

och

deltidsarbete såtts i system, fdr att ijkei lbnsamh et och produktion och
åven fdr att kringgå lagar och avta1, så måste fackliga motåtgårddr såttas
in. Det måste dock anses tillhdra det facktiga vardagsarbetet.
0m

iti:. f
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DETTIDSÅRBETE

2.1

Fijretagsbesrjk

Fdretag

A

Fi5retag A år ett fijretag inom fijrpackningsindustrin. Råvarorna år eeLlulosa och p1ast. Leverans sker ifrån Stenungsund. Tillverkningsprogrammet

,i'r'\

'C.

omfattar plastfolie, plastsåckar, plastpåsar, bårkassar, vakuumformar,
svampduk samt tape. Fiiretaget ågs tiI1 51 /,
kooperativa fijrbundet,
^u
resten av engelska och franska f6retag. Fdretaget sysselsåtter ornkring
1100 anstållda. I{ånga av dessa arbetar inom den kontinuerliga driften,
varvid det kråvs fyra man i varje befattning eftersom maskinerna går
dygnet runt. Vicl bearbetning av halvf.abrikaten från den kontinuerliga'
driften sysselsd,ttes många kvinnor.

Vid 6vergången ti11 deltid visade vissa arbetsledare ett motstånd.
t'Mer folk att hål1a reda på.rr rrpl'6|1em når fol-k stannar hemma.,t åt nå.gra synpnkter från arbetsLedarna. Fdretaget disponerar en reserv åv arbetskraft som fungerar som buffert vid behov.

n
I

Deltidsarbetarnas fackliga aktivitet år 1åg. Det finns bland de deltldsanstålIda bland annat åldre kvinnor som b6rjat sitt fdrsta arbete..liår
fdr.eligger olika motiv, bland annat att t ex maken år sjukpensionår och
det behdvs fcjrstårkning i inkomster, eller behovet att få komma ut och
tråffa arbetskamrater. Dessa år uttalade.

Vid besdket tråffade vi endast dagtidsanstållda deltidsarbetare och de
som arbetade på kvållen kan ha andra motiv. De var oftast yngre och
hade barn. Maken var barnvakt av ekonomiska skål eller pga att det inte
o
fanns plats på daghem.
Det furekommer

bar

ett nytt

såvål tid,lijn

l6nesystem

som

ackordsldn. Från ocb med avtalsåret tnq

infdrts fdr

den

kontinuerligt arbetande personalen,

\

J.

,'li '

B.

I

Vid ackordslon utgår i allmånhet en fast deL får varje arLet;-rd timrna. Deu
fasta delen år f n grupp A år lil<a med 666 ore per tinimer flrupp D Ar lika
mecl 68I ilre per timrne, ilru[)p C år lika med 731 åre per tirrrne och qruop
ir lika med 824 ilre per t inrne.
l-)

I)et finns en s;tor i.:apacitetsskillnaci bland de rieltjdsan:;tii1l.,-la l.;'rjnnorna.
Det innebår att ackordsL6nen per timme varierar kraftigt.

.T^

.G

Hn

aLlmån erfarenLret

ån

på åttatirnm.arssk

var att det var tr6gre arbetstakt på femtinrmarsskiften

iften

Sjukfrånvaron pi fåirr:ta6et iir ca 15 i vilket 11:.il1e1 l,,idc dcIt. i"ds- och lreltidsarbete. De yn1',r'e anståI1da krinil 25 irl';,"r I clcrn-Ir.rr en rr Lår'r'e rel;rti v frekven.ti vid sjukl'riinvaro. I)ett.r t-ol-k.ts ul av lrers;onal-;lnsvirriga sorn rr l. l clel varnicr.tr'
i ansvar f iir arb,: te t nre I.Ian l)er.sonLlr i o.1 ik;r ,i ldrar'. [)c l f i rrrr:; c:t t stiirrc ansv;rr ib-Iand personer i lr0-årsåLclern. Kategori invan,clrare ,;nr;t. ji.l .ls ,i s;ista lrancl .
|

Foretap;

B

Foretag:.8

tillverkar en specialiserad

plastprodu)<t. Det

iir ett bolag som.in-

går i en koncern.

(:1^.

l^'-

Av 50 gångbara modeller på pr:odukten fornyas 25 nrodeller varje år. l4cd andra
ord forsvinner 25 modeller ur srrrtirnentet. De proSlem som fciret.rget ul)plever
i.dag ligger inte på produktionssidan men på återfårs,liljningen. Fiiretaget år
den enda i.nCustrin i branschen varfi:r svåriglreter nrecl att lråir;t jimfiirelser år
påtagJ.iga. Iclag finns i foretaget 57 anstiill"da i produktionen, 4rt kvinnor oclr
13 mån. 16 kvinnor arbetar deltid.

t'6retaget hade tidigare utlåndsk ariretskraf t, v.ilkct rnedfånde |1i-ig personalonsåttning. liosten -f913 gjorde man ciiirfcir en "heriimafrucl:'ive". iir.rnrlra svar kom in
p;i en annons. Ijo anståLIdes.
I'lår det gli]"ler skiftscheman så kommer de anstillda sjlilva dverens oflr ftirdelningen av arbetstj.<.1 . ltår finns en mjingd olika vaniantor: lin person arl:ret.rr
varannan vecka, två delar på ett heltidsarbete varje da1r, en person arhetan
3 dagan i veckan och en annan resterande 2 etc.

r,

9.

.t'

år mycket uppsplittrat. Det finns variationer med hånsyn
til1 arbetsuppgift. Yid en diskussion som fackklubben har haft med sina
medlemmar om fijrhantlling angående månadslijn så blev det ett.negativt gensvar vitl. ett mcjte. Vid en enkåt som skickades ut svarade BJ y', och uttryckte ett stort intresse fijr fast ltjn.
Ldrresystemet

På vissa deltid sarbeten f inns. timliin

Detta motiveras åv moment som krå-

ver kvalitet.
Merparten av cle deltidsanstål-lcl a år kvinnor som arbetat i serviceindustrin
Det år framfijrallt fritiden tillsammans med maken som uppskattas på rlenna
typ av arbetstider och att slippa arbcta liirdag-siindag.

n
'

..a\

I'Frå,nvaron 1åg på" 73-17 y'" rcr

ett år sedan och år idag nere i to /". Det
beror på att vi fdredrar att anstålla personer i ziO-årsåldern. I{ed andra
ord, personer som inte har problem med barnpassning, Ensamstående mddrar
med barn vill vi inte ha flera av 1 vår kvot," s:iger produktionschefen.
iluvudvårk år vanligt, vilket år teckcn på cn hiig bullcrnivå i ar-.bcbslokalerna och bidrar b.I a ti]l frånvaron.
Samtliga deltidsanstålIda år fackligt organiserade men mcjtesaktiviteten

år

?^

+

1åg.

Fdretag

C

Iiiretag C, andelstvått, ågt av storfiiretag,

kommunen m

fl.

Ågarna år också de st6rsta kunderna ti11 tvåtteriet. Fiiretaget har trettio
anstå11-da. Tjugosju på deltid, samtliga kv:'-nnor. Det var krav från de anstiiIld.a som motiverade ijvergången ti11 delticl. Tidigare arbetade salitliga
på trettiO. Det år svårt att få arbete i staden. Ldnen fijr de a^rrståIlda år
t1 75 kr/tim. Maskinparken år då1ig. Skyddsombudet har påpekat risker viril
vissa maskiner vilka inte har åtgårdats. Många av de anståtlda var medvetne
om att fiiretaget had.e då1ig likviditet
och att maskin.erna inte bytts ut
sattes i samband, med. detta. Kritik framfdrdes att fdrestånd.aren inkripte begagnade maskiner som sed,an kijrdes i botten och att det inte fanns pengar

att reparera fijr.

Det tillåmpades arbetsrothtion p3 tvåtteriet vl'ltet inireLar att: cle deltids'\.
':- ,
\'
'.
r'
' ' /
I ..
.-'::"
.
anståtlda skiftadc mellanI tret olika arbetsppl>gifter. l{an raflcradc
årbet§.
r,..r:.r,..i
'-..
I .,
t.
'
_.
:
.
"',.']...
tidår:'som .qn b'uffert me}lån,4 timmar., oeh 1r§ timm,pr, V.iel ltte årl)ete; vif!.'et
:

t

.

,,.

kundeintråffalperioderpå2-3veckoF1arbetadenan:4.tirfirlar.vi1ke't,åf;.
t'

undregrånsenfo:;attfånsåikringanska!lvar.agiltigå.\.

,

tnkla ptranerinespnbblem som -hade stora nåtl4-tiva konselivr:nsor I'ii viss"pol'scil
nal konstatera<les. Det gållde bI d <ie kartoflger som llmnades in och som
oekså,skul"Ie låmnas

ut tvått i. En enkel, princip fijr kl.assificering

,:,:

l

r '"',

l

saknatlåe;,.i,
:
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Iidigare'arbeta<le
ruulllclle
cll'§eLclurJ U(j
vid
v.tLl. liClllQljL(}I'LI(l
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,2 DeltidsaT4qte'tFl. EtveckJinfr . och orsaker
it,

Delticisarbete :år en hrbetsform som.kraftigt dkat I omfå'ttning de senaste årcn,'
l4ed cleltidsarbete menar rran då frivii'fiir,
relielLunCen, fast .tnstl;ttning; *etl '" eå total arbetstid poin iJnrJcrstiger den nor:n:aia ( Se'lirilla j.re 1368), I den atatistiska redovisningen klassificeras l?ersoner rerJ m.i.r:drc iin 35 timn,ars arJ;etstid ,,
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Antal anstiillda deltidsar:hetare 19ti3 - l9'/3,

:

Arhetskr.aft'sundersiikningarn.r
periocl med vik.rnrle efterftågan på, al.betskraft

Kåtta

Å:
B: period

nrcd stillarrcle ef

terfrågarr pii.arbetskraf t

har då cienna okn-rLng berott på? Problehet har bl a sttr<lerats inom ()l-CI).
(llallair"er'1.368) diir man koustater.rt att i samtl.iga 1ånder <J,ir. 'expansion åy

Va.d

dett i<isanbetc skett har det berott på at t arbetsk::af t scrf terfrir.an vari t
specicllt stor. Rekryteringsprolrl-errr haf gjort a1:t -mct11-b1jvit, tvut],;crr att ar)passa,a/bet-sti<ien så' att fruppei^ son annars intc skulte ha såkt sig. ut 1,,1
arbetsrnarknaderr iru

finner det tilltalande

\

L2.
.'i

I

Det år framfdrallt de gifta kvinnorna som på detta sått mobiliserats.
Andra tånkbara grupper som skul1e kunna sysseJ-såttas genom kortare arbets-

tider år olika kategorier av handikappade fiir vilka heltldsarbete blir
betungande. En tredje tånkbar grupp år studerande som genom deltidsarbete kan finansiera sina studier. De''r:ta år vanligt i USA men knappast i
Sverige bl a beroende på studiemedelsystemets utformning. I Sverige utgi5rs deltidsarbetarna tilt stor de1 av gifta kvinnor.

' r\.

a
T

r^\
I

Att genom deltidsarbete motivera gifta kvinnor att fdrvårvsarbeta år ett
sått att tillgodose behovet av arbetskraft. Ett annat år att importera
arbetskraft, fnom vissa branscher och fdr vissa arbetsuppgifter har man
i fdrsta hand vånt sig ti1l kvinnorna och i andra hand til1 den utlåndska
arbetskraften. Exempel på fdretag dår man medvetet gjort detta val- år
firretag B. I{an fijredrog dår kvinnor från orten (doct< inte ogifta med
barn) framfdr den utlåndska drbetskraften som uppfattades som alltfdr
rdrlig. Vi-dare kan man fdrmoda att nyare lagstiftning om språkutbildqing
på arbetstid m m 96r det rel-ativt dyrare med utlåndsk arbetskraft ån vad.
som gållt tidiga,re. Hår gick man ut med en.kampanj "dela ditt iobb" och
annonserade i ortspressen efter arbetskraft. Ca tO personer skulle ans tål1-as,. 0ver 100 siikte .
Exemplet hår visar på ett utbytbarhetsfdrhållande som år viktigt att uppmårksamma. Ju mer man 6kar kostnaderna f6r att f6rbåttra anstålIningsfdrhål]andena ftjr den utlåndska arbetskraften desto fler 'rmarginalgrupper"
bland svenska arbetare kan beredas sysselsåttning genom att det dårmed

ter sig fijrde.laktigt från arbetsgivarens sida att tillm6tesgå dessa
gruppers specifika krav på t ex arbetstider. De fijrd.elar arbetsgivaren
får av deltidsarbete uppvåger kostnaderna. I4xempel på sådana arbetsområden år detaljha:rdeln, bankvåsendet och hote1l- och restaurangrcirelsen
dår arbetskraftsbehovet varierar mycket 6ver veckodagarna och åven under
dagen. Ett annat område år stådarbeten ciår arbetsuppgifterna ofta utfdres
efter arbetsdagens s1ut.
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D Livsrnedclsarbete
G c notn snit t t iir som tliga
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Arbetskraftsun<lersÅkninpannå 19.i 0
'fabriksafbetarfiirbun6qts avtålsområde år 'rlelti{s,rrl.retets o,;ifaLtning
ca l-3eo. tjlancl kvittnorna J.igiier siffran på 3rllå och hlan.i rniinnen arl>etar 01[,9u.
Incm

'pti dettid. Delti<lsarbetet fdrdel"ar stg på olika tirpar av fiiretal på fiiljunrle slitt
. l
.],

t'

Antal kvinnJ-iga

i

arbetane

Kem

fabr.

eltids-

d

arl:r:tare

602

3-2

Kenr*tekn fabr.

516

B

3I

Gumåifabr,.

2730

r+0

Tvåtterier

934

3C
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KålLa: Svenska Fabri ksarbetarfdr:,birn<lct
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Plt om deltidsarbete
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t

1Å^

Deltidsarbete har alttså utvecklats i periocler'di knlr>plret på ,rrl;etskraft
varit stor och inom branscher dår fi"irdelar med deltidsarbete v.rrit stora.
llar då inte denna utveckling m<itt et.t behov hos arbr:tsk::aftcn? Såkerligen
har den gjort ciet. 1.1ånga som inte velat arbeta Irel-tirl har sett dr:1ti<.lr;arLcte
som ett båttre alternativ ån inget arlrete all s. Vi har ti.J j.1are konstaterat
att Cet framf6ral-l-t år de gifta kvinnorna som ur.[år cienna !,.ruplr. Av <]enr scrn
arbetar deltid år det 77'å s,om år kvi.nnor. 8416,rr, <ien iir fift:r. Av.le arbetsIosa gif ta kvinnorna år det ca 55? som vif I ha clelt idsar'l>ete. l4otsvarande
sif fra ilir B02o fcir de .latent arl,e tsliisa.
Friin Rosenfircn oclr Svensscn (1373) har fi]l jarr,.le upprl:i ft.r' flji1]anr1r: ir;,;!ri.f tct
72/73 hiinrtats.
l,liistan a.lla rnån som arbetar hel.t jd vj. ll, också 5;lira det l-;:r. Ila-tr 29', sllulle
vilja minska sin arbetsinsats ti11 delticl. Av dc lrc-l tid:arhetan<le kviunorna
år det dåremot l6ea som skulLe vilja arbeLa deItj.d. Dclticlsari:ctanrle rnlin iir
i ganska stor omfattning undersysselsaLta, l-8i,,'ilI ha heltjcl . Av rle,:leltidsarbetande kvinnorna år de flesta nciida med sin anståltningsforrn och )L'/, av de

<leltidsanståIlda kv.i.nnorna viLl fortsåtta arbeta deltid.

t.-1.

r

"De scrn har cleltidsarbete tycks alltså i stort set.t vara niijda med detta samtidigt son det f inns er) stor ef terfr.ågan p,i ricr clell iCs;,r'lr e tr: lr,i,Jc fr.in kvinn,:r
sorn har helticir;arbete och från arbetsli)sa. (Ca 291 ltc;t).tv der, rnrir r)u ir;rh lrc-l:
ti<1 och ca B0 C00 blancl oppet oclr Iatt:nt itr]:r:ts.Lil:rr vi.Il- h,t clcl.Licl)"

oet nu lir s;'r att i f<-,rsta hiind arbetskr'af 1-slrrir:tr':l] r1r'ivit l r';rri Cel t iclsar"L,etet genon att utni,ttja en viss t-r,,p av -latent efterft'å1:,'rn pii arbcte,t var.l
lcarr man då ftir.viinta si1.-, under perir>dr:r då efterfrigarr pi arbe:tsk-raft viker'?
Detta var fal-let 1365-1360 sarnt i biirjan på 70-talet. (:;e fiI.1) lclI.rtr 19'7(,
cch ]373 gick ciet totala antalet sJ/sselsatta nerl nåi16g . 'l'i ttar man på kv j.ntrosysselsåttningen under rlen peri.oclen finner rr)an en riinskninp, uu' cle heltidssysselsat ta med ca 1?;. Antalet cteltidssyssel-satta kvinncr oka<ie Ciirernot r:retl
l'te;. Detta kan tyda p.i att deltidsarbete fungerar som en regulator
urrCer ligkonjrrhtur. Vi vet emellert:id inte lrur minpa helti<il;itt'lrctanrle;cn
overg,;itt tilI deltidsarbete eller hur mirng,a lreltidsarL,ctande so;n avsi':edats
och hur många nyatr:;tåIlni.ngar av dr:ltidsarbetrr-'c sotn :;l<e1-t.
0m

L5,
a.

klara belåir; fcir att man civergått frin lreltids.rr"LLcte l-iIl delticsarbete i samband med minskad arbetskraftsefterfrågan har vi inte funnit
vid våra fabrjksi.lesdk. ttan har dock uppgivit att många heltidsarl:etarrde
kvinnor vitl ha deltid.';amt att rnojJ-:'.g:reterna att tiilniitesp.i C,:ssa;jnal<el'lågra

må1

bild

givits har antytt att arl:,etsgiv.:ril.rs oclr den k.,,irrnlig.r
arbetskraftens intressen har sammanfal-Iit dii det gliller deltidsarhet'et.
Detta fdrklarar utvecklingcn. Varftir efterfrågar d,i de gifta kvinnorna i'så
Den

A

okar då efte:rfråg.ur på arbetskraJ't ni;lskar'.
sorn

nittills

lriig grad oel-tidsarbetc?
r/\

i de f-Lesta ancira sammanhang år månniskor's liandlingar lrer"ocncic iri <Jeras
vilja och m,Jjlighetcr.. i'lotiven til-l varfor nan viJl arbeta kan vara rent
ekonomiska elLer i l:uvudsak vara ett medel tiIl sj:jlvf; rv,:rkJ i1:,rnrle.
M6jligheterna ti1l arbete beror tilL stor <iel på tillgårgen 1,i arb,ete sant
rnojlighetenra att liisgiira :,;ig från andra arl.etsui),r>gifter (hush.if -ls;rr.L,ete,
barnpassning etc). 3iv.jl viljarr scr,r niijlir',)r<:tern;i Irar li:ra irr<ij-rriduellt
historiska som s;trukturr:1Lt historj.ril<.-r bt:stånrningar. V.i ska]l inte rrLver:k.l a
någon uttrjmmande teori kring detta utan niija oss ned att.disll,rt.:r,l n,irra
"i.ceaIt1,per" vj lka j nte uttclmmer alJ-a rogisl:a nrå j li.l,heter ut,:n sn,i:e:.c
kn'7ter an t ill viira f6restillningar. o;n vad son iir v.en.l- ir,,a:;i: filrekcrnm;:n.le.
Som

Typ

I []ronomiskt tvinpandc motiv. Llaken har 1irg irrkom:;t. l,koncn,i;ka skiit
giir det nådviinr.ligt får hust.run att arbetir. llar r,"a].:en lig i.nkomst lir
sannolikhcten stor'att riet arbete kvi.nn;in kan f.'rfir rrv.l-ii'i.;rkcr:rt'' karaktår ( 7li'å av firrvljr:vl;ar):ctanclc J<vj.nnc:r i :,;oc.1'r'. I I I lrap nlin r:ora
arbetar inom soc.gr. III-5rylisn) t ti1, jrrkontst 1,i)r dct sv,"rrt att or'dna
barnpassni.ng, anstå1la n,igon sc,m hi,lill.cr ti1l. rerl iru,;h,i l.Icar.i;etet etc.
Deltidsari.rete gor det måj1igt att klera b.irie lrusiri.ll-r;lri,cte ocir J-i;rviirvsarbete oclr diirmed f ,i den efterstriivancle inkorlst fi;rstii::krrir-.r',-:n.
I'ar samhål let diiremot p;i sip kostnaderna fålr i;arnlrassnini., iir <.ie1:
mycket må j ligt att många skull.e fiiredra heLtirlserr'bete. ,Jrr liigre ma!icns
inkomst ii r,lesto nijdrriinrliIclre,r:ir <]ct att hilcla- r;r;,]'i:'n; ar']-rr:ta:-. l-1r; 3
var rnakeinkomsten fiir delt'i,isarbetande kv:Lnncr' 25 3C0 i 1:enomsni tt ,
får heltidsarl-retande var siffrarr 20 S00. (Se Ing;r-Li11 l:,ril<s:crr. 1375).

l-

]6.

Iyp 1I ij

,---konorni:;kt tvinllanCe

motiv. ilakcn har. hi-;'

:i-ni:or:r.:t. i.vj.rn,rn i.arr

ofIast fir stimulerande arbete l,reri god liin. lian h.rr,]iirmcC niij-l-igIteter att orclna h jåIp med barnl>assninl.'i, liir;lrå l-f:i4rl rr-,12 s1g. r,,;:ifriireten r;rtrl--lan hel- eLler: Cel-tiil:;ar.l r:tr: iir lrlir n.,r,r 7'{r^ 1f .
L),:t iirraisi-tuationr:t'

n

"n

av t)'p I son giilJ"el i,nc'r : falr:-,illl;,r::l r':t;t::'c,'i,rl,runCr:.-:; riir,råde. /rrl'etsuppgil'tert:a ir r-utini-rctonandc, ll 1:t.cl.;an<.)e, iysj.skL oclr 1,lsy,kilrkr
betunl,anCe. Dessutcr .ir ldnen nycket 1åf,. Vi har stiitt pi några. lrel t j.is;rrl:e1-ar,e
scn 1årna skul,le h: .rrl,etat deltid om rran lraft rid tjll Cetta (I:). 0et1:r
verkar glilla yn!:re fift.r kvinnor nred barn. Vi har r:cllsi fur.rnit I'ngre 1,ifra
kvinnor blancl del-tid;,rrlietarna. Dessa arbctade kvli.l.ls;:;Lifr:r:u rl.q;r,;rkerr I: Lrrrr-lo
ta lrand onr Lrarnen ( l.ilretai'. A). Ilc derti.lsari.rc,t:ir n<.lr vir. i,,liirll. rir,lc of't ir ii.'l lirc
gif ta kvinnor n:r:d l;.rr-n. l.iånga lraclc iiverf:åt1 frin lrt:l"ticl tiIl ,-1.'.1 rjcl . ,\r'lr.:tcl'
1'av clcm etr vli 1l,ehilvl.i.f irtl:otrr:;tfi''t':t,irkn irrl',, rlt, lyclr t'r: rlr:t r.,.rr' ';l.,"rrt .rt- | i;,i
iiLclre ci.tr inte l,clri,r,a .rrl-leta si r:ycket o<;i: ab L ntatt i-u l,c o-r:l<atl e mr:d båtl r-' t:em o«:1,
arbete. Att bara J:å hemrna skull-e dock ;1i fi r: tri:r1 . ,Iitt I ilIlri'r;t ct t ].oLlcl: t j.,;
ocl: ingå i en social genenskap framhirll all: scr rryckr:t Lrll:;rlel:;cfuIlt.
Sammanfat$ningsvis cirar vi den slutsatsen att ollninl,el av de.l-tidr;arbetct orsakats

av att det existerat en latent efterfr.igan frårr franfiir allt gifta kvinnops
sida på deltidsari;ctc. Detta gå1lcr dels denr sorr har h,,rft lrelti<i;arbetc och
pga minskacl f;lrs;irjnirrl'sbilrda och irkad: r;viril-lr,:tr:: at, ut,;t j r:tt p.iJ:pr-'.-;t-,111,.12
;lrl-etc vr:fat iiv<rr1-1ir r-ill. <ie1tid, <1e1s cicrnr son, vcl-.lt i'v,:r1.., f-r,in hu:;lril.l-:;ail;r:te
till fiirvi'irvslivet. Dcn sen.lre I,ruppen har rrol>:ilisr:r',rLr; vicl :ri.1'lr-1y iurr)<tur',
den f ilr:;ta vir-i tå.qI.on junktur.
2.

3 i{tigra synpuq\ ter. p,i del-tidsanbete o-g[lo-1r_Lgf:=[r1,]:gl

Det sIående i ovanstående analys år att utvecklingen av deltidsa::betet
tycks ha skett tilf fiil jd av ;rtt vj.ssa arlretst.:i',,31'Jr3l€.rr11'.i e l.s oclr ;rrl>,:r ::givarnt'ts intressen sammanfal-1it. ilar då intc a1-la tjJin,rt p,i rJotta? Ii;rr rreScn
part eventuellt tjinat men ån rlen andra? IIur har. cienna utveckling piivcrkat
andra gruppers situation.på arbetsmarknaden? liur piiverkas jår.,stålldhetcn
mel-l-an mån och l<vinnor

av delti dsar.betets utvr:ckling?

Vi trol att detta kan vara frågo:^ son det kan vara vrir.t ertt reflektera irver
vid ett eventuellt st.'iltningstagartde ti11 deltidarl,etet. som anstli 1lninflsfo]:rij.
Vi skall nedan redcvisa några synpunkter av betvdel-se i san,mar,hanget.

r
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2.3.1 Deftidsarbete och arbetsfårdelningen
Historiskt och kulturelLt

inom hetnrnet.

bestlåmda vårdeninBan om arbetsf6rdelninl-.',err

i

fternret rnel]an mån och kvinnor år kanske den viktiiaste r>r:al':en titl <ien
stor.i ef terf riigan på deltidsarbete. Otn det fåIl sig naturli.it får' båda
dela, hushållsarbetet vore rleltidsarl.lete irrtc liki'r ut1>r'-ig1at r:n
anstållningsforrn får kvinnor. Att vårderinilarna om denna rol-l-firr<ielninp år
djupt rotade år aLlmijnt kånt. Inte heller i ni;',on av rle inten'itrcr v.i
rnakarna

n

att

gjort ifråiiasatt'e nran rollf6r.delningen i her,net. Fijrekornsten av delti«lsarbeten
gor det heller inte nijdvåndigt att ifråAasått.r rlen tradit jonella rol-lflindelningen. Genom att kvinnorna tar deltids;rrbete blir e::as kre v på flirvlirvsarbete fårerrli5t med en bibehå1len arbetsfiirdel-nint', i.not. helrrnet. I de
familjer diir hustrun clelti<lsarbetar svarar nolrnen får 5i; av hushålIsarircLot.
Når båCa makarna arbetar treltid 6kar mannens andel. av hushållsarlretet ti11
cJ

1'r\

knappt 25e" (SOU 1975:62).

n
f^'

Vj.1I man iindra pi viir<lnri.ngar, t ex v,lr.l l.li 11n,,'.1r'l.rc1r';fii1'1lr,v111 ittflcrt inrrr,r
ltr:mrr,et, l-irrns «lct rjl l;onr ltiivrlar at t rlr, I [;t ],;'.r ,,j,r,ri; ,','ll(':rr rrlrJ ly';ni'tr', t,tll
information, andra lr ivdar att viirclcrjn.,.ar f iirst c,r:lt f r,in,st iindr-:s f.enom att
de yttre forhåttan<iena foråndras. Då det gåller rollf<.rrdelningen inom ltemrnet
så visar en nyligen gjord ungdomsundersokning på att attj.tyderna inte nånn'vlirt påverkats trots den kijnsrollsdebatt ooh d en inf ormation som på
senar(l il si:rir-1 i t.s genorl f ilrn, tr:i.ttcr oclr ;rrtCr,;r lrralr;slriedj;1. Ln,.l;t:lt fr'å llv
pojkarna och l-5i av f.L jckorn.: anser att b,lid,-' rrin oclt l<'riitnor r;l-::r.: l- arbcta
ocir skota lrusjrålI. 25e, av pojkarpo och T'li a.., fl icI.ot'1;r r;ii1,,,.." rrLi_r.yc:l1i;'en atl
mån skal-1 arbeta ,tch l<vinnot" L)c1ssil i.:anri. t,'rri.,r,.r h:r iIt': I v2r-.,1 r-,clt ;v,"'rL ':11 ,:4e
svar (I'ersson oc5 i:ahliqren, 1975)
Detta skulle ta.La fiir att cl,:t viktiga ir at't:;ka1ra r:lc yttrer l-,elin3,e1"u,tr't,
f6r jinrliklreterr. Forst ,Cå torde c,ckså informaLior:en fi 1;cnor,';I.l5sl<r'aft. De
j,
-\rttre betingålserna i cietta san,r:anhang år Iil<tret ma};arna'j"rnLljlipheter att
dclta i husiråIlsarbetet. Genom r:n allmån arbetstidsfi'r'kortning sktrl-le mi'inncrns
miijtighet till detta iika. l.lotiven for rteltidsarbete skul-1e d.irmerJ riinska.

18.

2.3,2 Del-tidsarbete och samhållets ansvar for barntillsynen
tn fårutsåttning for att b;ida f6rlildranna sl<a]1 kunna fdrvårvsarbeta år att
bartrti ilsynen år <-,r'cinad. Denna fråga lrar ie!.,irtteråts f.ini::: och I.r-:lvcn 1rå utl:1'x51tr.:d av barn,-jaglrentlerr ornfattas av de L-l.esta så. frig:r-: I chiir.'er: j.ntcr bchtr.ndlas specie I1t i cetta samnianhang . Det sonr hiir L'iir' 1:,I1:c)-. iir; i.it. t t cn ok ning av deltidsarbete L,l-and småbarnsfi;riildr..-rr ju innebår;r1-t behovet.iv barntillsynen varit biittre. /rnnorlunCa uttryckt karn man sliga att CiIjt.a r,ritjlit:lreter till- irarnti.llr;yn går att rninp,a småbarnsrrlanTr!c)].^ j'iirecit.;rr ai-1. arheta Cel ticl
frar{'iir heltid. (hnom denna lcisninE dåJ. js cl,::t vclh l-iiia bc}rove:t av cla.r,- och
fritidshemsplatser.
e-

n
a

2.3.3 Del-tidsarbete och arbetsmiljd
Vi har sett att del-tidsarbete år vanligt inom rut inl-.ctonad,: J-åf:lcineari-,cten.
Deltidsarbete torCe ha L,idragit till att få fclk ti11 cicssa ari;eten, r'ilket
l"unde ha varit svi1.r't orn nan varit tvung,ern ar"leta 1,å hcitid. Dc flesta Ce I tiCsarbetare vi pratat r:red l:ade inte arbetat a1ls c,n Lie var. j t t\/,lnin.-1 aru<: t,r l:cl.tid. Deltdclsarbetet har troligen också biCr agi t t i11 at t ir.r l-Ia lilrrerna nrrr.(:.
Det kan noteras att Celtidsarbetarnas fackli;a aktiviret iir li.!. I-n.ti6t
Eriksson bedokte 15eo av deltidsarbetarna ett fackligt tniitc,:nder 1368 medan
motsvarande sif fna fiir heltidsarl:ettrnde k',rinnor var 25eo. Fir:clast 519. iir fackligt organiseracie. (]ir'.i-k:isoir, 1975 ocir Delel-.atjonen me.l.l-.rn rnlin ocli k.rj.nnor"r
1374 ). De delticls.rrbetarrdes v-iL.j .r att fSrlirrrli:a ariretsrni.l,jil ,:clr liin iir. tro1i;,en ligre in trelticisarbetarens efte:rsorn <lcl-tj.dsar.l ,etercn inL"r belrijver st' å
ut med arbetet sir 1ång tiC samtidigl" som det ekononj.slla i-;erocnrlet in1.r: vr:r'kar
vara lika starkt sonr bland heltidsarbetare inom sanrma arl,ctl;omride. l)et r,'rlativt sett mindre beroendet av arbetet bland delt-iclsanst,liLl.da i f;,rr,3.1.1an,1..:
till hettidsanstålfda rnedfrjr sanrrolil<t en stij:.re benl:gcntrct 'l'i"r' i lrj i v j C'.iel l ;r
1åsningar i,in fiir, ko1lel<t iv.r. Den kcrtare arbetsti Jen iiår' ock:;i : I t rn.,ir crk,rr
med arbetet båttre, nrbetar hårdare når rnan arbetar. och ]rar dijrj:r,rcnoln ofta
hcigre fortjl-inst ån heltidsarbetare. tn cikning av deltidsart-.etet kan di.lrfci:r
medfona en splittrin5 och dårmecl f6rsvag.ning. av arbetarkollekt j.vet. t'*l,fg[
!.g!igSf:S:". i arbctet ån med andra ord inte lik;r starkt frati,t'r;idandc b1ani
del-tidsarbetar.na sorn blanC heLtidsarbetanra.

t9,
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Anstållningsfornen i sig s.i viil som det firkturr at t dc-Lt i<ls;lrl ctarnil sl,.i.l'ier..
sig från heltidsarbetarrra i fråga om åIder och familjcsitua;ion nrerlfiir en
viss differientiering och blikhet inom ari-.etargrutFen. Dessutom irar Celti.<lsarlretarrta mindre l orlmunil<ation nerl andra tif l f;',1.i d av l,-l .r kor'1..r-c arl'r:r-sti cl
oeh arbetstid fårtagci ti11 vissa tj-c,:r. Kontakten ti11 andra arbetare år
dårfijr ofta såmre. A11a-dessa fdrhå11anden fdrsvaga,r det totala arbetarkollektivet (Lysgaaral, L96il. Ett svagt arbetarkollekti.v år en då1ig
utgångspunkt om man vill ha en fdrbåttring av arbctsvillkoren.

2.3.4 Delticis.rrbctc.: t,clt

o

<1cn

fran,tid;t

;rr'l.ct:;Fi:r<ic: i.ni:u'frtr

i

:;,r;:,'tåi.1

1..,.

i)e clil,.a arDetl;rrljl)i', i.f tr:rna ,ro,,1 1,l,rr.:kotrrri(tr j e: i l. l.rir,'l ,,.,rr ir,l.rr
a'rs':ende p.! ar!.letenas art. Vissa år. bra b.ide or-, rn.irr :1,-r t j-11
innehriLl- r:-.,:dan tn.,lr.i år. rnycket <iå1ig;r i båd: C(:s,;.-r av-<,..en(lrr:r.

finnr; i botten p,l atl rakt jvitetssi<alan ijr of t,,: rur-inl-,e ,;orr.:do
utblldninrl , rrian ll.rrr ilitt l,i,ta ut J)er.Eon.Jr, 1,.'inen ,i:. liir li;. o,:lr
heterna små. lIi,rr;1;r av de arbeten sor,r falfer unier fairr.j.k;.-rrL:et
avtalsonråde ir av denna art.

utbilinin;,:;nivii och a1J-månt iik;rrle kra,r trii ar.L,t:t:rrit j;' lr.r,i Crt j ir.,rrrticlr:;) vara svlirt att f,", folk tif 1 dcssa rl.it:'1a jr;1.,1r. l,tf va:r-l-ir-l r;,..i:r:;r cr lir
attut1iirrni,n1a:.fir.-lern.r/j.lrardockstltt.tLti,,trt|r,].nf,i]i.qt':ri.:;lt.j1].l,.irjilt:.j11,
tre pativt på den utllin..lska arl:etskraften:: iri'5.'.a :'ilrlif lrct ( f i',r'"r.,,, A cclr ir ) .
Ln attnan katel;cri s<;rn kan t.inkas fyl1a vakanserrr,r til-l C,. ri.i r,:;ta jol,l cr, iir rl ', l"i1't
utbil-dade unilclomar. iiven dessa bctraktas m,:ci s;'l..r:i.r::is frlrr ir,r'cta;';1.i1.1. pr-r
lråg fr,'rnvaro och lril; rlirligl:et (l'i:r.:t.r1; Å). I rr trc,j jc) rrupl) ,'.r ,J,-' ,r.i f t.,r t..r.' j.;rnt:rn;l
Dera:; ri)rligltet J.r Iiten, vil-k'et gt',r'clenr aLtrakl: .iv.r ur arbctsgivarsynpunkt.
Lrtifrån vad sol't Lirl i1,at:o p,ipckats kan ,r;r sanrrr-.1-,:I.. u1-r,rtclrJ in1, lrJ i al-t' dc "mindre
attiaktiva'i jobben i allt stdrre utstråckning fy11s av deltidsarbetande
gifta kvihnor.
i'led Likad

c

_

Detta kommer att åka den konsbundna ojåntillhetc,n pi, arliet:;r-,arl,n'rclcl . ilu f.it
t
man naturligtvis inte ha den snåva syncn att nan i fiirsta hanrJ vil-l fcrhindra
att kvinnor fån 11,::r';s.i dålig.r arL,eterr utan rnål-et måste ju I rtirst;l ltand v.1ra att
få bort den tylre:r .rv arbeten. Kan <le i frant :'.rlcn besl.ittas necl dclti c.isariret-anclr:
kvinnor behiiver f;jretagen <iel-s inte fi,rånd:..r arl,e1srniJ-jiin fiiy .11; Ili:'a jol-.l,cn
attraktivare, cleJ.:,; L,1i.r de bcsatta nLecl m;irniskor som 1r,.u. 1i1t mc,tivitl-ion att
foråndra ari,etsmiljån inifrån (Se avsnitt 2.3.3).

.
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llen det år viktigt att till-ågga aLt om tle minst attraktiva jobben f6::;
svinner och/eller betal-as båttre kommer det åndå att finnas arbeten som al.r
såmre ån andra. Oavsett om deltidsarbete finns e1ler inte år rlet mycket
sannolikt att kvinnorna år de som får de arbeten som ligger 1ågst på
attraktivitetsska.lan. Detta beroende på att de som i regel har svårt att
l:åvda sig p g a kijnsburdna yrkesval, dårig yrkespraktik genom 1ånga
perioder utanfijr arbetsmarknaden, starkare geograf'isk bindning ån månnen
m m. Deras vafmijjlighcter år i regel snåvarc. I4an ka.n åndå kanske ifrågasåtta om detta år typiska kvinnofrågor. Det oråttvisa år ju att vissa
månniskor ska1l hamna på de "såmstail jobben och vara kvar dår hela sitt
Iiv medan andra hela livet arbetar i vål-beta1da, stimulerande arbeten.
Detta gå1ler oberoende av om det år mån eller kvinnor dct år fråga om.
Att bryta dessa onda cirkl-ar nåste vara en viktig facklig lråga i tramtiderr.
De som har de minst attraktiva jobben måstc få okade mdjligheter till fijrbåttringar av sin situation. 0m det som regel år kvinnor bcjr de givetvis få
del av merparten av de satsningar som bor giiras. Att ange vilka vågar som
man kan gå fdr att lijsa detta faller utanfcir ramen fijr vårt arbete. Vi
har med dessa påpekanden bara vefat visa att jåm1ikhctcn på arbcbsma::knaden mel-lan mån och kvinnor måste ldsas dels med många andra medel ån arbetstidsfrågan (åven om denna år viktig), dels hånger diskrimineringen
mellan.kdnen samman med, den a1lmånna frågan om vad som leder till ojåmlikhet på arbetsmarknaden.

F6r att sammanfatta det

(it

/^t

hittills

sagts om deltidsarbete ocir jåmlil<heten me1lan kdnen på arbetsmarknaden verkar det sannolikt att en dkning
av deltidsarbete verkar konserverande snarare ån progressivt fcjråndrande.
Att 16sa de omedefbara problemen genom att vålja rlen på kort sikt enklaste
lc5sningen kan fdrsvåra mer fundamentala och viktigare fdrånclringar. Mijjligheten ti11 d.eltidsarbete, el1er kanske snarare bristen på mdjligheten.
fdr nån4en att delta i hushåIlsarbete, gcir att man inte behdver fdråndra
rollfijrdelningen inom familjen. Att lijsa kvinnornas sysselsåttningsproblem
som

deltidsarbete gdr att man inte behcjver ta lika stort samhål-l-sansvar
fcir barntillsyn och man behdver inte h eller gcnomfijra mcr d jupgåcnd e ftjrånrlringar inom arbetslivet. "Del-tidsarbete år enligt min meni.ng det båsta
medel som finns att fdreviga diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet"
(fnge Ddbbeling, Kvinnosektionen, IG Meta11, Frankfurt).
med
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In helt

år att oka

indi.r,i.dgns .l,c1frLhct,:.1 r:r;'cke.L scrrn,:
m6jl{gt'betrråffande,arbetstidehs ornfattninS (Se t ex C l?ehn; ,1972) I någla '
av de OECD-utredningar som behandlat frågarr har r,au rei,onrnerrderat en iiknin5,,
av deltiCsarl..,etet. (l.aI1aire, 1968 ocir Seear, 1117-1 ). lrr av orr:;ak.r'na 1j1l
rletta si'nes vara att rnan mer betc,nat tillviixtl,erspektivet iin 'jiirnl ikhets-

:.i.
.1:ti

annorlunda stiirrclpunkt

perspekti'ret. Grundp4obl-emet måd en differenti.erinl,. av arl:etstirlen år, ait det upprhuntrar ti11 kortsiktillt båsta l<isnin6arna. Vi har ci'irfiir scm crr
motvikt tilI <let allnrlinna ijnskenrå1et om mer <le1 t idsarLete f ranrtri 1Ii t de pfl
1ångre sikt negativ3 gffs\ter,na. Er: 6kning av <JeIticJ::arbctet ,rerkar differentierande oct't splittrande. Detta f6rsvagar arbetari:oll.ektivet ccl fcrhinclrar'
<iirrneci rinskvirda forindrin[,ar av arbetsinnehi].t- och lrin..1.i 1-,r,unc ;rv dc
rådande konsrollsvår<ierin;;arna ,lir ctet i lru.ruclsak .arl.,tnt;rrkvirir,or, sori, ;r:j.c:-;fynnas;av cjetta. Lelticisarlrete nrotverl.:ar mcd ,lrrd.r.l c.rrC r-le p!ocet:-icr r;c,irr !.:.rrr
leda tilI en okad jåml.ikhet ;nel1an kcnen
l

Vilt man skapa åkacl jåmlikhet och genereli-t sett filrlriitLringar av ar'i-ctGvillkoren bår man i f6rsta hand eftet'slr'åv'a lj.klret på arl,et:)r-rar'l.narierr oclr
inte differentiering. Vrcl cletta talar, filr :ir att cn ;.cr.erc l,L or,5etr.;tiCsfiirl
kortnin6 .iir viktigare ån err 6kning av clelticlslrT,:....f et.
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HEMARBtrTE

c

definieras i AFA:s Fdrsåkringsbåsked 7971 (sid 5) sålunda:
Hemarbetare varmed i detta fijrsåkringsbesked fijrstås arbetetagare, som
år anstålld fdr att i sitt hem eller eljest i av honom sjåIv disponerad

Hemarbete

lokal utfdra arbete åt rdrelseidkare
I Arbetarskycldsstyrelsens Råd och anvisningar
arbete finner man f6ljande clefinition:

angående hemind.ustriellt

hemindustriellt arbete avses sådant hantverks- eller industriellt
arbete, som arbetsgivare i och fijr sin yrkesmåssiga verksamhet uppdrar åt
arbetstagare att utfdra och som av denne e]ler medlem av hans famili utfijrs i arbetstagarens hem el-ler på annan plats, som av honom beståms.

Med

'fr

1.1 Fiiretassbescik
Fdretag

It

( samhå11sågt)

Fdretaget våxte fram som ett alternativ tilI den priskonkurrens och det
monopol på nårknaden som fanns. I dag finns I 2OO anstållda. Fdretaget år
organiserat i divisioner som fungerar som resultatenheter. På'orten finns
159 anståIlda på reltid och 48 på deltid.

(s.,

r-.

Dårutcjver finns i dag 580 registrerade hemarbetare. Tjugo procent av
produktionen år hemarbete och behovet av hemarbete har orsakats- av brister

i maskinparken.
Platschefen såger att det år oklart enligt arbetsråtten om hemarbetare ska1J
betraktas som anstållda. Ett halvt dussin tilIfrågade jurister har gett

olika svar, såger han.
"Yi år ett af fårsdrivande fiiretag'r , såger platsch ef en, I'varfor m6 jligh e,terna att hi5ja ldnen fdr hemarbete år små. Produkterna tåI helt enkelt inte r
mer. Vi har i stål1et bdrjat att intressera oss f6r nya maskininvesteringar"
Riksdagen tog en 1ag ord kontroll av sterila engångsartiklar i mitten av maj
L915, vilket innebår att en betryggande hygienlsk miljd måste etableras
och detta on6jliggdr hemarbete. Denna 1ag kom inte ovåntat, varfijr. fdrelaget
varit igång med olika maskinprojekt rtnder de gångna åren. Med andra ord år
man inte beroende långre av hemarbete. Utbytbarheten fungerar.
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Fijietanets konkumenskraft1.har b5,'ggi
:

.)

på

itetrarbetc oc:r in+c 1r,i rat!onali.serinl;.

,
L.jneersåttning fir henarbpte baserar s,irj inte på ticli;srudier.'Fii::cta;1;representanten vil1r:r på di.rekt frii6a inte uppll/3+ or:i vj1i,a i.leriiirrrinr,:-rirurrder,,
sc'n [,iit].dei f5t' styckeprlset. "Ja1', rnås te l'åCgiira r:r(.:d r,j.Ira neclitr}r.: tcrrr' I'llr i-tt t
\
bt:svara frråg,an"

irr,'f1

!

Vi cliskuteraCt: ii.cd en .;-,rupp hemarbetare på,feflr persone,r. It'c
irLocrn ocn tva r tret tioårsåtdern n,ed b.lrn.

v.lr:

i

scxt io,'rrs-

' ,adtr kraftil:t med arbotsiufll.,r,i.ftcr-nJ. l,rr r;1rlinnt.,iCd r':elI'rrr 0-'7 kr/
Lonenrvln varler
timme upp'ti11 17 kr/tirnrne fanns. llotivet filn cicn hiigre 1ii11611 år at-t tltryn:lr.eskråvånde artiklar ersåtts båttre. "Jiemarbetarna båmtar sji!1va sitt material.Ivi6tive]
fdb att ta hernarleic var b} a dnskan att.v;rra hcruna ho"j lr.l]:nenj :;julti,cnsion ln mi
On fiiretaget viC cn ;ivvcci<1in;; .rv, hernerbt,tc ;1..u-'..Ie cr'b jurd,\ nii j:.i;irr:to" iif l . :
deltidsarbete fanirs en viss oro får arlret-s tal< tt:r. i f al,r'i.i:en. i,n arrlratr ircg,r'iinsancle fakt.or .ir trarrs;poptprobLerneu ti11 fab,rjl<en. !lem;rrhetarns l.cr ned e:r radie. pi'
r+ mil ifrån fiiretarr:t. Den ansvarilie f år f<lrclelnlniien av henrarbete s,'i;;cr att '
Ce har'rstått ti.11 pass" oclr funnit sig i ojåmn arbetslrel-astfrinf.. l)e h:r hela
tiden fungerat loja1t med fdneta'get, l{cmarbegarnå å sin si<la,tr:enarJe att eftersoin
Cet hela vår en frivi1li6 i.nsats från Ccras siCa sl s]:u.l-le :iran irrte l,.Ia1,a,
', '.: ;: '
sarntid.igt son lirnen kanskc ]tunCe vana hiigre,
,\"l

\!
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flcsta her,arbetare r.lg

undcn skatte;,.riinsen. fiit'cta1-et ber:alacie
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Detta fdretag har expanderat kraftigt under den senaste 1!-årsperiod
Detta kan illustreras i utbyggnaden av fabriksytan:
l-961

l-967

1975

1980

5 0oo t<vm

1l

21 000 kvm

J1 000 kvm

000 kvm

en.

75 % ptastdetaljer och det finns 500 kollektivanstå1ld.a och 100 tjånstemån. Under den kraftiga expansionsperioden fanns
åven en kraftig nedgång, beroende på lågkonjunkturen i bbrjan av 797O-ta1et.
Det slog hårt på foretagets planering och det år i detta sammanhang behovet
av hemarbete kommer in. Det år viktigt att vårna om sysselsåttningen fcir
de fast anstållda och som ett utjåmningsinstrument kan då hemarbetet fun-

Fiiretaget producerar till

f.
(^\

junhturvaria.t.i.oner. Arbc Ls.lormcrna. ii.r:
tvåskj-I'tsa.rbol;o oc:lt stii.ndigb na.LLskj lll; vlrv.irl tlr:L iir liil,{;a.r'r-' a.t;1, r"'eltryl;erlr
f olk ti11 nattslcif tcn. J'r'oduktionsllr,'ocorlscrt j- I'iirc l;a,11r: l; kr.'ii.vcr :rt I t]r:rt r'i.t:
igång dygnet runt eftcrsom det år dyra igårrgkijrrtingskostnzrrler:. 50'/t av
de anstållda i produktionen år nattarbetare. "Vi lrar valt modelfen med
nattarbe,te fdr att klara konjunkturerna istål1et fdr att auvånda dvertid",
såger verkståIl-ande direktijren. På natten finns inte fasta arbetsplatser
vid maskinerna utan det fdrekommer jobrotation. Nattarbctet anvånds som
komplement t ex vid ett-verktygshaveri på dagen och vid. prorluktionstoppar
såtts <ivertidsarbeto in.

gera. Iln buff ert att ta ti11 vid

+
f^i

kon

i{emarbetet år i fcjrsta hand ett ef terbearbetningsarbcte, gradning ocb pr-itsning. Det kråvs inga arrdra verktyg iin crr vanlig kniv. Undr.:.r hcla periodr:rt
sedan fdretagets existens har det funnits hemarbete. I'laximalt har drygt
1OO personer varit registrerade och i dagslåget år åttio registreradel
varav fem år mån.

I nedgångsperioden hade fijretaget inga helrarbetare. Ilekryteringen av hemarbetare har gått genom de anståIlda på fdretaget och ingen direkt drive
ba.r: fcirekommit. Lijncsystemet på fdretagct iir basorat på fas b lijn t'6r i'f )
av personalen och blandackord fdr 1/J. Blandackordet inncbå11er en ackordsde1 på 60 /" och resten år fast l-6n.
,,

25.
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F6r iremarbete gåller re.ka ackord och de år beråknacle på 90 jl av ftirtjånst1åget i fabriken efter tidsstudier. Dett'a ir ett po1is1,b-5lu? p.1 fiirctaret
som anser att hemarLetane inte skall- ha ner hetalt iirr r:.linn,iskor son;,ir tilJfarbrii<en. l'lesor'ti1.I ocir från ;rrl,etet l: e>: r;1i.pper ,ji, iir:r;:rl-,ct,.:::C..: ifr,Ln.
De! innel,ir bI a att cle får. hårnta mater'-ial- sj,ij-,.,;r.

n

ijtt annat sått fåretafet anvånder fiir. att balansera konjunktursvångningar
år.rtt 1å;ga ut en deI av produktionen på uo(lr,rrfel,rer.rntårer. I'i vår. fr'.ir:;r
or, vad sorn h.inder

tnt:r-l

unrlerLeveranE5rerna

vicl

J-.iXkon

junktur siiil.:it rnar):

det giller ansvaret fcr ekonc-rrni.ska rådiai-var:e
runderlcvera;rtil: er s.i innebir Cet at t vi ilttc ktrn
i ett fiit'etag" , siiger. platschefen. "Finan:i,!t.er.riå
ligen var firr ett filretag orr vi 6verl;krr:<l c.lesr;a 11r'
";,1år

.irer ti 11
c rrr.:r iin
v.rd vi

,ai i

ei'.etlL

-

jiin.lr'. l,en tekni sk;r
utveckl-inflen kon;r,cr att innebåra att vissa arl r:ts;nc)iicr t j'i:r, lre;rar':,c'i e l.cniier
att forsvir:na pti r;il';.t. I'6retagslc<Jninien rrenar att ri.in si.t.ter f as L i rlen
tekni.k som anvåncis icl,lg i fabriken. I'å liingre sikt kan det innel;,ir:a att
ett xrer innetrålLsrikt arbete kan utveckl-as, s k ar:betsutvjdgninS. Vi kan
tånka oss att ta in robotar på vissa arbetsno'rrerrt. Iin person kan i framtiden
svara firl 5-10 maskiner, och dessa kan dr:as iirop i en panel diir ovcr:vakningsuppgifter blir de dominerande arbetsihslagr-n. De'b inncbår a'bt rlen
fysiska a.nstrångningen ersåtts av en psykisl< arrstrångning. I)enna automa*
tionsproeess år inte klar inom en 1O-årspcriod.
lciretaget ltar
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attning

om vad de lreri,,lr'.[r€tarrrlc: f irrr.
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Vad oet giilJ"er deltidsarbete vil-1 får.etaXc'i lra ett fast sciier:'a. :1.:n har

tiClilare experirrenterdt n'e,J att låta de ol ik.a clr:lti<.ls.rirr1-iill-cia s jiil.ra si-.serncllan gåra uJrp ,rrbetsprofram. Det ta har intc f u::ier',rt.
En allmån attityd från fiiretagsLedningen var att det iir_viktigt med ijkade

kontakter mcd .tltrck{ilrcningen. Dct lrar konrrni t si många n'/'il 1.1r-,-lr pi .rr:.rclsmarknaden.ltt det år viktigt att ijka komrnunikationerr. Å;rnclr.r si<.lan inncl.i-"
detta ingenting i realiteten. rii l'rar uppt:ickt att vi i l0 ,ir ir rr ;.jorl pi ett
visst si tt ocir l,rutit rrot en Iag. De't l<ornner att f urrg,era p-i san'na siitt i f nant iden
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Detta med att kl-ublrordfciranden skall ha tolkningsfilretrlide ent.igt arl-retsrittskonmitt6ns betånkande uppfattar fiiretagslerlni.ngcn inte som något ree,ltt.

Vid en diskussion med clen ansvarige 1 år fSrrlclnin,:',.jn a'l ir.:.na ni-'r'Le fr;trlltor;i
det att rrycken kritik riitades mot vissa arbe lsuppgif ter:. 1,,:n anr-r,q,: ,.rie-1- l.,.rr*
tid inte att <iet 'ral' l-iint a1.t fora clen hir I'.r'it il<en-vi.tirrc. f i:,rr:1,a,-ri-leCrrinpen,;
attityd var I'att om inte det pass;er s."r fi.nns ciet gott om folk sorn vi11 giira
clet arbetet". Det iir helt och fr,i tter ekorronri.';I:å .o',rri,r,.r;lnir ri.'rr J i1-,irrr l',,korn
att hemarbete anvåndes. Det skulfe vara dyrbarare att genomfijra detta

arbete inne i fabriken.

Vj ;irnrtala<-le rir<:<.1 ,itta hem;rrbet;rre virt fii::ctagct.
varav sex kvinnor och två mån
Liin,,pi,,r''n

varic:raf

4.11a

var i ål-dcrn r]J-(tO ilr,

oc.h arletsuppgif'Lorrra. fii:r:iinrlra,s a,v

olika.

o::sa.lcor exempel-

titligarc I<r:iivrln 13r'ir,r1rrj-rr1i på eLl, rrl,iil.to ltar.'rtr;
gradning på tre stiillen vilkct innobii:r att halva timpcttningcn mot den tialigarc uppnås.
V jdar:e }eter viixl..rnde kvalitr:t pri arhetsmirt'erial ti11 st-or';r v"rriat ionnr i liin
Stijrre noglannlret iin vad kvalitetskontroLl.en kr'.iver:cr l.iilr.e utir.,'tc j .l-iin.
['i]rr'titgct v,rr:;Iat' intc i ti(l virl lrer)1-.,inp i r i-l l,',."; rr.,,u ;r.'i .rrlrr:1.:irll)J)r irter. l)ct ta
sl'l;:i,.-tr svir''ir1lt,tt.c.l, i 1i,11;sruti.ncn filr irrrl ivirl,rrr. li,.trr.rr,l,r, l.r'r'n;r lr,rr.,itrl,: [','rl-t
lnfr-rrrration ot:r r;in;r r':ittilllretr:r oclr skr/-1.rli1,1rclcr,. l.rr ,rv oJ'1;.1 r,1'1-1,1 t ii
variatiorierina i fdnen beror på ldnelconstruktionen: raka ackord utan fast d.el.
vis cbt

arbcbsmonrcnl, som

'
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Ftiretagct år den sr:m ensidiflt s:itter priser'. Ingen l<otrrnuntlkation ndd hnn''r:^lri:f'r::e
fÅ:.ekonmen. t'.Iåg kånner miq inte mindenvi-irdi.q som hernm.rf:'u el-r',i,; r;om ar"bt:';.;.lii;
men jag har kommit att k5nna mig mindervårdi-q som hcnarbotare p.;i <1ctta f;.ireta[.'..
Det sått på vilket man prissåtter. mit't arbete han fått mig'att knaftigt reagera och protestera. I4ina rnojligheter att nå något reellt resu.Ita'b år emel.lertid snå. l.lcn det ir viktigt sl1 'ltlag,.i." f)t-tt.r uttalades e',, 13n i1r3111;l1f,ru son
visacle på en 6vertygelse or.i. att clet var viktiIt att kolle1..ti,zt .Fi]rl;i.ittr.r <lc
hcmariretandes

vi.l-lkor.
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Det,fanns bl4rld d.e olika hendrbetarna stbra olilrhLt"r i:f§rmågen att
hårrd.a sina intieesen. En sjukp'ension6r, som unåer disi(ussionen informgred.es dn att clet fijrekommerplaner på att ta'i.n en masiin som eku1le
trtfijra d.et hemarbete spin idag gbres, reågerad.e uppgivåt.- rrlå bllr'man '
snart arbetslds'i. Det framicom vidare oklårhefer vad gålLer,mtijlig$eter
att g6ra.åvdrag fiir upplåtande av arbetslokal vid ileklafation. Det f,inns
ingen praxis på detta oåråile. Någon-hade fått avdraget beviljat. En
annan had.e fått avslag. Vacl. gå11er anstållningsskydtl enligt Åmanska, lageh
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var d.e.t oklarheter. 8fi annan anniårknifigsvåfd reåktion från hemarbetarnå
var ati oklarhet rådtle om tle hade rått att'vara med i fackf6renin,gqå,
bI å att d.et stulte finnas någon nedrå gråns fijr inkomst. Klu.bbordf6::avr*
den vicl. fdretaget som- deltog i {iskussionen lovade att ståIla sig till
fiirfogand.e en, fast tidti veckan fijr information. Vid.are skulle'a).1 in-;'
formation som de dvriga anstål1da på fdretaget clelgavs vidarebeforilras
tfI1 hemarbetarnd.
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FORETAG F

,f

Fiiretaget år lokaliserat i en gLesbygd och ingår i en s tdrre koncern.
Alfa-Lava1 och Electrolux år de stdrsta kunderna och tar 50 f, av produktionen. Fiiretaget står infijr en kraftig expansion då fabriksytan skalI
fcjrdubbLas. Idag finns 210 anstållda.
Fdrra året fanns åttiotre personer registrerade fdr hemarbete mot fdr
nårvarande nitton. Hemarbetarna betraktas inte som anstålIda av fdretaget.

n
n

En aktiv industrikornmitt6 finns i kommunen och fdretaget kånner det som
en risk att bli den enda fabriken som får garantera sysselsåttningen.
Fdretaget har tidlijn på grund av kval-itetskrav i produktionen. Yar sjåtte
vecka hå1ls ett s k informationsmote, som ågnas två daga.r då va::je produkt
gås igenom och en s k no1Ip1an fastståIls. -Dcb inncbiir att ett produktionsprogram fastliigges och 'motiven fijr dessa infor:mabionsmijten från
fdretagsledningen år att ge en morot ti1I de anstållda samt att informera
och ge en båttre helhetsbild av den produkt de arbetar med. Nollplanen
blir ett slags tåvlingsmoment. Det år mdjligt att gijra kostnadsjåmforelser

'"t

":1.1p1anen

Vid ett bes'rjk i fabrikerl konstaterades att på varje maskin fanns uppsatt
ett s k formkort. Exempel!
Formkort sprutor
No1lp1an z zJJf ski,tt

n^
t
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n

fm

Person
Person 3

em

tt/>
fm

1.4/5
em

228

2

IB7

fm

em

212
208

205

Detta visar att person A har stijrre arbetstakt ån person B. Ingen
kommer dock upp i nollplanens nivå.
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Foretagsledningen informerade om att lonerna var 54eo av de totala produktionskostnaderna. Vad gåI1er framtiden menade man att fackf6reningen inte kunde
komma in och ge synpunkter på ordermottagning el1er dylikt. Det var alltfor
komplicerade fnågor. Man ville tråtta kvar informationssystemen på den nivå
de var idag. Produktionschefen menade att det blev en produktivitetssånkning vid 6vergång till tid16n. En rjkad tendens ti1l tidlon i nåringlivet år att vånta. Nollplanen år'det styrinstrument med vilket fåretaget
vi11 kompensera denna f6rfus't. De anståIlda i fabriken hacle en fdn på 14:ZSkr/tim
Det ansågs som underbetåIt. I en fabrik belågen ca 2 rnil i.fiån 1åg l.ånen på
20t- i timmen. Nackdel-en med det foretaget var att <l,'ir fanns 3-skif f . Ilår
arbetade man i 2-skift. De låga lSnerna kunde fdrklaras av att det fanns
dåfigt med arbete i denna glesbygd. Det år alltså dåfig lån på grund av att
det år gott om arbetskraft. En'yngre anstål1d vid en maskin delade arbetet
på deltid med sin fru. IIan arbetade två dagar i veckan och passade sedan barn.

Det ån dåligt med barnpassningen i samhå11-et. r,/ad gåIler nollplanen uppfattades den som ett pådrivningssystem. Det var klara tecken ti11 missnåje
med fackets accepterande av denna prestationsmåtning. t'Vad hånder med oss
om vi i11 uOnfyller nollplanenr'. "Det finns ont om jobb".
Det framkom att f6retaget hade etablerat ett informellt kontaktnåt med
kommunstyrelsen varfdr inga skrivna protokoll fanns når det gå}1er fdretagets
expansion och dylikt. VD sitter i kommunens industrinåmnd.
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F§retaget samlade hemarbetarna i en fabrik men rlå sarje facket ne] oeh
'.rtt detta inte kuntle betral<tas sotn lietnartrel.e.

menade

samtalade med sex hemarbetare. En kvinna i tnettioårså1dern med barn
fanns med och de dvriga vdr i femtio til-l sextioårså1dern. En man var den
dominerande vid de synpunkter som framfbrdes.

Vi

fon hemarbete var ca 3-4 kr"/tim och uppåt. Fl-era menade att man var
utnyttjad utav den situation som gåI1de for en glesbygd. Vid kritik mot hemanbete som t ex }tetall framforde i Bengtsfons innebar: detta att fSretaget
lade ner verksamheten med hemarbete. Detta år en svår problemstål1ning.
Ldnen

Hemanbetarna kånde

dåiigt till

som ån avdragsgill.a.

vilka utgifter- f6r

inkomstens fdrvårvande

30,

3.2 Hemårbetets orsaker
Betråffande hemarbetets omfattning och utveckl-ing i Sverige under de senaste
åren ån kunskapenna mycket bristfåItiga. Vi vet inte hur många hemarbetare
det finns. Naturligtvis vet vi då inte heller hur utvecklingen varit. Tngen
offentlig statistik el1er specialunders6kning som gen svar på detta han
o

kommit

n \'-

I,.
t\o
-; l\

tiII vår

kånnedom.

En sammanståIlning som Svenska Fabriksarbetarefdnbundet gjort uppskattar"
antalet hemarbetane inom fSrbundets avtalsområcle till cirka l-.250 ån 1973,
vilket troligen år en underskattning. (Åtminstone ett av de fiiretag vi besåkt
uppskattfinns ej med i sammanståIlningen). En systematisk och tillfårlitlig
ning av hur många hemarbetare som finns i tandet vone enligt vår mening en
angelågen uppgift.

Låt oss b6rja nrecl att se på problernet ur arbetsgivarnas penspektiv. Våra industribes6k har visat att ett av motiven iir att

Varf§r har

man då hemarbete?

genomhemarbeteerhåI1ae,''@''Somfrirtadesysse1såttningsmåssiga.s't6tanna av variationer i fdretagens efterfrågan på arbetskraft.
man har behov av mycket arbetskraft 1ågger man ut mcra på hemarbete.

Når

Att ha en buffentarbetsstyrka av detta slag har naturligtvis i fårsta hand

nf

sina ekonomiska motiv. Sku}le man tvingas permi.'Ltera och åt.erans1-;'illa rlem sorn
arbetar i fabriken vid konjunkturvåxlingarna 6kade otvivelaktigt liinel<ostnaderna
til-1 f61jd av kraven på penmitter"ingslSner etc. 6kade lagerkostnader ån en
l

annan tånkbar

f-

vilket

effekt.

Man

niskeran också att personalomsiittningen 5ku1ls iika,

medf6n 6kade ldnekostnader'.

f6rdelar får arbetsgivaren.
l,lan slippen lokalkostnaderna. (trtt ktant uttalat argument på fciretag F diir man
hade all-tfrin ont om utrymme ftir det expanderancle fciretaget). Ilemarbete betalas
1ågt. De av hemanbetarna uppgivna timl6nerna han i samtliga fall legat betydligt under vad man tjånat i fabrikerna f6r motsvanande typ av arbete. Man lrar
från arbetsgivarens sida oftast inte hel1er behSvt ta på sig kostnaderna frir
fnakt av varonna me]Ian hemmet och fabriken.
Hemarbetet han åven andna påtagliga ekonomiska

I
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vi ser situationen utifrån hemarbetarnas synpunkt finner vi också hår
det ekonomiska motivet som starkt framtrådande. Det år i huvudsak av ekonomiska skål man tan hemarbete. I många fa11 spelar inkomsterna från hemarbetet
en avgdrande ro]1 i hushållets ekonomi. En kvinna i a0-årsålderrr uppgav att hon
f6rra året tjånat 20 000 kr på hemarbete. Hennes man hade då också hjåIpt
ti1l. Den genomsnittliga timfortjånsten uppskattade hon til1 6 kr. Ett annat
gift par uppgav att man i bland fått arbeta både l6rdag och sdndag f6r att
tjåna tillr:åckligt mycket och f6r att kunna tråtta leveranstiderna.
Om

n,
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"Hobb5rmotivetrr som ofta nåmndes från arbetsgivarsidan togs åven någon gång
upp av de hemarbetande, men vår beståmda uppfattning år att man inte sitter
hemma och i sin an1etes svett trycker ut hål i plastbitar for att man tycker

noligt. Inte hel]er tror vi att hel-a familjen samlas kring kcjksbordet och med elektriskt uppvårmda knivar skår gummi tills r6ken stån tåt
i nummet bara f6n nojes skull-.
att det

ån

Varfor tar man då inte något annat arbete framfdr hemarbete? Får det frjrsta
gållen ofta att man inte kan få annat arbete. Orsakerna tilt detta kan vara
att man.bor så avsides att man har svåri att komma ti1l och från de platser
dår arbete finns eller att det år ont op arbeten på den p}ats dår tnan bor.
Det bdr nåmnas att hemanbetanna, i likhet med deltidsarbetarna, oftast år
kvinnor. onskan att vara hemma hos barnen hefa dagen år ett motiv som uppgivits. I några fall- han vi stott på åtdne personer som av olika skål troligen år handikappade på den 6ppna arbetsmarknaden. Det genercila i.ntrycket år
eme1lertid att om reel-la sysselsåttningsm6jligheter och barnpassningsm6jligheten existerat hade många av dem som nu år hemarbetare valt en aJinan anståI1ningsform.

For att underlåtta dvengången in i. anbetslivet f6r månniskor som idag bedriver
hemanbete kan de anpassningsgnupper som diskuteras inom ramen for lagen om
anstål-Iningsfråmjande åtgården vara ett nodvåndigt stdr1..(se vidare avsnitt
4.3). Den viktiga fr.ågan om anbetsformer.na och resurser tiII dessa anpassningsgr"upper måste då uppmånksammas liksom kraven från de hemarbetande

månniskorna.
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3.3 Några synpulkter på hemarbete
Hur

år

hemanbete

och- dess konsekvenser

mojligt på de villkor

som nåder:?

F6r att besvara denna fråga måste man betrakta relationen meIlan arbetsgivare och anbetstagare som en konftikt. Båda panterna vill ha ut så mycket
sorn m6jligt av varandra. Utfaltet av denna bytesnelation beståms av styrkef6rhållandena. Låt oss titta lite nårmare på detta i relationen mellan

f^.

hemarbetanna och deras arbetsgivare.
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Hår ån det al-ldeles uppenbart att hemarbetarna år makttdsa och arbetsgivarna
starka. Styrkeforhållandena år betydligt ojåmnare ån på arbetsmårknaden i
6vrigt. Som uttryck f6r detta kari nåmnas att arbetsgivaren ensidigt faststål1er pniset på anbete som i samtliga fall varit raka ackond. llemarbetaren
får leverera sina varon och begåra mer arbete och finns då ingct arbete
får han/hon vånta til]s man har något att ge honom/henne. I{a^n har små
mojligheter att påverka vilka arbeten man fån och inga gara^i:rticr ges fdr en
.jåmn sr.1e1såtl,ni;:g vilket i sin tur medfijr ojå,mnheter i fdrtjånsten.
Bland de faktorer som'96r hemarbetarna så svaga kan får det forsta nåmnas
den kl-assiska relationen mellan utbud och efterfrågan. Eftersom det inte finns
andra arbeten att få på orten fiir den typ av anbetskraft clet gå11er, står." manga r ro och vill ha hema::bete. Klagar man och vågrar ta en viss arbetsdet
uppgift finns oftast någon annan som ån beredd att hoppa in och gcira jobbet '
Varje foretag vi bescjkt har namn och adress på betydtigt fler hemarbetare ån
dem som

f6r tillfållet

sysselsåttes.

faktorn år att hemarbetarna år oorganiserade och de har. inga kontakte:r
med.vanandra. De hemarbetare vi kallat samman tilt gnuppdiskussioner kånde inte
varandra och visste inte vilka e1ler hur många som h611 på med hemarbete.
De tillh6r alltså inget anbetankollektiv. Inte hel]er år man fackligt organiserad. Ingen forhandlan om deras l6nen elLer anstållningsf6rhållanden .
Denna brist på kommunikation 96r. att man inte vet hur andra har det och man
får svårt att upptåcka onåttvison och se m6jligheter til1 fdråndringar.
Den andra

I'-

11.

Det som stårker arbetsgivarens ståIlning år alltså att han har att gora
mbd enskilda individer och irite kott-ektiv. llemarbetannas istållning åt ju
också svag titl f6ljd av att deras arbete år ofta utbytbant mot maskinen
eller kan utforas i fabriken. F6retag D år exempel på foretag som successivt
f6rt over olika arbetsmoment från hemanbete titi fabriken dår maskiner 96r
j obbet

tt\

'n

ql

n
I

.

ett ojS.mnt utResultatet av denna maktrelation har alltså tlivit
byte mellan hemarbetarna och arbetsgivanna.'Hemarbetarna har fått utfdr"a
okvalificerade arbeten ti1l 1åg 16n och ston otrygghet. Arbetsgivarna han
sluppit kostnader f6r rationalisering och kan hå.IIa en jånrn sysselsåttning trots konjunktur- och såsongsfluktuatjoner samt fått arbete utfort till ett billigt pris
Att hemarbetane ar en makts\rag grupp som utnyttjas av arbetsgivanna understfyks också av en analys av 1åget i ltalien från ån 1973 uppsatsen "Anticoiazione produttiva, compo§izione di classe e unitåoperaia" av Ser'gio Gar-avini,
som finns tryckt i ett nummen av tidskriften Rassegna sindiclae quadenni som
ågnas åt femat hemar:bete (nr 44-45, september - december l-973). Garavini fnamhåller tre skål for: att bekåmpa hemarbete. For det f6rsta innebår hemanbete
att arbetarna isoleras från varandra. Fdr det anrlna fSrsåmr:ar hemarbetet
forbindelserna mellan arbetsgivane och arbetarel arbetaren kommer bara i kontakt nred den som formedlar hemarbetet. F6r rlet tredje kan fSnetaget rrtåva utpressning på arbetare som ståller knav på hågre liiner el-Ier båttre arbetsf6nhåtlanden. Det år erfarenheter som ståmmer med våra egna observa'tionen.
Hur år det juridiskt mcijligt att utnyttja arbetskraft på detta sått som nu
sket'? Tåcks inte hemarbetanna av de nya lagarna fdr arbetslivet eller' år det
så att de inte eftenfdljs? Dessa och andra juridiska frågor berdrs i .nåsta

kapitel.
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4.

NYA LAgAS- .I"tlil ARITETSLMT

4.1 Några
Nya

problem

viktiga tagar på anbetsråttens

område

trådde i kraft den 1 juli

197a.

(Se Lunning, 1974). Bland dem mårks.
- lagen om anstållningsskYdd
- lagen om vissa anstållningsfråmjande åtgårder.
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Lagstiftningen syftar tilf att f6rbåttra fdrhållanden inom anbetslivet. Vi
vill mot bakgrund av de f6retagsbes6k vi gjort fcir utredningsdrbetet kommentera några problemståIlningar som akbualiserats:

- Fdreliggen ett anstållningsf6r,hållahde

me1Ian arbetsgivare och hemarbetare

som parter?

-

Hun beråknas anstål-lningstidens Iångd

-

Hur

for deltidsanståIlda?

* ,:l""tperna f6r permittering frir deltidsanståIlda?

- Vilka principen gåIler" f6r varsel vid driftsinskrånkning?
4.2

nI '

.

Lagen om anstål-lningssklrdd

F6religger-9!t-e!glcU!i!sg!§r!åUclqe-teUel-er!e!seivele-gqb
beg,erEelere- §9T-Pe! I er

n
', .
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i pnincip alla anstål1ningsfdrhåtlanden i allmån eller enskild
:tjanst. Den gor inte skillnad mellan olika yreksgrupper och gå1]er lika for
organisenade och oorganiserade. itven arbetstagare i deltiitsarbete och helnarbete
berors. Fdr lagens til1åmpning knåvs att det fdreligger ett anstållningsf6rhåI1ande med arbetsgivare och arbetstagare som parter. Ledning f<ir frågan om
vem som skall anses som-,årbetstagare b6r håmtas från det s k eivilråttsliga
arbetstagarbegreppet, sådant detta har kommit tiIl uttr3'ck i råttspraxis?
Ln larnf6relse kan fås genom att studera de avgdranden som fållts av f6rsåk{ !r
L1 ^ L^*--.L^+-'^
---r-- -------^' rlngsdomstolen betråffande olika
bl a hemarbetare.
yrkesgnupper,
Lagen gåI1en

I

55,
f

i publikationen Fdrsåkningsdomstolens domar f6r ånen 1961 - 1970.
Det ån emellertid oklart om anbetstaganbegneppet inom socialfdrsåkringen helt
6verensståmmen med de civilråttsliga.

De redovisas

Det finns emellentid ftera doman fnån f6rsåkr"ingsdomstolen, som entydigt

att betrakta som ett anstållninqsforhållande. (se
forsåkningsdomstolen referat 1961-1965, s. 106-107,, 202-203; fonsåkringsdomstolen referat 1966-1970, s. 183-185).
fastslår att

f1

hemarbete år.

Bestållningsavtalets fonmella natur torde inte ti11måtas avg6rande betvdelse
då det gå1ler att bedoma om ett anstållningsforhåIlande fåireligger eller ej.
Fdreligger exempelvis personlig arbetskyldighet fdn clen ena parten och år
det motparten som anvisan det arbete som skall utfdnås, kontrollerar anbetet
tillhandahål1er nåvara etc. samt beråknan priset på \rtf6rt arbete ansns <let
i råttspraxis - Dom nr 1 t\D 1974 - år ett tecken på att ett anståltningsf6rh å11and.e

fdreligger.

Samtliga dessa vil-1kor måste anses gåI1a

.-

vid de foretagsbesåk vi giort.

har under heta tiden stått ti1] pass och funnit si51 i ojåmn
arbetsbelastning. De har varit lojala med fciretagettr. (Fdretag D)
"Om det inte passar hemarbetanna att gora det arbete vi tiflrlelar <iem finns
det gott om folk som vill gSra anbeterr. (E).
I'Om hemarbetarna fon fram knav som t ex Metail gjorde i Benp',tsfors måste
foretaget lågga ner verksamheten med hefnarbete". (F).
rrHemarbetarna

r\

f reservationen ti1l arbetsråttskommittens betånkande om demokrati på arbetsplatsen från LOlTCo uttrycks ett behov av en analys av arbetstagarbegreppet.
"Som en nårliggande mcijlighet framstår emel-Iertid också att utvidga det arbetstaganbegnepp som Arbetsdomstolen hittil"ls anvånt. Detta torde aIltjåmt vara

något snåvare ån det som Hdgsta Domstolen och fnamfrir all-t F6rsåkringsdomstolen
t i1låmparrr

.

7(, ,

I sitt
ligare

till

nemissvan

anbetsnåttskommitt6ns betånkande preciserar LO

ytter-

angelågenheten av en f6rdjupad analys av arbetstagarbegr€ppet."Eften
anstålJ-ningsskyddslagens tillkomst har: problem.en 6kat. En nad arbetsuppgiften
som normalt utfors av arbetstaganer ges ett annat juridiskt innehålt i uppen-

bar"t syfte

att

undgå

ett lagenligt och avtalsenligt arbetsglvaransvar."

'rF6r att f6rhindra att anbetsgivaransvaret kringgås med hjå1p av konstruerade
uppdragsfdnhållandeno ån det nddvåndigt att infij::a ett regelsystem, som skånper

kontrollenr'.

'f:

En anbetargrupp

syn av anbct

i

departementen beråknas under håsten 1975 presentera en iiver-

r;t;t11.rI'ber'.r'(rnpol:

.

Uul-bcre\le:-q!§!sUlirgs! idsls-llled-fir-9e]!id:el

l!tl 14g3

Frågestållningen aktualiseras av att vi notenat några olika modeller fdr
deltidsarbete. (Jfn foretag A och B ovan)
.:,

AnståIlningens ant eller omfattning saknar betydelse vid b'eståmmande av anstållningstid. Arbetstagaren få:r tillgodorå.kna sig varje dag då ett anstållningsforhållande har forelegat, obenoende av om han då utfort arbete e1ler ej
e1ler om arbetet han utforts på heltid ellen deltid etc.

Sårskilda problem kan uppkomma vid anbete som återkommer vid jåmna perioden,
t ex då arbetstagaren'tjånstgSr endast vissa dagar i veckan el-Ie:: vjssa perioder
60
på
året - nåmtigen om mellanliggande dagar skall få råknas soni anstållningstid
eller om ett nytt anstållningsfdrhåtlande ska11 anses fcirelig,ga vanje gång.
Kan arbetstaganen såga nej tilI ett erbjudande om arbete tyder det på att ett
icke sammanhångande anstållningsfdnhållande fcineli.gger med påf61jd att'mellanliggande dagar inte utgdr anståltningstid. Ar arbetstagaren dåremot skyl<lig
att stå till arbetsgivarens forfogahde ligger en motsatt slutsats nårmast

till

hands.
F

3 kommer de anståIlda sjåIva dverens om fdrdelningen av arbetstirl.
fanns inga fasta skiftscheman. Om anstål1ningsf6rhå11ande ska11 anses vara
sammanhångande e1ler ej kan vara viktigt att uppmårksamma vid denna modeIl.
På f51's1sg

Hår'

2.1

)1.

f

6rr"1ållningstidens långd fån också en avg6r:ande betyclelse då det gål1er att
faststål-la turordning melIan anbetstagare .rid uppsågning på grund av arbetsbnist, vid penmittening; och vid åtenanstå11ning. Arbetstaganes plats i tunordning beståmmes med utgångspunkt från hans sammanlagda anstållningstid
hos ar.betsgivaren. Arbetstagare med långre anstållningstid har fijretråde framfor ar"betstagane med kontare anstållningstid och vid lika anstållningsticl ger
h6gne åtder f6retråde. Detta kan vana vårt att uppmårksammamed hånsyn ti11
uttalade uppfattningar bland personalansvariga blanil annat att:
i

rrDe yngre

anstållda kring 20-årsåldern han en h6gne relativ frekvens vid
frånvaro pga sjukdom ån personer i 40-årsåldern. Det finns ett stijrue ansvar
bland de åldre anstå1lda". (Foretag A)

"Vi f6redrap att anstålla kvinnor i 40-åns ålder.n. Ensamstående m6dran
barn vi1l vi inte ha fler av i vår kvot'r. (Fdnetag B).
Hur

år principenna for permittering fdr deltidsarlstå1lda

med

?

permittbiing i ordets arbetsråttsliga bemårkelse innebår ett tillfåftigt
avbrytande av arbetet med dånav foljande loneminskning etc. Permttteringen
kan bero på bristande orderingång etc. Vad forst gåIler frågan om permittering
6ver huvud taget får tillgripas, synes arbetsdomstolen som en grundlåggande
forutsåttning kråva, att l6nefor"men år sådan att lonen år beroende av den
faktiskt anbetande tiden eIIer omfattningen av det arbete som utfdrs. Arbetsdomstolen synes ha utgått från principen att i varje fa11 tjmavlonade arbetstarlar:e
kan permitteras vid arbetsbrist och åven vid a.ckorclsarbete Norcle permittering
En

f.'

1rr"u

tillåten.

Arbetstagare som varit penmitterad mer ån två veckon i f6ljd el1er sammanlagt mer ån tnettio dagar under samma kalenderår han rått tiI1 lrrn och andra anstål-lningsfdr.måner f6r dverskjutande permitteringstid. Tvåveckorsnegeln innebår att
arbetstagaren får rått tilt 16n når två veckor han fdrflutit från det att
permitteringen b6njade. Under dessa två fdnsta veekor kan arbetstagaren istållet
vara beråttigad ti11 permitteringsl6n enligt ett sårskilt avtal om sådan 16n
som gåI1er på arbetsmanknaden, respektive tifl arbetsldshetsersåttning.

1B

Insknånkningar i ersåttningsr"åtten vid deltidsarbete (se cinkulår fnån arbetsl6shetskassan) till h6gst 50 dagar motivenas av att partiell arbetsltjshet bijr
undvikas vid deltidsarbete i kombination med ersåttning från anbetsl6shetsforsåk3ingen unden en långre peniod. I'Det år viktigt att en bevakningsrutin ut*
vecklas f6n kontrol-1 av att lagen om anstål-lningsskydd benåttigar till lån'r.
S k korttidsarbete fal-ler under begr:eppet permittering, i varje fall såvida

inte konttidsanbetet år rent ti1lfåI1igt.

fa

n

Vid vårt besok vid andelstvåtteriet (C) reglerades arbetstiden me11an
4-0,5 timmar i perioder på 2-J veckor.0m detta kan betraktas som ti1If ål1igt år oklart. iikulle dct inte betrakta.s som tj-llf:i.l l-igt innebii.r det
att arbetstagaren år beråttigad ti1l ersåttning fijr partiell pcrmittering
motsvarande O,! timmars ltjn per dag.
4.3 Lagen

om

anstål1-ningsfråmjande åtgånden

Vilka pnincipen gå1ler f6r varsel vid dr:iftsinskrånkning?
Anbetsgivar.e

,'!1\

/^.

skall varsla

l-ånsanbetsnåmnd om dr"iftsinsknånkningar som

ror

minst fem anståIlda. Varselskyldighet foneligger inte endast vid uppsågningar
utan också vid pe::mitteringan och falI då fortsatt anstållning inte kan enbjudas. Gåller det mera betydande dr"iftsinskrånkning inråttas samråclsgrupper med
ftjretrådare fijr arbetsgivaren, de anstå11da, fr"insarbetsnåmnd och kommuncn.

uppgift ån fnamfdrallt att sdka underlåtta driftsinskrånkningen
iså att den genomfSns med minsta mdjliga skadevenkningar for de anstållda.
Regler om informationsskyldighet tiI1 lånsarbetsnåmnd och åtgårder fdr 3tt
fråmja anståIlning av åldre arbetstagare och anbetstagare m.ed nedsatt arbetsf6rmåga syftan tilI att understddja trepartssamverkan mel-lan arbetsgivare,
arbetsformedling och fackliga organisationer. Instrumentet år hår: de s k aripassningsgruppertra som har kommit tiI1 stånd framfiirallt på st6rre och medelstord
Samrådsgruppens

arbetsplatser.
Vid några av de fonetag vi bes6kte aktualiserades denna problemstållning

lite olika sått'

l

på

39.

c

,lVi har bonjat intressera oss f6n nya maskininvesteringar och Riks«lagen anto§ en
lag i mitten av maj om,kontnoll av vissa engångsartiktar. Detta innebår att en
betr:yggande hygienisk milj6 måste etableras, sonomdjfigg6r hernarbete. Denna
lag kom inte ovåntat, varfon vi varit igång med olika maskinprojekt under de
senaste åren. Med andra ord år vi inte beroende aY hemarbete så långe tilI".
(Platschefen på D)

f6retaget vid en avveckling av hemarbetet skulle er:bjuda mig ett aåftiasarbete ån jag orolig for anbetstakten i fabriken. Hur ska jae f 6 ta mig til1
fabriken? Jag han ingen bil och det år då1igt med kommunikationer?'l
t'Om

(l{emarbetare På D)
,'Den tekniska utvecklingen kommer

i

dag har på hemarbete kommer

att innebiira att vissa arbetsuppgi.f ter vi

att f6rsvinna".
(Platschefen fiinetag E)
1l

,,Om

fdretaget tar in maskinen som 96r mitt arbete,

kommer

jag at't'bli arbets-

16s då?"
(

Sjukpensionår-Hemarbetare

vid

E)

ilVi har en aktiv industrikommitt6 hår i kommufl. Men vi kånner nu når vi expanderar att vi blir a11tf6r dorninerande vad gåller garanti fbr sysselsåttningen. Vi har etablerat ett informel-It kontaktnåt.med kommunstyrelsen når
det gåller foretagets exPansion".
(Pnoduktionschef f6retag F)

n,

"Vi har lågsta nivå på lånenna hår i fabniken. Det beror på att det år en glesbygd och att det finns gott om arbetskraft. Jag delar deltidsarbetet med min
fru. Det finns ingen barnpassning hår att tala omrf.
.
(Deltidsanbetare F)
'rJag har 4:- per timme
den situationen att vi

i 16n fdn mitt hemarbete. Vi utnyttjas av for'etaget av
'
ligger i en glesbygd".
(Hemarbetare F)

40.

I

Den kommunala planeringen

år i detta sammanhang central. Sysselsåttnings-

sin planeringsgrupp

av en aktiv
åtgårdsinriktad sysselsåttningsplanering. Den existerar inte vare sig i
fråga om egna aktiviteter och når det gål1er nåningslivets inom kommunen.
Hår måste en avsevård upprustning ske. Likaså på lånsnivå måste en båttre
planering utvecklas, riårmar.e knuten titl }ånsarbetsnåmnder och 1ånsstyrelser. Alltså en aktiv planering och inte bara en analys av situationen,
som nu sken. "Precis som vi har finansplaner bor vi få sysselsåttningsplaner
låae årt-iga och Iångsiktiga". (Se Lena Askling, 1975)
utredningen har inom

n

uppmårksammat behovet

vi-lar på a11tf6r rnånga osåkerheter tving.rs utveckla buffertsystem for att klara ovåntade fånåndringar. Buffertsystem år ett uttryck fiir
att vissa faktorer i planeringen inte gån att kontrollera, konjunkturer etc.
men också att en problemanalys med utgångspunl<t i ol ika intressegruppers
problem och 6nskemå1 saknas. ( Se Maunsbach och Måt'tensson, 1975)
En planering som

speciellt deltids- och hemarbetets jnnehåll och omfattning så år
buffer:tfunktionen uppenbar i f1ena av de f6retag vi bescikt.
Vad gå1len

4.4.

n
\

C'

.Lagen om demokrati på arbet-splatsen

tekniska utvecklingen har en genomgripande effekt på anbetsl-ivets fdr:utsåttningan. Strukturomvandlingen innebår att ståndigt vissa grupper får se
sina resurser fdnlora sitt vårde och andra rSner en okande efterfrågan. I
princip kan man såga att ju stor:ne utbytbanhet mot maskiner de anstå-llda har
desto svårare har de att håvda sina anspråk. (Se foretagsbesok D).
Den

f6rhandtingsråtten i anbetsråttskommitt6ns forslag om demokrati på
arbetsplatsen innebår att om den 1okala arbetstagarp.arten begår, i-ir arbetsgivanen skyldig'att fiirhandla i varje fr:åga som ror: fdr:trirllhnrlet mellan honom
och anbetstagane. Hår 96rs ingen begrånsning nån det gå1ler fdrhandlingsåmne.
Forhandlingskyldigheten omfattar såvåI individuella fall, frågor rorande
produktion, affåns- och anbetsledning e11er dylikt obenoende av på vilken
nivå i fdretagen besfuten skaIl fattas.
Den nya

'

4L'

Detta kråver en kompetensuppbyggnarl på lokal facklig nivå fdr att arbefstagarsidans intressen ska få genomslagskraft i fdrhandlingar och att fcjrstå hur den kommunala planeringen återverkar på den egna'arbetssituationen
(utbyggnad av daghem e d) lj.ksom att cjka individens m§jligheter til1 mer
kvalificerade arbetsuppgifter (arbetsorganisationens utformning e d) blir
viktiga motiv ftjr utbildningsinsatser på 1oka1 facklig nivå.

4.5

n
,a

Hemarbetar.nas

råttsEga s.tålInin_g

Vid våra industribesdk far:n vi att det genomgående råder stor oklarhet om
vil-ka råttigheter och skyldigheter som juridiskt påvilar hemarbetare och
deras uppd.ragsgivare. De nya lagarna fdr arbetslivet har inte trångt
igenom i praxis ånnu. Oklarheten om den nya lagstiftningens innebdrd utnyttjas otvivelaktigt ti11 nackdel fijr hemarbetarna, som år den resurssvaga parten.

IJtt extremfa.ll rcdovj-sas i tr'abrj-ksarbetarcn rlr 4197): I'iireLagct SIIIi'^ i
Forsh aga, som gick in f ijr att bctr:a.k ta h emar:bc'Lalrr)a. i;onr ogna I'6r:r:taga.rc.
"Avtal och lagar som arbetarrdrelsen drivit igenom såtts dårvid ur spel
- t ex Åhmanska utredningen, arfetsmiljdutredningen, paragraf J}-utredningen. Yi får rama med att fler ftiretag kan fiilja SUFAs exempelr' (r.r.,s.15).

,{h.

/^^

Hemarbetarna år f n helt oorganiserade (ltanA annat beroende på d.e nu
gålIande fdrsåkringsbestalmmelserna) och har ingen effcktiv kontakt sinsemel1an. Hemarbetarna utg6r inte ånnu något arbetarkollektiv. I'lår det
gålIer hemarbetarna, kan man konstatera att man knappast kan fijrvånta sig
att denna resurssvaga grupp på eget initiativ skaI1 kunna 16sa de problem
som

hånger

samman med

t ex lagen

om

anstål-lningsskydd. IIår kråvs det aktivi-

teter från fackfcjreningshå11.
I vilken utstråckning som clen existerande lagstiftningen kan skydda hemarbetarna år inte helt klart fdr nårvarande. Iln sårskild utredning på denna
punkt sku1le behdvas.

I en sådan utredning skulIe man också kunna gdra en jåmfdrelse med fijrhållandena i Våsttyskland, som verkar att ha en starkare lagstiftning på
detta område, som eventuellt skul-le kunna tjåna som fcjrebild i vissa avseend.en.

42.,

c

Hemarbetannas

situation i f6rbundsrepubliken regleras

genom den

sk

hem-

arbetslagen (Heimarbeitsgesetz) av den 14 mans lg51 med åndringar av

I

clen

fdn att hemarbetslagen f6Ijs år varje del-stats hdgsta arbetsmyndighet (die Oberste Arbeits*
beh6rde des Landes). Denna myndighet tillsåtter sårskilda hemarbetsutskott
(Heimarbeitsausschiisse) f6r varje ver.ksamhetsområde, dår det fcirekommer hemarbete i nåmnvård. omfattning. Varje utskott består av tre representanter
f6r uppdnagsgivanna, tre repnesentanter f6r de sysselsatta och en ordf6rande
som utses av arbetsmyndigheten. F6r att utskottet skall vara beslutsf6nt måste
mer ån hålften av representanterna vara når"varande. Beslut fattas med
enkel majonitet, ordfijranden han utslagsrdst vid lika rostetal.Repnesentantenna utses av myndigheterna eften f6rslag från fackforeningar och arbetsgivarfdreningan. Kommer det inga sådana f6rslag kallarmyndigheterna låmpade personen (anbetsgivare och hema:rbetane från det aktuella området).
november 1974 (Heimarbeitsåndenungsesetz). Ansvar.iga

tillvaratan hema:rbetarnas intressen genom en rad beståmmel-sen t ex: plikt f6r arbetsgivanna att for.a listor 6ver hemarbetare
och att halvårsvis insånda listonna tilt arbetsmynclighetenl
plikt att på anfordran skicka listorna tilt fackforeningar och arbetsgivanDen Våsttyska lagen

f6reningar om det berorda området;
skyldighet att fdrdela hemanbete likformigt bland hemanbetarna med hånsyn

til1 deras prestationsf6rmåga;
mojliehet att frirbjuda arbete som medfån avsevård fana filr de sysselsat'bas
1iv, hå1sa eller mora1l
skyldighet f5r hemarbetsutskotten att arbeta f6r avtall
Mojlighet f5r hemarbetsutskotten att med bindande verkan fastlåigga 1åner och
andra kontraktsvillkor etc om de ligger under de avtafsmåssiga l6nerna på
.omr.ådet, dock med hånsyn tagen til-l hemarbetets sociala och ekonomiska sårarti
plikt f6n hemanbetsutskotten att bevaka 16nesåttning och andra villkor på
sitt område;
anstållningsskydd fdr hemarbetare i f6rhå11ande ti1l anstållningstidens långd
och arbetets omfattning (t'ex två veckors uppsågningstid for båda parterna om
anståIlningen varat mer ån fyra veckor, en månads uppsågningstid om anståIlningen varat mer ån fem år:). Arbetstagaren har nått til1 viss kompens
tion om han får mindre arbete ån tidigare under uppsågningsfristen;
mojlighet f6r myndigheterna att f6r:bjuda en anbetsgivare, som upprepade
gånger bnutit mot lagen att fortsåtta att dela ut hemarhete.
tagen

f\

r\

13.

Anstållningsskyddet tillkom i, åndringarna 197t+. Den reviderade lagen från
1974 g5r det klart att hemarbetanna skalt råknas som fast anstållda.

I Italien har man också reglerat hemarbetet juridiskt ( lagen om hemarbete den
1 juli 1973). Den italienska hemanbetslagen pålågger både arbetsgivare och
arbetstagane anmåIningsskyldighet hos lånsarbetskontoret. Vidare innehå1ler
lagen artiklan om ackord enligt kollektivavtal, om fi5rbud mot:anvåndning av

n

hålsofarliga åmnen och preparat, om sociala f6rmåner som ftjr andra arbetare och om skyldighet f6r arbetsgivaren att anskaffa hemarbetaren en sårskild
kontrollbok med uppgifter om dags- och tirisschema, arbetets karaktår, mång<l,

kvalj.tet,

n

ry+

villkor m m. (Se specialnunret av
om hemarbete, nr 44-45, 1973).
ekonomiska

Rassegna sindical-e

vitt vi

.kan bed6ma tåcks åtstiftiga av de moment som ingår i det våsttyska och italienska hemarbetslagarna av den senaste tdgen om anståIlni.ngsSå

skydd, av lagen om anstållningsfråmjandet titgårder och av § t+5 i arbetarskyddslagen. (.1åmfor också Arbetarskyddsstyrelsens "Råd och anvisningar angående n"*.t."Ou=arietlt arbeteil från ån 1960).

kvarstån: fSreligger ett anstållningsforhållande
mellan arbetsgivare och hemarbetare som parter? tlår fordras en virlare utned-

Men den avgorande fråg-an

ning.

at\

Når det gå11er hemarbetets Isociala och ekonomiska sårart", tonde der riira sig
som sådana faktorer som att hemarbete i vj.ss mån kan hetraktas som skyddat arbete f6r personer sorn eljest inte år tillgångliga for arbetsmarknaden (husmorl-

rar

barn, sjukpensionårer o d) och sådana frirdelar får den hern'arbetande som att hon/han slippen kostnader f6r barntilfsyn, for resor tiII och
från arbetsplatsen (utom eventuellt vid håmtning och feverans av arbetsmaterial
och produkter), for merkostnaden for måltider utanfår hemmet och for restid
(som kan vårderas med hjålp av den f6rtjånst som hemarbetaren skutle haft
på samrna tid som resan skulle tagit).
med hemmavarande

I ett sakkunnigt ut1åtande av

Giirtler ti11 arbe'tsministeriet i
Nordrhein-Westfalen daterat I1,2.1975 rekommenderas det att man skall ta hånsyn
til1 dessa faktorer når man fastlågger lonerna frir hemarbete. Andra eventuella
fdrdelan f6r hemarbetarna skall man enligt detta utlåtande inte beakta efterson
psykologen Heinz

de uppvågs av de f6nclel-an som anbetsgivanna har av hemarbete (lå§ne l-oner, inga

lokalutgifter etc).

44.

KONKLUSION

Ser

vi på deltidsarbetet utifrån deltidsanbetarnas situation konstaterar vi

att de som har deltidsarbete år n6jda med denna anstållningsform. Det finns
dessutom for nårvarande en stor latent efterfrågan på deltidarbete, både blanrl
dem som arbetar heltid och bland dem som inte arbeta/ alls. Det ror sig nåstan
uteslutande om kvinnor.
Deras arbetsf6rhållanden år f6r nårvarande i stont sett likartade heltidsarbetannas. Man kan emellertid befara att det i den tekniska utvecklingens
spår sker en urholkning av arbetsinnehållet och att många nya arbetsuppgifter'

låmpliga for deltidsarbete, skapas. Inom industrin har vi troligen att
vånta en 6kad efterfrågan på deltidsanbetare

vi ser som problem med den fdrvåntade fortsatta Lillvåxten av dettidsarbetet på industrin tycks for nårvarande inte vara något problem f6r de1tidsarbetarna sjå1va, utan ett problem i ett vidare perspektiv'på 1ångre sikt
genom att tillvåxten av deltidsarbetare minskar krav på foråndringar av mer
fundamental-"iratur. F6r det fdrsta forstårks elfer åtminstone konserveras
konsskillnaderna både på arbetsmarknaden och i hemmet. Fijr det andra fdrsvagas arbetarkollektivet som sådant, viLket f6rhindrar Snskevårda krav på
foråndningar av l-6n och arbetsinnehålt. T princip kan man alltså håvda att ju
storr:e utbytbanhet rnot maskiner de anstå11da har desto svåri:rre h,rr e alr lr:ivda
Det

<l

sina anspråk.

r,

Problemet med hemarbete ån inte lika omfattande. om man ser ti1l antalet beriirda
pel.soner. Ser man dåremot titl hemarbetarens situation år den betydligt mer
'problematisk ån deltidsarbetarens. Hemarbetarnas stå1lning år svag, dårf6r år
.
deras arbe(svillkor och anstål1-ningsforhå11-anden oacceptabla.

vitt vi kan beddma borde emel-Iertid den existerande lagstiftningen omiijl,iggora ett utnyttjande av arbetskraften på det sått som beskrivits i rapporten.
Några okl-arheter betråffande tolkningen av lagen f6religger dock:
Så

Ar.

det så att ]agen ger ett skydd f6r hemarbetarna så efterfol'js den inte.

Ett sått att få klarhet i hemarbetarnas anstållningsfiirhållanden vore
att få något faIl provar un arbetsråttlig synpunkt.

kanske

t
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