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Tidspolitiska reformer genom tiderna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pension
Arbetstidsförkortningar
Övertidsbegränsningar
Semester
Rätt till tjänstledighet för studier
Föräldraledighet
Rätt till föräldradeltid
Förskoleutbyggnad
Ersättning för vård av barn
Pappamånader
Friår
RUT-avdrag
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Tidspolitik =
politik för att förändra människors tidsanvändning,
i syfte att öka den tidsmässiga välfärden

Tidsmässig välfärd
Individuella och subjektiva aspekter:
• att man är nöjd med hur länge och när man
jobbar
• att man trivs med arbetstempot
• att man upplever att man har goda möjligheter
att använda fritiden på det sätt man vill
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Tidsmässig välfärd
Objektiva aspekter för ett land:
• antal hälsosamma levnadsår
• tid kvar efter förvärvsarbete (inkl pendling) och
(oönskat) hemarbete
• andel som har tillgång till givande förvärvsarbete
• formella möjligheter att använda sin tid som man vill
• informella möjligheter att använda sin tid som man vill
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Sysselsättningsgrad

Källa: OECD
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Arbetslinjen
•
•
•
•
•

praktikplatser, sänkt restaurangmoms, …
sänkta skatter på arbete
rätt att jobba till 69 år
fler offentliganställda
(rätt till heltid)

Ledighetslinjen
Möjlig generell tidspolitik:
• allmän arbetstidsförkortning
• höjda marginalskatter
• Medborgarlön
Möjliga tidspolitiska rättigheter:
• ersättning vid föräldradeltid
• deltidsrätt från 61 års ålder (kd)
• deltidsrätt för alla
• tjänstledighet oavsett ändamål
• kompetenskonton för utbildning
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10 000 kronorsfrågan
Hur kan finansieringen av offentliga sektorn
och pensionerna klaras om vi jobbar
mindre?

Tidspolitik för föräldrar
• De borgerliga
– ingen kvotering av föräldraförsäkringen
– möjlighet till 30 dagar ledighet tillsammans efter födseln

• De rödgröna
–
–
–
–

Avskaffa vårdnadsbidraget
Avskaffa jämställdhetsbonusen
(v) individualisering av föräldraförsäkringen
(s) (mp) tredelning av föräldraförsäkringen
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Lite av varje-punkter
•
•
•
•
•

Kommunala tidskontor
Slow cities
Lokal tidsvaluta
Take back your time
Timeshifters

Tack för uppmärksamheten

Be the change you want to see in the world

Blogg:
jorgenlarsson.nu
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Frågor
1- TIDSMÄSSIG VÄLFÄRD
Vilka bilder har jag av ett samhälle som präglas av tidsmässig välfärd?
Vilka viktiga dimensioner finns för en hög tidsmässig välfärd?
2 - ARBETSLINJEN
Vad är lagom arbetstid för mig, nu och i framtiden?
Vad finns det för intressanta idéer om hur man kan få människor att arbeta mer?
3 - LEDIGHETSLINJEN
Vilka idéer för mer ledighet tycker jag är intressanta:
- för mig i mitt liv?
- för att få en positiv samhällsutveckling?
4 - BARN OCH FÖRÄLDRAR
Vilka problem finns det för barn och föräldrar med rådande tidspolitik?
Vad finns det för intressanta idéer om hur tidsmässiga välfärden för barn och föräldrar kan öka?
5 - MILJÖASPEKTER
Hur påverkar min tidsanvändning min miljöbelastning?
Vad finns det för intressanta tidspolitiska idéer som skulle kunna hjälpa människor att leva miljövänligare?
6 - SAMHÄLLSEKONOMIN
Vad händer med finansieringen av offentliga sektorn och pensionerna om vi jobbar mindre?
Vad finns det för intressanta idéer om:
- förändringar i skattesystemet?
- om möjligheterna att minska skatteutgifterna?
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