
anf.119 Göran Hägglund (KD): 

Herr talman! Som har nämnts här har Vänsterpartiet nyligen avhållit sin kongress. Ett av besluten var, 

som statsministern var inne på tidigare men som Jonas Sjöstedt inte var lika villig att diskutera, att 

arbetstiden ska förkortas till sex timmar. En fjärdedel av arbetstiden ska bort. Det här ville partiledningen 

inte göra, men beställningen från kongressen var tydlig. Det här är Vänsterpartiets politik för de 

kommande åren. En detalj i sammanhanget är att vänsterkongressen inte hann med alla debatter, 

eftersom tiden tog slut. Det här beslutet, Jonas Sjöstedt, som du nu har till uppgift att förvalta innebär 

att vi ska korta arbetstiden med 25 procent. Lönen ska bibehållas, och det innebär att för varje timme 

kommer vi att få en löneökning på 33 procent, vilket ju är alldeles fantastiskt. Jag tror att få skulle vara 

emot det om vi badade i pengar. Men nu är det så att vi inte badar i pengar. Jag vill minnas att Jonas 

Sjöstedt i sitt anförande gjorde en ganska avsevärd uppräkning av många krav som kommer att kosta 

enorma resurser om de ska genomföras. Hur ska Jonas Sjöstedt klara det här? Med vilka pengar ska man 

kunna genomföra det här när man tar varje upptänkligt utrymme för de kommande åren i anspråk 

genom att vi ska jobba mindre? Det finns inte en krona över till det som Vänsterpartiet i övrigt vill göra. 

Hur ska du hantera detta, Jonas Sjöstedt? 

anf.120 Jonas Sjöstedt (V): 

Herr talman! Jag tackar Göran Hägglund för frågan, och jag uppskattar all uppmärksamhet runt vår 

kongress. Det är så, Göran Hägglund, att vi har kortat arbetstiden förut. Vi har gjort det flera gånger. 

Andra länder har kortare arbetstid än vad Sverige har i dag, och de har stor konkurrenskraft. Den tyska 

metallindustrin som jag nämnde förut är ett utmärkt exempel. Det man gör är framför allt att man 

använder en del av produktivitetsutvecklingen till att i stället korta arbetstiden. Man gör det stegvis. Det 

går inte blixtsnabbt, och det har det aldrig gjort när man kortat arbetstiden. Man måste ha en 

konsekvent plan för att göra det. Det är alltså ganska naturligt hur det går till. Varför gör man då det 

här? Jo, till exempel för familjens skull - för att man ska kunna hämta barnen utan att de är dödströtta 

när man går hem och alla är hungriga och griniga när man ska laga middag tillsammans, för att bägge 

ska kunna jobba heltid och för att man ska ha tid att leva tillsammans och vara rädda om varandra. Jag 

var på Toyota i Göteborg. Där jobbar man sex timmar om dagen. Man har gjort det i tio år. Alla är 

otroligt nöjda, såväl företaget som de som arbetar. Det är mest män på arbetsplatsen, eftersom det är 

en bilverkstad. En av de saker som de sade var: Vi blir lyckligare i min familj. Jag har tid att handla. Jag 

har tid att ha middagen klar. Jag har mer tid att vara med mina barn. Den sortens mål sätter vi för 

politiken. Ekonomin är ett viktigt medel, men den är i grunden ett medel för att ge människor goda liv. 

Då är kortare arbetstid ett verktyg för det. Till skillnad från vårdnadsbidrag och andra modeller kan det 

här också vara en stomme för att dela på hemarbetet och för att ge verklig jämställdhet mellan män och 

kvinnor. 

anf.121 Göran Hägglund (KD): 

Herr talman! Jag har ytterligare någon fråga innan Jonas Sjöstedt behöver gå hem. Den handlar återigen 

om hur man ska klara av att fatta politiska beslut om att vi ska gå ned från åtta till sex timmar. Det är ju 

en sak om man på arbetsplatserna kommer överens om att använda det utrymme som skapas till att 

byta löneökningar mot kortare arbetstid. Men här vill Vänstern inte göra det valet, utan man säger att vi 

ska gå ned i arbetstid och bibehålla lönen, i praktiken alltså betala människor mer per tidsenhet för det 

arbete som de utför för att inte utföra arbete. Hur ska man då i Vänsterpartiets Sverige klara att ersätta 

de narkossköterskor som går hem och alla de barnmorskor som inte finns på plats för att de har gått 

hem? Hur ska man ersätta de allmänläkare som inte finns på plats? Att Jonas Sjöstedt går hem tror jag 

att vi klarar. (Applåder) 

anf.122 Jonas Sjöstedt (V): 

Herr talman! Ja, Göran Hägglund, flera avtalsområden har redan kortare arbetstid i Sverige. Ofta blir det 

tjänstemännen som kan få kortare arbetstid, men till exempel kvinnor som arbetar i yrken som sliter på 

kroppen får jobba full tid. Jag vill att det ska vara en rättvisa i det här där man stegvis går ned i 

normalarbetstid. Det har vi gjort förut. Det har gått väldigt bra att göra det. Du påpekar alldeles riktigt 

att det kommer att behövas fler människor på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva fler som arbetar i 

välfärden, fler som arbetar i skolan och fler som arbetar på många andra ställen. Vi kommer på sätt och 

vis att dela på jobben. Många av dem som i dag inte får känna sig behövda, som inte har ett arbete och 

som inte känner att de får en plats kommer vi verkligen att behöva. Det är ännu en av poängerna med 

en kortare arbetstid att vi på ett mänskligt och civiliserat sätt faktiskt kan göra någonting åt den 

uppdelning som vi alltmer får mellan dem som jobbar alldeles för mycket och dem som inte jobbar 

någonting alls. Det är inte så illa, Göran. 
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