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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens vetenskapliga problem, det kan bäst beskrivas som ett 

”beskrivande problem”. I samband med inledningen presenteras det fall som lett till att 

frågeställningarna växt fram. För att fördjupa kunskapen finns även ett bakgrundsavsnitt, därefter 

presenteras syfte och frågeställningar innan kapitlet avslutas med en dispositionsbeskrivning samt 

ett avsnitt som anger vilka avgränsningar som gjorts. 

 

Under de senaste decennierna har det med jämna intervaller främst från partierna på vänsterkanten 

framkommit önskemål om arbetstidsförkortning. Inför riksdagsvalet 2014 var det Vänsterpartiet, 

Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet som hade med förkortad arbetstid på sin agenda (Barkeman, 

2014). På statlig nivå har de tre partierna inte fått något vidare gehör men så är inte fallet på den 

kommunala nivån i Umeå kommun. Måndagen den nionde november 2015 inleddes i Umeå 

kommun ett försök med förkortad arbetstid på Sjöjungfruns äldreboende. Försöket kommer att 

pågå under ett år (Fjällström, 2015).  

 

En anledning till att detta projekt varit lättare att genomföra på kommunal nivå är att Umeå 

kommun är mer vänsterorienterad än riket i sin helhet (Valmyndigheten, 2014). Viktigt är dock att 

påpeka att för att ett beslut ska kunna tas krävs det att de tre partierna som nämns ovan även får 

stöd av exempelvis Socialdemokraterna. I beslutsgången är debatter en viktig plattform vilket leder 

till att de argument som framförs kan ha en avgörande betydelse när det gäller om en motion ska 

bifallas eller inte. I november 2015 debatterades motionen 9/2015 skriven av vänsterpartisterna 

Åsa Bäckström och Ulrika Edman i Umeå kommunfullmäktige. För att som utomstående lättare 

kunna urskilja vilka faktorer som har en avgörande roll när en debatt ska leda fram till ett beslut är 

det lämpligt att studera argument som framförs av partier som ideologiskt står långt ifrån varandra. 

I och med detta så kommer uppsatsens fokus ligga på ett närmare studium av de argument som 

framförs av Vänsterpartiet och Nya Moderaterna. Med hjälp av teoretiska analysinstrument 

studeras argumenten för att dessa därigenom ska kunna bidra till att ge en djupare förståelse av vad 

som händer i en debatt när viktiga beslut ska fattas. För den som lyssnar eller medverkar i en debatt 

är det viktigt att kunna bedöma beviskraft, hållbarhet och relevans i de argument som framförs. 

Utan den kunskapen finns det en risk att debatten inte bidrar till att det är det mest optimala beslutet 

som fattas. 



4 
 

1.1. Bakgrund 

Nedan kommer jag kortfattat beskriva de utvalda partierna lite närmare bland annat genom att lyfta 

fram väljarstöd, en kort historik och partiernas egna beskrivningar av sin ideologi. Därefter 

kommer ett avsnitt som innehåller fakta om det arbetstidsförkortningsprojekt som pågår. 

 

1. 1. 1 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är Sveriges femte största parti, vid valet 2014 var väljarstödet i riket 5, 72 procent. 

Vid samma val var väljarstödet i Västerbotten nästan det dubbla, vilket innebar 10,96 procent 

(Valmyndigheten, 2014). För snart hundra år sedan, 1917 var det några socialdemokrater som bröt 

sig ur Socialdemokratiska arbetarpartiet och grundade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. 

Det dröjde bara till 1921 innan detta parti splittrades och det största partiet av dessa blev SKP, 

Sveriges Kommunistiska Parti. Sedan dess har det skett ett antal splittringar av SKP och det har 

även skett ändringar när det gäller namnet. Ett år efter Berlinmurens fall fick partiet namnet 

Vänsterpartiet vilket kan sägas illustrera att partiet från att ha varit ett traditionellt kommunistiskt 

parti övergått till att vara ett allmänt vänsterparti (Stiernstedt & Wijnbladh, 2011b). När 

Vänsterpartiet beskriver sin ideologi gör partiet detta genom att benämna sig som ett ”socialistiskt 

och feministiskt parti på ekologisk grund” (Vänsterpartiet, 2015). 

 

1.1.2. Nya Moderaterna 

Nya Moderaterna är Sveriges näst största parti, vid valet 2014 var väljarstödet 23,33 procent. I 

Västerbotten var väljarstödet avsevärt lägre, där valsiffrorna valet 2014 visar på att stödet var 13,78 

procent (Valmyndigheten, 2014). Rent ideologiskt är Nya Moderaterna ett liberalkonservativt parti. 

1904 bildades Allmänna Valmansförbundet och det blev grunden till det som senare blev 

Moderaterna. År 1938 Grundades Högerpartiet som 1969 bytte namn till Moderata 

Samlingspartiet. Under 2000-talet omformulerades den moderata politiken vilket ledde till 

namnbytet Nya Moderaterna (Stiernstedt & Wijnbladh, 2011a). När Nya Moderaterna beskriver 

sin ideologi görs det genom att partiet benämner sin ideologi som en ”förening av konservativ 

samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, 

visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet” (Moderaterna, 2015). 
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1.1.3. Försök med arbetstidsförkortning i Umeå kommun 

För femton år sedan, år 2000, inledde kommunen ett försök med arbetstidsförkortning på 

Umebygdens äldrecenter. Lönen bibehölls medan arbetstiden blev 88 procent av vad den varit. 

Kostnadsskäl ledde till att försöket avbröts efter två år (Brevinge, 2015). Under 2014 och 2015 

satsar Umeå kommun 25 miljoner kronor på att göra arbetsmiljön bättre inom äldreomsorgen 

(Strömberg, 2015). En del av dessa pengar går till ett nytt försök med arbetstidsförkortning, denna 

gång på Sjöjungfruns äldreboende (Gotthardsson, 2015). Under försöksåret som inleddes nionde 

november 2015 anställs det åtta personer för att täcka behovet när tre avdelningar utökar varje 

avdelning från 11, 4 tjänster till 14 tjänster. Detta beräknas kosta 4,9 miljoner kronor. För de 

anställda innebär detta bland annat sex timmars arbetsdag och att de delade turerna försvinner. Alla 

pass blir dessutom kortare (Fjällström, 2015).  

 

Arbetspassen är 5, 75- 7,25 timmar långa, om det sker inplanerade möten så kan arbetspasset max 

bli åtta timmar. I schemat finns det så kallade resurspass som täcker frånvaro och mötestid. Efter 

att projektet pågått i en månad uppger en av de anställda undersköterskorna att den största 

skillnaden är helgtjänstgöringen. Med det gamla schemat var hon ständigt trött och slutkörd efter 

ett helgpass, nu upplever hon sig vara mycket piggare. Den sociologiska institutionen vid Umeå 

Universitet är ansvariga för forskningen kring projektet (Bergman, 2015).  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

I vårt samhälle är debatten en demokratisk plattform som kan ha en avgörande betydelse inför 

viktiga beslut. Detta bidrar till att de argument som framförs i en debatt är av yttersta vikt. Syftet 

med denna uppsats är att med en argumentationsanalys och en idéanalys undersöka argumentens 

betydelse när det gäller debattens påverkan av ett beslut, samt att få en fördjupad insikt kring 

arbetstidsförkortning.  Jag har följande delfrågor: 

 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter tesen 

att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med bibehållen 

lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer att delas upp i fem kapitel: Inledning, Tidigare forskning och teori, Metod och 

material, Analys och Sammanfattning. Varje kapitel inleds med en ingress som presenterar 

kapitlets olika delar.  I inledningskapitlet presenteras en bakgrund till uppsatsen samt en översiktlig 

presentation av Vänsterpartiet och Nya Moderaterna. Det ges även en beskrivning av projektet med 

arbetstidsförkortning. Huvudmålet i uppsatsen presenteras under syfte och frågeställning. Teori 

och forskningskapitlet lyfter fram forskningsansats samt den ideologiska bakgrund som behövs för 

att kunna framställa ett klassifikationsschema. Kapitlet lyfter även fram tidigare forskning kring 

arbetstidsförkortning. I kapitlet Metod och material behandlas val av metod samt sker det en 

genomgång av hur arbetet har genomförts. I Analyskapitlet beskrivs vad som kommit fram genom 

de teoretiska analysinstrumenten. I det avslutande kapitlet presenteras ett sammanfattande resultat 

samt förs det en diskussion kring de svar som getts utifrån uppsatsens frågeställningar.  

 

1.4. Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till två lokala partiers ställningstagande i frågan kring försöket med 

arbetstidsförkortning på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå. Dessa partier valdes utifrån att jag ville 

undersöka två partier med olika ideologier. I Göteborg pågår sedan februari 2015 ett försök med 

arbetstidsförkortning, det försöket hade kunnat vara det fall som uppsatsen fokuserar på men jag 

valde försöket i Umeå eftersom jag är bosatt i närområdet och i lokala dagstidningar kunnat se när 

frågan varit aktuell. Jag har begränsat mig till den debatt som pågick i november 2015 eftersom det 

är den som mest av allt aktualiserar det pågående försöket. 

 

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer forskningsansats, teori och tidigare forskning att presenteras och lyftas 

fram. Den ansats som valts kallas teorikonsumerande vilket innebär att fokus hamnar på 

problemställningen istället för att låta en viss teori vara det som ska prövas. Detta har för denna 

uppsats inneburit att partiernas ideologiska bakgrund har behövt kartläggas för att ett 

klassifikationsschema skulle kunna produceras, detta schema presenteras strax innan kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning. 
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2.1. Forskningsansats 

I och med att ansatsen är teorikonsumerande finns det inte någon teori som har särskilt företräde 

när det gäller att förklara vad som sker under debattens gång. Jag hade kunnat använda mig av 

Konstruktivismen eftersom den teorin lyfter fram det sociala samspelet. Enligt konstruktivismen 

är det de sociala aktörerna som skapar, förändrar och ger sociala fenomen dess mening. Med detta 

menas att sociala fenomen ständigt förändras varje gång social interaktion äger rum (Bryman, 

2011, 36). En debatt är ju exempel på en plattform där det sker ett socialt samspel. De politiska 

aktörernas uppfattningar kring arbetstidsförkortning har formats på olika sätt, genom egna 

erfarenheter och genom ideologiska ställningstaganden. Frågan om arbetstidsförkortning och om 

eller hur det ska kunna genomföras i praktiken är inget statiskt fenomen som bara kan uppfattas på 

ett sätt.  

 

Inom konstruktivismen talas det ofta om normer och deras påverkan på hur aktörerna handlar i 

olika situationer. Det antas att sociala fenomen som normer och identitet formar aktörernas 

intressen som i sin tur ligger till grund för hur aktören handlar. Enligt denna teori så handlar vi 

människor utifrån vad vi anser vara lämpligt utifrån hur vi själva upplever vår identitet samt vilka 

normativa uppfattningar vi har. Detta förhållningssätt brukar kallas för ”logic of appropriateness”. 

Vi överväger hur väl handlingen vi gör överensstämmer med vår självupplevda identitet samt 

huruvida handlingen kommer att ses som legitim av andra aktörer (Bayliss, Smith & Owens, 2008, 

162f).  

 

I det politiska sammanhanget blir detta intressant, en politiker har på ett sätt en dubbel identitet, 

både sin egna privata samtidigt som den har en politisk identitet.  Hur självbilden ser ut eller hur 

politikerna vill att den ska uppfattas av andra har alltså stor betydelse när det gäller vilka beslut 

som kommer att fattas på den politiska arenan. Under genomförandet av detta arbete har 

tolkningsperspektivet interpretivism fått företräde. Syftet med interpretivism är att försöka förstå 

hur enskilda aktörer agerar i den sociala verklighet inom de är verksamma (Bryman, 2011, 32f). I 

den politiska världen är debatter i förslagsvis kommunfullmäktige exempel på arenor där det sker 

ett socialt samspel sker med andra aktörer. Går det att se om debattörerna är öppna för förändring? 
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Jag hade kunnat använda mig av Rational Choice, vilket är en teori som menar att det är studien av 

individer som förklarar fenomen som vi ser i samhället (Almond, 1991, 37). Den grundläggande 

devisen kan uttryckas på följande sätt: ”Om vi som individer ställs inför en valsituation kommer vi 

att välja det alternativ som ger oss själva den största nyttan”. En individ kan utifrån sina 

förutsättningar agera utifrån olika strategier men målsättningen är i de flesta fall densamma, 

nämligen att nå tillfredställelse (Hay, 2002, 8f). Inom Rational Choice finns begreppet Public 

Choice. Public Choise gör en teoretisk ansats för att kunna analysera politiskt agerande. Det som 

undersöks är vad som motiverar aktörernas handlande och vad som karakteriserar beslutsfattarna 

(Berggren, 2000, 7f).   

 

När det gäller debatter och hur argument uppfattas och bemöts så hamnar vi på individnivå. Jag 

tror att vi ofta väljer det som ger oss själva den största nyttan och det kan förklara varför vissa 

beslut fattas. Intressant hade det även varit att arbeta med någon teori som handlar om maktaspekter 

eftersom beslut handlar om makt.  

 

2.2 Ideologi som utgångspunkt för idéanalys 

Begreppet ideologi myntades på 1700-talet i samband med den franska revolutionen, det går 

därmed att säga att den revolutionen drog igång den moderna politiken. Ideologi sågs då, precis 

som nu, som vägledande principer som anger vilka som är de viktigaste målen samt vilka medel 

som behövs för att nå dessa mål. När 1900-talet såg dagens ljus fanns det tre dominerande 

ideologier som sett dagens ljus i samband med den franska revolutionen, det var konservatism, 

liberalism och socialism (Larsson, 2014, 12). 

 

För att i detta arbete kunna besvara delfråga tre har jag inspirerats av Joakim Norbergs (2008)  

metod att analysera en utrikespolitisk debatt i sin avhandling ”Ideologiska mål och utrikesdebatt - 

Svenska riksdagspartiers argumentation i Vietnam- och Irakfrågan”. Ett klassifikationssystem har 

producerats utifrån den information som finns om de olika ideologier som påverkar debattörerna. 
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2.2.1 Vänsterpartiets ideologi 

Vänsterpartiet bygger sin ideologi på ekologism, feminism och socialism. 

 

Socialism 

Begreppet Socialism kommer från det latinska ordet ”socius” som betyder samhälle. En grundtanke 

inom socialismen är att det bättre att lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans än att någon 

ska behöva klara av sina problem på egen hand. När industrialiseringen fick sitt genombrott under 

1800-talet uppstod snabbt stora orättvisa förhållandena mellan ägare och arbetare. Orättvisorna 

ledde till att arbetarna gick samman för att de ansåg att samhället behövde förändras (Carvalho 

Olovsson, 2015).  

 

Vänsterpartiet bygger sin socialistiska tanke kring klassamhället. I det kapitalistiska samhället 

delas klasserna upp beroende på människans förhållande till produktionen. Arbetarklassen måste 

sälja sin arbetskraft. Mot dem står borgarklassen som är en liten grupp som äger och kontrollerar 

kapital i sådan utsträckning att de får en avgörande makt i samhället (Vänsterpartiet, 2015). 

 

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att motverka allt för stark centralisering och förespråkar att 

beslut ska fattas nära de som berörs av besluten. Detta synsätt är en av anledningarna till att 

Vänsterpartiet verkar för att Sverige ska gå ut ur EU. Enligt Vänsterpartiet är staten en garant för 

att den offentliga sektorn får finnas kvar, och det kan den göra genom ett skattesystem som jämnar 

ut inkomstklyftorna. Vänsterpartiet vill att samhället ska ha makt över produktion av varor och 

tjänster. I och med detta arbetas det för att kapitalet ska avskaffas. Detta hoppas Vänsterpartiet ska 

ge ett samhälle där det inte bara talas om snabba vinster utan om hållbarhet (Vänsterpartiet, 2015). 

 

Ekologism 

Ekologism är en är rörelse som ställer krav på ekologisk balans, detta sätts ofta som motpol till 

industrisamhällets tillväxtsträvan. Ekologisk balans är ett tillstånd som anses råda i den orörda 

naturen. Det moderna samhället har allvarligt rubbat balansen och levt över naturens tillgångar 

vilket leder till att naturtillgångarna kommer att ta slut (Larsson, 2014, 149ff). 
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Feminism 

Feminism är en rörelse som ser som sin uppgift att verka för att kvinnan blir jämlik med mannen 

såväl socialt, ekonomiskt och politiskt. Simone de Beauvoir skrev under 1940-talet boken ”Det 

andra könet” där hon uttryckte sin åsikt om att kvinnan historiskt sett har varit underordnad 

mannen. Enligt de Beauvoir handlar en stor del om förtryckande könsroller, hon sa bland annat att 

” Man föds inte till kvinna – man blir det” Ett sätt att definiera feminism är att säga att det är ett 

kritiskt förhållningssätt vars syfte är att påverka de maktstrukturer som är kopplade till kön. Enligt 

feminismen är maktfördelningen orättvist fördelad mellan kvinnor och män. Feminismen har sin 

grund i upplysningstidens tanke kring att alla människor har samma värde (Lövegren, 2015). Lena 

Gemzöe definierar feminist på följande sätt: ” En feminist är en person som anser att 1) kvinnor är 

underordnade och 2) att detta förhållande bör ändras” (Gemsöe, 2002, 23). 

 

Mary Wallstonecraft som levde i slutet av 1700-talet anses vara den första feministiska författaren, 

hennes önskan var att könsskillnader skulle utraderas. Jämlikhet och frihet är två grundvärderingar. 

Många feminister använder sig av begreppet könsmaktsordningen. I hela mänsklighetens historia 

är det män som har dominerat över kvinnorna på en rad olika arenor, detta har blivit synonymt med 

begreppet patriarkatet. Det manliga har blivit normen vilket leder till att kvinnan ses som det 

avvikande. Kvinnorna är den undertryckta klassen. Feminismen ser kärnfamiljen som ett hot mot 

kvinnors frigörelse, detta leder till att barnomsorg i offentlig regi blir nödvändigt så att kvinnor kan 

arbeta och ges chans att kunna utbilda sig. När det gäller ekonomin förordar feminismen 

kooperation istället för konkurrens (Larsson, 2014, 157-170). 

 

 

2.2.2 Nya Moderaternas ideologi 

Nya Moderaterna bygger sin ideologi på konservatism och liberalism 

 

Konservatism 

Nationalencyklopedin definierar konservatism som ”respekt för det hävdvunna och strävan att 

bevara” (Nationalencyklopedin, 1993, 255). Konservatism är en ideologi som vill slå vakt om den 

ordning som den historiska erfarenheten bidragit med, med det menas att kulturbevarande och 

traditionalism står högt i kurs (Söderbaum, 2015). 
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Under 1700-talet lade Edmund Burke grunden för den konservativa ideologin. Det finns två 

huvudspår, liberalkonservatism och socialkonservatism där den stora skillnaden är synen på staten 

(Söderbaum, 2015). 

 

Liberalkonservatismen är mer negativt inställd till staten, statsmakten ska vara begränsad.  En 

klassisk paroll är ”frihet under ansvar”, i ett samhälle ska det finnas ett stort utrymme för 

självförverkligande och ett personligt ansvar. Den privata sfären i samhället är något som bör 

skyddas. En central tanke är att varje person är en länk mellan tidigare och kommande generationer, 

vi har ett personligt ansvar att lämna efter oss ett gott samhälle. Konservatismen ser 

marknadsekonomin som ett bra system (Söderbaum, 2015). 

 

Konservatismen växte fram som en motideologi efter franska revolutionen eftersom företrädarna 

ansåg att revolutioner är fel väg att gå när det behövs samhällsförändringar, istället bör 

samhällsförändringar ske stegvis och under beaktan av historiska erfarenheter och den politiska 

traditionen. Under 1900-talet har det vuxit fram tre strömningar inom konservatismen, 

liberalkonservatism, socialkonservatism och värdekonservatism/kulturkonservatism. 

Konservatismens viktigaste normgrund är det egna landets politiska och kulturella tradition. 

Traditionen är viktigare än litteratur och nya tankeläror, konservatismen har en stark misstro till att 

politiken kan planera och forma samhället. En annan viktig normkälla är religionen. Något som 

också har värde är brukandet av jorden. Den som vill anamma de konservativa idéerna bör enligt 

Lincoln Allison bland annat älska sitt land, älska jorden, utföra egen skapande verksamhet, idka 

välgörenhet samt vörda sina föräldrar (Larsson, 2014, 43-56). 

 

Konservatismen ser den politiska jämlikenheten som något som krävs för att den allmänna 

rösträtten ska kunna bibehållas, alla ska dessutom vara lika inför lagen. Dock utgår konservatismen 

från att människor är olika när det gäller intelligens och omdömesförmåga. Inkomstskillnader beror 

enligt de konservativa på att människor har olika prestationsförmåga, det är en skillnad som 

samhället ska acceptera. Detta synsätt leder i praktiken till att konservatismen är mot en politik 

som syftar till utjämning (Larsson, 2014, 43-56). 
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Den viktigaste enheten enligt konservatismen är nationen, detta bidrar till tanken om att det är 

viktigt med ett starkt försvar. Inom nationen är familjen, den grundläggande enheten. Det är 

familjen som har huvudansvaret för uppfostran och utbildning. När det gäller samhällsekonomin 

vill konservatismen värna det privata ägandet av produktionsmedlen samtidigt som de vill bekämpa 

den politiska styrningen av den ekonomiska marknaden (Larsson, 2014, 43-56). 

 

Liberalism 

Liberalism är en ideologi där det centrala är den enskilda människans frihet. Efter andra 

världskriget har nyliberaler betonat marknadens suveränitet och arbetat för att skattetrycket ska 

vara lågt. Liberalisterna anser att enda vägen till att nå ekonomisk tillväxt är att den offentliga 

sektorn krymper vilket medför att skatterna sänks. När detta sker så stimuleras den nationella 

ekonomin (Nationalencyklopedin, 1993, 264).  

 

John Locke som levde i 1600-talets England och Adam Smith som levde under 1700-talet ses som 

två av de första liberala tänkarna. Enligt liberalismen är hjärtefrågan individens frihet i samhället. 

Enligt liberalismen är friheten förutsättningen för att människor ska kunna växa och mogna till 

ansvarskännande medborgare. Liberalismen ifrågasätter varje system som innebär att 

maktutövning inte kan kontrolleras eller hållas balanserad. Liberalismen ser alltid en risk med att 

stater, företag eller organisationer får för stor makt eftersom det kan leda till att individens 

rättigheter förtrycks (Holmberg och Johnson, 2015).  

 

Liberalismen var den första politiska åskådning som klargjorde åtskillnaden mellan 

verklighetsomdömen – vad som är och värdeomdömen – vad som bör vara. Den utilistiska 

moralläran – läran om nyttomoralen som introducerades av Bentham på 1700-talet är liberalismens 

främsta värdegrund. Slagorden är välkända: Största möjliga lycka för största möjliga antal 

personer. I den politiska sfären innebär det tanken kring att det är majoriteten som avgör vad som 

är av nytta, samtidigt som det tas hänsyn till minoriteten. Enligt Liberalismen ska alla människor 

ha samma rätt att påverka politiken, denna tanke bidrog att det tidigt togs strid för att kvinnor skulle 

få samma rätt som män att rösta och uttrycka sina åsikter. När det gäller samhällsförändring anser 

Liberalerna att gradvis förändring är att föredra (Larsson, 2014, 31-40). 
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Liberalismen håller fast vid John Stuart Mills tankar kring att representativ demokrati är det bästa 

styrelseskicket. Allmän rösträtt gagnar individens självkänsla samtidigt som det ger gemenskap 

med andra. När det gäller ekonomi så framhåller liberalismen traditionellt marknadshushållning, 

privat ägande samt motstånd mot politisk styrning av marknaden (Larsson, 2014, 31-40). 

 

Med utgångspunkt i de ovan angivna källorna har jag sammanställt en tabell som på ett överskådligt 

sätt visar nyckelord inom de olika ideologierna, denna tabell har utformats som en grund för att 

lättare kunna sammanställa ett klassifikationsschema. Fyra teman har valts ut som i sig själva bär 

på faktorer som skulle kunna tas upp i debatt.  

 

Tabell 1: Nyckelord inom de olika ideologierna 

 Ekologism Feminism Socialism Konservatism Liberalism 

Huvudfrågor Ansvar för 

miljön 

Jämlikhet 

Alla har 

samma värde 

Vi ska lösa 

problem 

tillsammans 

Solidaritet 

Tradition 

Kontinuitet 

Valfrihet 

Öppet 

Samhälle 

Människans 

ansvar 

Respektera 

naturen 

Radera 

skillnad 

mellan 

könen 

Motverka 

orättvisor 

Alla lika inför 

lagen, skillnad 

handlar om 

prestation 

Tilltro till 

människans 

förmåga 

 

Syn på 

Förändring 

Reformer Ekonomisk Direkta 

aktioner 

 

Förebygga 

revolutionära 

metoder 

Allmän 

Rösträtt 

Ekonomi Samhället 

ägare 

Politiskt 

reglerad, 

Kooperation 

Skattesystem 

som 

utjämnar 

inkomst- 

klyftor 

Enskilt ägande 

Motarbetar politik 

som syftar till 

utjämning 

Marknad 

Privat-

ägande 

Motverkar 

politisk 

styrning 

       

Den fjärde kategorin ”ekonomi” som finns med i tabellen har tagits med för att belysa den ekonomi 

som blir utfallet när de ideologiska tankarna ska realiseras i praktiken. 
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2.2.3 Klassifikationsschema 

Kortfattat kan en idéanalys ses som en vetenskaplig studie av politiska budskap. Den teoretiska 

analysapparaten kan byggas upp på två olika sätt, antingen genom idealtyper eller genom 

dimensioner. Jag har valt att bygga upp den genom idealtyper. Idealtyper går att beskrivas som 

kategorier som tillsammans bildar en typologi, till exempel syn på vad välfärdspolitik är. Vanliga 

tekniker för att insamla och bearbeta materialet är begreppsanalys och argumentationsanalys 

(Bergström & Boréus, 2005, 159-166). 

 

I detta arbete har ett klassifikationsschema sammanställts utifrån idealtypsprincipen, det grundas 

på tabell 1 nyckelord inom ideologierna. Med ”mål” avses en viljeinriktning kring vilka resultat 

som anses vara önskvärda (Gustavsson, 2006, 258f). För att kunna identifiera målen har jag valt 

argumenten som operationella indikatorer. Det är via argumenten och de åsikter som framförs vi 

kan se målen. När en klassificering ska göras brukar det ställas tre villkor på indelningsgrunden. 

Indelningar ska för det första vara jämförbara, med det menas att de bör alla behandla samma 

fenomen. För det andra ska de vara ömsesidigt uteslutande det vill säga de ska inte överlappa 

varandra. För det tredje ska de vara uttömmande, de ska rymma alla relevanta aspekter som krävs 

för det aktuella fenomenet (Bowker och Star, 1999, 10f).  

 

Jag har valt att operationalisera målen på följande sätt, humanistiska, ekonomiska mål och övriga 

mål. Ett parti har humanistiska mål, dessa mål kommer att handla om värden som berör människor. 

Det är mål som sätter den enskilda människan i centrum. Ett parti har även ekonomiska mål som 

handlar om partiets syn på hur ett lands ekonomi ska förvaltas. Övriga mål är en restkategori. 
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Tabell 2: Klassifikationsschema   

Humanistiska mål Ekonomiska mål Övriga mål 

Mål om förhållandet mellan 

människor,  

Vänsterpartiet 

- miljöansvar 

- jämlikhet 

- alla har samma värde 

- vi ska tillsammans lösa 

problemen 

- solidaritet 

- radera könsskillnader 

- motverka orättvisor 

 

Nya Moderaterna 

- tradition 

- kontinuitet 

- valfrihet 

- öppet samhälle 

- alla är lika inför lagen 

- skillnad handlar om 

prestation 

- tilltro till människans 

förmåga 

Mål om syn kring till exempel 

skattefördelning 

Vänsterpartiet 

- samhället ägare 

- politiskt reglerad ekonomi 

- kooperation 

- skattesystem som utjämnar 

inkomstklyftor 

 

 

 

 

Nya Moderaterna 

- enskilt ägande 

- motarbetar politik som 

syftar till utjämning 

- marknadspolitik 

- privat ägande 

- motverkar politisk styrning 

Mål om syn kring annat 

- opinionsstöd 

- makt 

- övrigt 

 

 

2.3 Tidigare forskning kring arbetstidsförkortning 

Tillbakablickar i historien visar att det har skett arbetstidsförkortningar vid ett flertal tillfällen. 

Under 1800-talet innebar arbetstidsregleringen att det infördes tolv till fjorton timmars arbetsdag 

(Barkeman, 2014). Det första tillfälle då arbetarrörelsen skanderade om åtta timmars arbetsdag var 

vid första-maj-demonstrationen 1890. Det dröjde dock trettio år innan detta krav uppfylldes som 

lag. Under 1910-talet bidrog ett centralt avtal mellan facket och den nybildade 

arbetsgivarorganisationen inom verkstadsindustrin till att den genomsnittliga veckoarbetstiden 

sjönk till 55 - 60 timmar. Den första arbetstidslagen trädde i kraft 1920 och med den kom 48- 

timmarsveckan. Lagen gällde dock bara de som arbetade inom industri och transport.  Det fanns 

flera motiv till detta beslut. Ett var att arbetarskyddet behövde förstärkas eftersom det ofta förekom 

arbetsplatsolyckor. Ett annat motiv var synen på att det var viktigt att en individ kunde utveckla sin 

medborgerliga roll och det går inte om det inte finns fritid (SOU 2002:12, 19f). 
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Kring första världskriget infördes det på de flesta håll 10-timmarsarbetsdag. Trots att det fanns en 

förväntan om det motsatta visade det sig att reformen bidrog till ökad produktivitet. Reformerna 

kring arbetstidsförkortning har sett olika ut för olika arbetskategorier. Lunds sjukvårdspersonal 

lyckades 1926 förhandla till sig 66- timmars arbetsvecka, först 1939 fick sjukvårdsanställda 48- 

timmars arbetsvecka. Sedan fick vårdpersonalen succesivt kortare arbetstider, 45-timmarsveckan 

kom 1960, därefter 42,5 timmarsveckan 1969 och 1971 blev den så slutligen 40 timmar i veckan 

(Barkeman, 2014).  

 

I mitten av 1950-talet var tongångarna positiva i Sverige, mycket beroende på den starka 

ekonomiska tillväxt som uppkom efter andra världskriget, framtidsprognoserna visade att det 

ekonomiska utrymmet skulle öka. Debatterna vid denna tidpunkt kom då att handla om hur detta 

ökade utrymme skulle tas ut skulle det bli stigande löner eller förkortad arbetstid. En ny arbetslag 

kom till som gjordes dispositiv, med det menas att vissa delar kan ersättas av bestämmelser i ett 

kollektivavtal. Den nya lagen tillkom 1957 och den stipulerade att arbetstiden gradvis skulle 

förkortas med målet att arbetstiden 1960 skulle vara 45 timmar i veckan. 1973 trädde en ny lag i 

kraft och med den kom 40- timmarsveckan (SOU 2002:12, 20f). 

 

Det finns olika ståndpunkter när det gäller frågan om arbetstidsförkortning. Landsorganisationen 

(LO) anser att det är rimligt att arbetstagare får ta del av de vinster som genereras när produktionen 

ökar genom ökad produktivitet. För LO:s del har det varit viktigare att prioritera reallöneökningar 

än arbetstidsförkortning. Inom Tjänstemännens centralorganisation har åsikterna om 

arbetstidsförkortning varierat, ibland har det setts som ett bättre alternativ än reallöneökning. Sex 

timmars arbetsdag ansågs 2002 vara önskvärt på sikt (SOU 2002: 29ff). 

 

Mellan första maj till 1996 till årsskiftet 1998 genomfördes ett arbetstidsprojekt i Stockholms 

kommun, det var fem kommunala enheter som fick sex timmars arbetsdag med full lön. Resultatet 

visade positiva effekter exempelvis lägre sjukfrånvaro och ökad sysselsättning (Olsson, 1999, 

13ff). Arbetstidsförkortningen bidrog även till bättre service och högre produktivitet (Cox, 1998, 

62).  
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År 2004 tog regeringen beslut om att det skulle genomföras ett arbetstidförkortningsprojekt. 

Projektet gick ut på att låta drygt 400 anställda inom offentlig verksamhet utspridda över hela landet 

gå från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag. Syftet med projektet var att studera 

hälsoeffekter hos både män och kvinnor, det pågick dock så kort tid att det inte gick att dra några 

direkta slutsatser (Bildt, 2007, 2). 

 

Det numera nedlagda arbetslivsinstitutet presenterade 2007 en omfattande studie inom den 

offentliga sektorn som visade att för de som fick arbeta sextimmarsdag så förbättrades den 

upplevda hälsan väsentligt. Efter 18 månader så upplevde alla som fick delta ett större 

välbefinnande med mindre trötthet och minskad känsla av stress. Det finns forskning som visar att 

självskattad hälsa betyder mer än objektiv hälsa. Detta är i hög utsträckning en jämlikhetsfråga 

eftersom det framför allt är kvinnor som skulle vinna på kortare arbetsdagar. Anledningen till detta 

är kvinnor oftare än män tar ett större ansvar för hem och barn (Barkeman, 2014). 

Den finns totalt 175 000 undersköterskor i Sverige. Mellan åren 1989 – 2006 gjordes tolv försök 

med sex timmars arbetsdag på äldreboenden runt om i landet. Sedan februari 2015 pågår ett försök 

med arbetstidstidsförkortning på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Forskaren Bengt Lorenzon 

som följer projektet har undersökt dels hur projektet påverkar de anställdas hälsa samt dels om det 

går att se hur verksamhetens kvalitet har påverkats. När det gäller dessa båda faktorer har försöket 

visat sig vara lyckat. Sjukfrånvaron har minskat och är betydligt lägre än vad det är på andra 

boenden i Göteborg. Kvaliteten har ökat jämfört med andra boenden eftersom de boende erbjuds 

fler aktiviteter. Lorenzon har även till uppgift att se vilka samhällskostnader projektet medför, 

första halvåret har kostat 1, 3 miljoner kronor. I den summan finns kostnaderna för att utöka 

personalstyrkan med 14 undersköterskor samt minskade kostnader för sjukskrivningar och A-

kassa.  De lyckade resultaten har inneburit att försöket förlängs med ytterligare ett år (Wynne, 

2015). Tidigare forskning har visat att arbetstidsförkortning generellt sett har positiva verksamheter 

för både personal och verksamheter (Bergman, 2015). 
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3.  METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel förklaras varför det i denna uppsats varit lämpligt att göra en fallstudie. Därefter 

följer en närmare beskrivning av metoden argumentationsanalys. I detta kapitel redovisas även 

material samt hur arbetsgången sett ut i samband med skrivandet av denna uppsats. 

 

3.1. Fallstudie 

Utifrån det Yin beskriver som betingelser för vilken forskningsstrategi som bör väljas så har jag 

valt att göra en fallstudie. Enligt Yin är en fallstudie lämplig när dessa tre betingelser stämmer in: 

1) Forskningsfrågorna är Hur och Varför?  

2) Det krävs inte att forskaren har kontroll över skeendet. 

3) Det är fokus på aktuella händelser (Yin, 2007, 22). 

Uppsatsens två första delfrågor utgår från Hur och den tredje utgår från Varför. I denna 

undersökning finns det inget moment som kräver att forskaren har kontroll över det som händer. 

Den tredje betingelsen stämmer även det in, en händelse som ägt rum i november 2015 är 

synnerligen aktuellt. 

3.2. Argumentationsanalys 

Denna uppsats har haft sin utgångspunkt i en argumentationsanalys för att kunna besvara de två 

första delfrågorna. Den klassiska tanken kring vad kunskap innebär menar att tre villkor måste 

uppfyllas för att någon ska kunna skaffa sig kunskap om något.  Det första villkoret är personen 

ska tro, det andra villkoret är att det ska vara sant. Det tredje villkoret är att personen ska ha goda 

skäl för att tro det. De verktyg som används i en argumentationsanalys är redskap om bidrar till att 

vi kan se vilka argument som är goda och dessutom skaffa uppfattningar som är välgrundade. 

Därför är det ytterst lämpligt att använda en analys när någon vill se vad som sagts i en politisk 

debatt (Björnsson m fl., 2009, 19). Politiska debatter är samhällsviktiga arenor eftersom de ofta 

leder till beslut som påverkar många människor. Det är viktigt att debatten leder till möjligheten 

för politikerna att fatta de bästa besluten. I en argumentationsanalys undersöks hur starka argument 

är genom att jämföra dem med andra argument. Det finns olika tre olika faktorer som avgör styrkan 

i ett argument, det är beviskraft, hållbarhet och relevans (Björnsson m.fl. 2009, 21ff). 
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Beviskraft 

För att kunna definiera begreppet beviskraft är det viktigt att inse skillnaden mellan P, Pro-

argument och C, Contra-argument. Pro-argumenten vill få oss att acceptera ett visst påstående, 

Contra-argumenten vill få oss att förkasta ett visst påstående.  I analysen används en femgradig 

skala som går från mycket låg via låg, måttlig och hög till mycket hög (Björnsson m fl., 2009, 22-

24). 

  

Hållbarhet 

Hållbarhet kan definieras på följande sätt: ”Hållbarheten hos ett påstående är ett mått på den grad 

av tilltro som har skäl att ha till påståendet” (Björnsson m fl., 2009, 22-24). Hur vi upplever 

hållbarheten i ett argument beror mycket på vilken bakgrundsuppfattning vi har. Ibland får vi höra 

ett påstående där det krävs specialkunskaper för att vi ska kunna avgöra om påståendet är sant, då 

tar vi ofta ställning till hållbarheten utifrån våra egna erfarenheter. Det är vanligt att göra en 

distinktion mellan faktuella och normativa påståenden. Faktuella påstående är argument som vi 

kan säga är sanna eller falska som exempelvis rökning ger cancer, jorden är platt. Normativa 

påståenden bygger på att individen ska anpassa sig efter normer, och innehålla ord som bör, måste, 

får inte, bra, dåligt (Björnsson m fl., 2009, 24-34). 

 

Relevans 

Den tredje faktorn är relevans. Relevans skiljer sig från hållbarhet genom att argumentet har sin 

”grad av relevans i relation till det påstående som det är ett argument för eller emot” (Björnsson m 

fl., 2009, 36). Ett arguments relevans hänger på vilka bakgrundsuppfattningar som är hållbara.  

 

För att kunna väga beviskraften i olika argument bör vi använda sunt förnuft men även dessa tre 

grundprinciper.  För det första, ju fler och starkare argumenten är för ett påstående desto mer ökar 

argumentets totala styrka. För det andra, ju fler och starkare argumenten är mot ett påstående desto 

mer ökar argumentets totala styrka. För det tredje, om argumenten för har samma styrka som 

argumenten mot tar dessa argument ut varandra (Björnsson m fl., 2009, 34-44). 
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I uppsatsen analyseras debatten kring motion 9/2015 i Umeå kommunfullmäktige. Det sker en 

avgränsning genom att fokus endast riktas på den motion som funnits nära beslutet att prova 

sextimmars arbetsdag på Jungfruns äldreboende. Umeå kommun har en hemsida med sökfunktion 

där det varit möjligt att finna de aktuella dokumenten. Huvuddebatten är den som förs i Umeå 

kommunfullmäktige 2015-11-30. Jag har även valt att se hur argumenten framförts när 

debattörerna haft möjlighet att uttrycka sina åsikter i media.  

 

3.3.  Material 

Till denna uppsats har jag använt mig av olika slags källor. När det gäller litteratur har jag främst 

använt mig av två böcker. Den ena är Reidar Larssons beskrivning av politiska ideologier i vår tid. 

Den bok jag har läst var åttonde upplagan från 2014. Många upplagor och en utgåva som är nära i 

tid är för mig en garanti att det finns med sådant som är relevant i vår samtid. Den andra är 

Björnsson m.fl. bok om argumentationsanalys, där jag läst andra utgåvan från 2009. För att kunna 

studera argumenten har källan i första hand varit Umeå kommuns hemsida där jag funnit inspelade 

debatter samt motioner och betänkanden som föregått debatten. Tidningar i närområdet som 

exempelvis Västerbottenskuriren har varit ännu en källa. För att kunna studera partiernas 

ideologiska förankring på ett för partierna rättvisande sätt har jag valt att via partiernas hemsidor 

se vad de själva uttrycker som sin ideologiska grund. För att få närmare kunskap om forskningen 

kring arbetstidsförkortning har internet varit en viktig källa eftersom det inte finns så mycket 

litteratur i ämnet, en viktig källa är där SOU 2002:12 som går att finna på regeringens hemsida. 

3.4.  Genomförande 

Den 30 november 2015 genomfördes en debatt i kommunfullmäktige kring motion 9/2015 där 

vänsterpartisterna Ulrika Edman och Åsa Bäckström föreslog att kommunen ska införa sex timmars 

arbetsdag inom äldreomsorgen. Debatten finns inspelad så det första jag gjorde var att lyssna och 

transkribera det jag kunde höra i debatten, i den avskriften finns det med vad alla talare sa för att 

kunna få ett helhetsbegrepp om debatten.  I debatten förekommer talare från andra partier men jag 

har avgränsat analysen till att bara ta upp de argument som förs fram av företrädare för 

Vänsterpartiet och Nya Moderaterna. En ytterligare avgränsning är att jag valt bort argument som 

inte hör till själva sakfrågan, exempel på sådan argumentation är när debattörerna kommer med 

personliga påhopp på de som har motsatt åsikt.  Jag har dessutom valt att ta med argumenten bara 

en gång, även om det upprepas vid ett flertal tillfällen.  
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I debatten jag följt har det funnits en talarlista som prickats av där det funnits möjlighet att komma 

med replik för den som just sagt något. Detta innebär att debatten ibland hoppar tillbaka till ett 

tidigare pro eller contra-argument, jag har då valt att placera det där trots att det kommer senare i 

tid. Utifrån litteraturen valde jag även ut vilka argument kunde ses som tydliga pro eller contra-

argument för tesen. I anslutning till varje tes har jag sedan valt att analyser utifrån begreppen 

beviskraft, hållbarhet och relevans 

  

4. ANALYS 

I detta kapitel görs det med hjälp av de tidigare beskrivna analysinstrument en analys som utgår 

från de två frågeställningarna som tidigare nämnts. 

Analysen kommer att följa ett särskilt mönster som hela tiden kommer att upprepas. Utifrån tesen 

”Umeå kommun bör genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön med 

start inom äldreomsorgen” så har jag med utgångspunkt i det som framkommit i Björnsson m fl. 

(2009) valt ut sex huvudpåstående som debatterats med hjälp av Pro- och Contraargument. Dessa 

har ställts upp i ett tydligt mönster där det går att följa hur debatten sett ut. Utifrån detta kommer 

jag under första steget se om analysen kan hjälpa mig att besvara de första två delfrågorna. Under 

steg två kommer jag med hjälp av mitt klassifikationsschema se om en idéanalys kan besvara den 

tredje delfrågan. 

 

Av de fyra huvudpåståendena är två Pro och fyra Contra. I samband med varje huvudpåståenden 

finns det ett antal underargument. Varje nytt argument (huvudpåstående eller under-argument) 

kallas i detta sammanhang för inlägg. I just denna debatt deltar aktivt två företrädare för Nya 

Moderaterna, en man som gör tolv inlägg och en kvinna som gör två inlägg. För Vänsterpartiet är 

det tre kvinnor och två män som gör inlägg. Kvinna ett gör nio inlägg, kvinna två gör sju inlägg 

och den tredje kvinnan gör två inlägg. Den förste manlige företrädaren gör tre inlägg och den andre 

gör två inlägg. Nya Moderaterna gör sammanlagt fjorton inlägg och Vänsterpartiet gör tjugoen 

inlägg. Nedan finns ett diagram som illustrerar detta. Diagrammet åskådliggör att det fanns ett stort 

engagemang för denna fråga när den togs upp på kommunfullmäktigesammanträdet. Debatten 

pågick i en timme och tjugofyra minuter vilket även det visar att det fanns mycket att säga i denna 

fråga. 
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Diagram 1: Antal inlägg i debatten om arbetstidsförkortning 

 

(M) står för Nya Moderaterna, (V) står för Vänsterpartiet. 

För att förstå hur förkortningarna ska utläsas kommer här en förklaring av hur argumentschemat 

ska utläsas. 

P1  Visar att det är huvudpåstående som är Pro- tesen, alltså för. 

C1  Visar att det är ett huvudpåstående som är Contra- tesen, alltså emot. 

 

När detta huvudpåstående bemöts kan det ske på två sätt, antingen bemöts det pro eller contra. 

Se följande exempel: 

p1, P1  visar att det är första propåståendet som vill bekräfta P1. 

p2, C1  visar att det är andra propåstående som vill bekräfta C1. 

Ibland är raden ännu längre, då beror det på att ett påstående bemöter ett underpåstående, då kan 

det se ut som det här exemplet: 

c1, p1, C1 visar att det är första contra-påståendet, mot första pro-påståendet som vill bekräfta 

C1. 

I den högra tabellen betyder B- Beviskraft, H-Hållbarhet och R-Relevans, där har jag utvärderat 

argumenten utifrån en femgradig skala, där ML står för Mycket Låg, L – Låg, M – Måttlig, H – 

Hög, MH – Mycket hög.  
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Tes:  Umeå kommun bör genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen 

lön med start inom äldreomsorgen 

Namn                                     Påstående 1 B H R 

P1              Ett sådant projekt skulle leda till sänkta  

sjukskrivningstal och minskad fysisk och  

psykisk ohälsa (Motion 9/2015)  

                     Å Bäckström (1) + U Edman (1) 

L M MH 

p1, P1   Med fler händer inom äldreomsorgen 

så förbättras arbetsmiljön  

                                              Åsa Bäckström, (V) (2) 

MH MH MH 

c1,P1   Det leder inte till sänkta sjukskrivningstal 

    Anders Ågren, (M) (1) 

L M L 

p1, c1, P1 Det är meningslöst att satsa tio miljoner  

på ett projekt som inte leder till sänkta  

sjukskrivningstal 

  Anders Ågren, (M) (2) 

L M L 

p2, c1, P1 Förkortad arbetstid ger ökat välmående men 

det finns inga studier som ger belägg för att 

hälsa eller sjukfrånvaro påverkas i någon 

mätbar grad 

  Anders Ågren, (M) (3) 

M M L 

c1, p2, c1, P1 Vad är det som säger att forskningen  

är på er sida? 

  Ulrika Edman, (V)(2) 

M M M 

p2, P1 Det kan ju inte skada att göra ett försök  

som gör oss klokare 

Lasse Jacobsson, (V) (1) 

M M M 

p3, P1 Det finns historiskt sett ett tydligt samband  

mellan klass och ohälsa främst i kvinno- 

dominerade yrken, arbetstidsförkortning  

leder till minskad förslitning av personalen 

  Lasse Jacobsson, (V) (2) 

H H H 

p4, P1 Vi vill skapa ett samhälle med kortare 

arbetstid för att för att möjliggöra bättre 

livskvalitet för både män och kvinnor. 

  Lasse Jacobsson, (V) (3) 

H MH MH 

p5, P1 Personalen som fått chansen att jobba med  

detta projekt är mycket nöjda,  

de säger att de orkar mycket mer 

  Åsa Bäckström, (V) (3) 

MH MH H 

p6, P1 Ungefär hälften av de som arbetar inom äldre- 

omsorgen arbetar deltid är det ett frivilligt val 

eller är det så att de inte orkar jobba heltid? 

Det är inte rätt att personalen ska behöva välja 

mellan heltid eller bra arbetsmiljö 

                           Åsa Bäckström,(V) (4) 

M H H 
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 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Vänsterpartiet tar i motionen upp sina två huvudargument kring varför de anser att 

arbetstidsförkortning bör införas. Det första huvudargumentet i ovanstående tabell är att 

arbetstidsförkortning leder till att sjukfrånvaron minskar. Detta är ett argument som har både 

svagheter och styrkor. 

 

När det gäller beviskraft är det ett lågt påstående eftersom det direkt kommer ett påstående från 

Nya Moderaterna som säger att det inte stämmer. Nya Moderaterna anser att det är ett meningslöst 

projekt eftersom det inte ger det önskade utfallet med lägre sjukskrivningar. Nya Moderaterna 

baserar sin åsikt på vad de har uppfattat att forskningen säger. Vänsterpartiet kontrar med att 

ifrågasätta Nya Moderaternas sätt att se på forskningen.  

 

Hållbarheten kan anses vara måttlig, utifrån tidigare forskning kan ingen säga sig ha rätt i detta 

fall. Tidigare studier visar på positiva effekter men de har alla varit kortvariga så det går inte att 

bevisa några långvariga effekter.  

 

Relevansen för detta förslag är mycket hög, detta är den stora frågan och den får stöd från flera 

talare som tar upp starka argument som talar för att arbetstidsförkortning kan påverka hälsan på ett 

positivt sätt. Vänsterpartiet kommer med en rad starka underpåståenden. Vem kan ifrågasätta att 

fler händer inom äldreomsorgen förbättrar arbetsmiljön, projektet har lett till fler anställda. 

Historien visar att det finns ett samband mellan klass och ohälsa i kvinnodominerade yrken, kortare 

arbetsdagar leder alltså till mindre förslitning. Kortare arbetstid leder till att personalen orkar mer 

på sin fritid och de som fått chansen att prova på säger att de redan efter en månad känner sig 

mycket piggare. 

 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 
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Nya Moderaternas företrädare säger ”Det är meningslöst att satsa tio miljoner på ett projekt som 

inte leder till sänkta sjukskrivningstal”. I och med detta görs detta till en fråga om ekonomi. 

För vänsterpartiet går det att tydligt se inslag från både feminism och socialism eftersom det handlar 

om förbättrade arbetsvillkor för kvinnor. Arbetstidsförkortning ska enligt Vänsterpartiets 

företrädare ”möjliggöra bättre livskvalitet för både män och kvinnor”. Människan hamnar i fokus. 

 

Namn                                           Påstående 2 B H R 

C1 Det är en felaktig prioritering, det kostar alldeles för 

mycket pengar att betala människor som inte går till 

jobbet 

   Anders Ågren, (M) (4) 

L ML L 

p1, C1 Skulle detta genomföras så skulle skatten behöva 

ökas och vi ligger redan högre än jämförbara 

kommuner 

    Anders Ågren, (M) (5) 

L L L 

p2, C1                         Skulle detta genomföras vet jag inte hur många äldre-

boenden, förskolor och skolor vi skulle behöva lägga 

ner 

L L L 

c1,p1, C1 Självklart tycker moderaterna att det är för dyrt,  

hade de fått styra hade det inte blivit åttatimmarsdag  

när den genomfördes 

  Åsa Bäckström, (V)(5) 

L L L 

c2, C1  Detta är en politisk prioritering 

   Ulrika Edman (V)(3) 

MH MH MH 

c3, C1 Detta blir inte för dyrt, vi har avsatt 25 miljoner 

kronor för att förbättra arbetsmiljön för de som 

arbetar inom äldreomsorgen dessutom finns det ett 

budgetförslag där varje krona är finansierad 

  Ulrika Edman, (V) (4) 

M MH H 

c4, C1 Det finns pengar i det här samhället, bankerna har 

minst hundra miljoner kronor i vinst varje år,  

vinsterna ökar varje år, inkomstklyftorna ökar så det 

finns stora möjligheter att göra omfördelningar 

  Lasse Jacobsson, (V) (4) 

M M M 

p1, c4, C1 Arbetstidsförkortning är en väg att gå när det gäller 

att visa att vi vill bygga ett samhälle där solidaritet är 

ett grundvärde 

  Jan-Olov Carlsson, (V) (1) 

H H M 

c1,p1, c4, C1  Detta är bara ett meningslöst drömmande 

                                    Det finns ingen koppling till verkligheten 

                                    Lite ansvar för kommunens ekonomi skulle man 

                                    önska 

    Anders Ågren, (M) (5) 

L L L 
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c1, c1,p1, c4, C1 Det är politikernas ansvar att drömma stort 

    Ulrika Edman, (V) (5) 

M H M 

 

 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Detta är Nya Moderaternas första Contra-påstående emot tesen.  Enligt Nya Moderaterna är detta 

dels en felaktig prioritering, något som är alldeles för dyrt och ett sätt att betala människor som inte 

går till jobbet.  Vid fyra tillfällen under debatten återkommer uttrycket ”betala människor som inte 

går till jobbet”. Det är ett påstående som återkommer gång på gång men analysen visar att det är 

ett svagt påstående.  

 

När det gäller beviskraft är det ett lågt påstående eftersom det direkt kommer ett påstående från 

Vänsterpartiet som visar att det finns pengar avsatta för just detta ändamål. Nya Moderaterna anser 

att detta förslag skulle leda till ökade skatter och att det vore ett misstag eftersom skatten i Umeå 

ligger högre än i jämförbara kommuner. Om det finns pengar avsatta för försöket borde det ju inte 

leda till ökade skatter men företrädaren talar nog om vad som skulle kunna hända om projektet blir 

förlängt. 

 

Hållbarheten kan anses vara Mycket Låg, Det finns tidigare beslut som säger att personalen som 

arbetar inom sjukvården ska prioriteras. Kostnaderna för projektet handlar inte enbart om att ge 

samma lön till personer som får kortare arbetstid. Det är fler som arbete när tjänsterna utökas. Nya 

Moderaterna menar även att detta förslag kan leda till att andra kommunala verksamheter behöver 

läggas ner och tar i detta sammanhang upp skolor, förskolor och andra äldre boenden, detta skulle 

bero på att förslaget visar en dålig uppfattning om hur kommunens ekonomi ska skötas. Det finns 

belägg som visar att projektet redan är finansierat.  

 

 

Relevansen för detta förslag är Låg, företrädarna för Nya Moderaterna kommer inte med några 

starka påståenden som stöder påståendet. Vänsterpartiet anser att detta förslag skulle leda till 

förbättrad arbetsmiljö och att Umeå kommun visar att det vill bygga samhället utifrån solidaritet. 
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Detta trots att Nya Moderaterna anser det vara ett meningslöst drömmande så ser Vänsterpartiet 

det som en viktig uppgift för politiker att drömma stort. 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 

 

Nya Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Det hör till deras ekonomiska mål att prata om 

sänkta skatter. Enligt Nya Moderaterna ger lägre skatter ökad frihet för den enskilda människan. 

Enligt konservatismen ska Nya Moderaterna motarbeta politik som syftar till utjämning och enligt 

liberalismen ska partiet motverka politisk styrning av ekonomi. 

 

Här blir det tydligt att Vänsterpartiet grundar sig på en ideologi som anser det motsatta vara rätta 

vägen att gå. Här kommer det socialistiska tankesättet mycket tydligt fram när en av företrädarna 

börjar prata om att det finns pengar i samhället. Enligt socialismen bör samhället ha ett skattesystem 

som utjämnar inkomstklyftor. 

 

 

Namn                                                 Påstående 3 B H R 

C2 I tider av nedskärningar då andra nämnder måste spara och det 

kommer många flyktingar, varför ska det satsas på personalen 

inom äldreomsorgen? 

   Anders Ågren, (M) (6) 

H MH M 

c1, C2 Personalen inom äldreomsorgen kan inte bli för dyr  

eftersom vi måste ta hand om personalen 

  Åsa Bäckström, (V) (6) 

MH H MH 

c2, C2 Detta projekt kan vara ett led i att vi tar hand om flyktingarna 

som kommer, om vi utbildar dem kan de snabbt komma in i 

arbetslivet 

  Ulrika Edman, (V) (6) 

M M L 

 

Detta påstående hade kunnat vara ett mycket starkt Pro-argument för Påstående 2 men jag valde att 

placera det som ett Huvud-Contra- påstående eftersom det lyfter fram den aktuella situationen med 

flyktingar och som jag därför ser som intressant i nutidsperspektiv.  

Nya situationer och nya utmaningar bör leda till att alla partier noga reflekterar över vilka 

prioriteringar som behöver göras för att samhället ska ges de bästa förutsättningarna att anpassa sig 

till det som sker. 
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 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Påstående tre är Nya Moderaternas andra Huvud-Contra-Påstående. Detta är sammantaget ett 

mycket starkt argument.   

 

När det gäller beviskraft är det ett Högt påstående eftersom ingen egentligen säger emot det faktum 

att kommunen hamnat i en situation som inte har kunnat förutses.  Jag tolkar Nya Moderaternas 

argument som ett försök att få de andra att tänka till kring kommunens ekonomi, företrädaren vill 

säga att det kanske inte är rätt tid just nu att genomföra detta projekt för det kan innebära att vi 

efteråt kommer att ångra oss ifall flyktingströmmen medför så höga kostnader att det blir kännbart 

för många nämnder. När andra måste spara och det satsas på en grupp, kan det medföra att vissa 

grupper anser sig vara orättvist behandlade? 

 

Hållbarheten kan anses vara Mycket Hög, det finns inga skäl att misstro att det finns besparing 

inom andra nämnder och att flyktingströmmen kan medföra icke budgeterade kostnader.  

 

Relevansen för detta argument är måttlig, eftersom det inte finns så många pro- eller contra-

argument. Vänsterpartiet trycker på vikten av att stötta vårdpersonalen inom äldreomsorgen. I ett 

av underargumenten lyfts flyktingarna fram som en möjlighet och inte bara som ett problem, ett 

sätt att ta hand om flyktingarna kan vara utbildning inom vården och sen som en del av projektet 

kan de erbjudas jobb. 

 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 

 

Nya Moderaterna lyfter in flyktingströmmen som ett argument för att prioritera med pengarna på 

att annat sätt. Enligt liberalismen är det viktigt med ett öppet samhälle men argumentet kan även 

ses som ett exempel på att det ekonomiska målet har företräde. Enligt Nya Moderaterna är det fel 

att satsa pengar på arbetstidsförkortningsprojektet.  
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Vänsterpartiet håller fast vid sin tanke om att vårdpersonalen är värd att prioritera. Vårdpersonalen 

som arbetar inom äldreomsorgen tillhör en yrkeskår som har ett hårt jobb och låga löner. Att hålla 

fast vid att dessa bör prioriteras hör samman med den feministiska synen på att alla har samma 

värde och den socialistiska solidaritetstanken. Jag tolkar detta som att Vänsterpartiet anser att detta 

är en yrkesgrupp som ofta blivit bortprioriterade så nu är det dags att de får bli prioriterade. 

 

Namn                                        Påstående 4 B H R 

C 3 Det är fler arbetade timmar som är grunden för vår 

välfärd, inte färre 

   Anders Ågren (M) (7) 

MH MH ML 

p1, C3  Fler människor i arbete innebär att fler betalar skatt 

   Anders Ågren (M) (8)    

  

MH MH MH 

p2, C3               Det vore bättre med ökad personaltäthet 

    Anders Ågren, (M) (9) 

 

M M M 

 

 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Påstående fyra är Nya Moderaternas tredje Huvud-Contra-påstående och det är ett påstående som 

är både starkt och svagt.   

 

När det gäller beviskraft är det ett Mycket Högt påstående, Vänsterpartiet kommer inte med några 

contra-argument som motsäger påståendet.   

 

Hållbarheten är också mycket hög, Grunden för vår välfärd är att många har jobb.   

 

Relevansen för detta argument är dock mycket låg, och det hör samman med sammanhanget. I detta 

sammanhang borde det vara Vänsterpartiet som lyfter fram dessa argument som ett pro-argument 

för arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning medför inte färre arbetade timmar, det är lika 

många timmar som arbetas fast fördelade på fler anställda. Vilket leder till att fler betalar skatt, 

arbetstidsförkortning leder till ökad personaltäthet. Arbetstidsförkortningsprojektet leder till ökade 
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skatteintäkter eftersom alla som är med behåller sin lön samtidigt som det anställs andra som 

kommer att betala skatt. 

 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 

 

Nya Moderaterna vänder sig mot förslaget eftersom de tror att detta kommer att medföra minskade 

skatteintäkter. För Nya Moderaterna är skatten en viktig ekonomisk fråga, det är tydligt i denna 

debatt. I samband med detta påstående tar Vänsterpartiet inte chansen att bemöta detta. 

 

Namn                                     Påstående 5 B H R 

P2 Ett sådant projekt skulle bidra till att kommunen tog 

ansvaret som de deltidsarbetande kvinnorna tar i 

dagsläget för sin arbetssituation Motion 9/2015 

                                                Å Bäckström (7) U Edman (7) 

H H H 

p1, P2  Detta leder till att Umeå kommun blir en attraktiv            

  arbetsgivare  

                                               Åsa Bäckström, (V) (8) 

MH   MH MH 

p1, p1, P2  Söktrycket var väldigt högt när det gällde de nya  

   tjänsterna på Sjöjungfrun 

   Åsa Bäckström, (V) (9) 

H MH M 

c1, P2   Detta är ett antifeministiskt förslag  

som slår hårt mot kvinnor 

Elin Johansson, (M) (1) 

L L L 

p1, c1, P2 Kvinnor vinner mest på att det blir mer lönsamt  

att arbeta, det måste bli möjligt att leva på sin lön 

Det är i det fria och öppna samhälle som jämlikhet 

kan frodas 

  Elin Johansson, (M) (2) 

M M M 

c1, p1, c1, P2  Full lön samtidigt som man får arbetstidsförkortning  

är en löneförbättring  

    Gudrun Nordborg, (V) (1) 

H MH H 

c1, c1, P2 Tanken med förslaget är inte att arbetstidsför-

kortningen ska leda till att kvinnor ska spendera fler 

timmar till att vårda frisk man i hemmet, kvinnor 

måste få ställa krav på bättre villkor i arbetslivet för 

att kunna ha en rik fritid hemma 

  Gudrun Nordborg, (V) (2) 

H H H 
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 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Vänsterpartiet tar i motionen upp sina två huvudargument kring varför de anser att 

arbetstidsförkortning bör införas, detta är det andra. Enligt Vänsterpartiet leder 

arbetstidsförkortning till att kommunen stöttar kvinnor som har så tunga arbeten att de jobbar 

deltider för att orka med vilket påverkar den privata ekonomin negativt.  Det är ett relativt starkt 

argument.  

 

Beviskraften är hög, det finns flera underargument som stöder argumentet. Vänsterpartiet menar 

att projektet ska leda till att Umeå kommun blir betraktad som en attraktiv arbetsgivare vilket visade 

sig i att söktrycket var högt när tjänsterna på Sjöjungfruns äldreboende annonserades. 

 

Hållbarheten är även den hög, det är rimligt att anta att detta stöttar kvinnor eftersom det var väldigt 

många som sökte arbete på Sjöjungfrun när det blev känt att detta projekt skulle genomföras där. 

Nya Moderaterna å sin sida menar att det är ett antifeministiskt förslag eftersom det enligt den 

kvinnliga företrädaren vore bättre för kvinnor att få högre lön. Jag tolkar detta som att Nya 

Moderaterna ser arbetstidsförkortning som något som kan bli en slags lönefälla för kvinnor. 

Vänsterpartiet kontrar naturligtvis snabbt när de får höra att de anses komma med ett 

antifeministiskt förslag. De nämner dels att arbetstidsförkortning med samma lön är en löneökning. 

Dessutom säger en av de kvinnliga företrädarna att arbetstidsförkortningen inte ska innebära att 

kvinnan får fler timmar till att ”vårda frisk man i hemmet”. 

 

Relevansen är också hög, det är höga betyg på underargument som talar för tesen.  

 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 

 

När det gäller Vänsterpartiets argument så hör det ihop med det socialistiska och feministiska arvet 

och tanken om jämlikhet mellan könen både på arbetet och i hemmet. Den kvinnliga företrädaren 
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för Nya Moderaterna menar att det är höga löner som banar vägen för kvinnors frihet, där kommer 

det liberala arvet fram.  

 

 

Namn                                     Påstående 6 B H R 

C 4            Att sänka arbetstiden behöver inte automatiskt innebära  

bättre arbetsvillkor 

    Anders Ågren, (M) 

MH MH H 

p1,C4                         Det vi behöver göra är att se till att människor trivs  

på sin arbetsplats 

 Anders Ågren, (M) 

MH MH MH 

 

 Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Detta är Nya Moderaternas fjärde och sista huvudkontrapåstående och det är ett påstående som är 

Mycket starkt.   

 

När det gäller beviskraft är det ett Mycket Högt påstående, Vänsterpartiet kommer inte med några 

contra-argument som motsäger påståendet.   

 

Hållbarheten är också mycket hög, Att sänka arbetstiden behöver inte automatiskt innebära bättre 

arbetsvillkor, det kan ändå fattas nödvändiga hjälpmedel om någon exempelvis behöver göra tunga 

lyft.   

 

Relevansen för detta argument är Hög, det är ingen av Vänsterpartiets företrädare som kommer 

med något motargument. 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får störst fokus? 

 

Nya Moderaterna ser sjukfrånvaron som en viktig fråga eftersom det är en kostnad för samhället, 

för att förebygga sjukfrånvaro anser Nya Moderaterna att trivseln på arbetsplatsen är en 

förebyggande faktor mot sjukskrivningar. Indirekt är det alltså en ekonomisk fråga.  
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Nya Moderaterna vänder sig mot förslaget eftersom de inte vet hur stor chans projektet har att 

förbättra kvinnornas arbetsvillkor. Vänsterpartiet bemöter inte detta påstående alls 

 

Jag som i lugn och ro följt debatten funderar naturligtvis över varför ingen av de politiska 

företrädarna för Vänsterpartiet bemöter detta påstående. Det kan naturligtvis bero på flera saker, 

att det inte ansågs vara värt att bemöta, att ingen uppfattade vad som sades eller att de inte hade 

något att säga kring detta argument. 

   

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Detta kapitel kommer att utmynna i två huvudspår utifrån syftet med denna uppsats, i det ena spåret 

hamnar fokus på debatt och argumentationsanalys, i det andra spåret hamnar fokus på fenomenet 

arbetstidsförkortning. I detta kapitel sker dessutom en sammanfattning av analysens svar på de tre 

frågeställningarna. Kapitlet avslutas inte med en diskussion utan den kommer att föras 

kontinuerligt i samband med att olika faktorer som kan bidra till ökad kunskap lyfts fram. Till sist 

kommer det ges förslag på vidare forskning. 

Spår 1: debatt och argumentation 

I Inledningen nämndes debattens betydelse när det gällde utgången för vilket beslut som ska tas. 

Därför är det betydelsefull att kunna värdera de argument som framförs. Uppsatsen hade två 

frågeställningar som nedan kommer att sammanfattas och diskuteras. 

  Hur starka är Vänsterpartiets och Nya Moderaternas huvudargument när de bemöter 

tesen att Umeå kommun bör genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön på Sjöjungfruns äldreboende i Umeå? 

 

Vänsterpartiet har två huvudargument som stöder tesen. Det första huvudargumentet som stöder 

tesen lyfter fram hälsoperspektivet och hävdar att projektet kommer att leda till sänkta 

sjukskrivningstal. Det andra huvudargumentet säger att det hör till kommunens ansvar att hjälpa 

deltidsarbetande kvinnor att klara av sin arbetssituation. Det första argumentet är svagare än det 

andra. I det första huvudargumentet är beviskraften låg eftersom det inte finns några långvariga 

studier om hur hälsan påverkas av arbetstidsförkortning.  
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Det finns dock relevans att föra fram det eftersom studier som kunnat utvärdera kortare projekt alla 

visar på att de anställda uppger att de mår bättre. Det andra huvudargumentet är starkare eftersom 

beviskraft, hållbarhet och relevans kan anses finnas av hög grad.  

 

Nya Moderaterna har fyra huvudargument som motsätter sig tesen. Det första huvudargumentet 

hävdar att projektet är en felaktig prioritering som kommer att medföra alltför höga kostnader för 

kommunen. Det andra huvudargumentet ifrågasätter en prioritering som kommer i en tid av 

nedskärningar samt i en tid då en pågående flyktingström kan leda till kostnader som inte blivit 

budgeterade för. Nya Moderaternas tredje huvudargument lyfter fram att välfärden grundas på fler 

arbetade timmar. Det sista huvudargumentet lyfter fram påståendet att arbetstidsförkortning inte 

med automatik innebär förbättrade arbetsvillkor. Det första argumentet är ett mycket svagt 

argument, underargumenten som lyfts fram för att stödja huvudargumentet är alla svaga. Analysen 

visade att det tredje argumentet som till början verkade vara ett starkt argument inte hade tillräckligt 

hög relevans. Arbetstidsförkortning innebär inte att det blir färre arbetade timmar, i försöket 

anställs fler personer för att fylla upp arbetstiden. Det som utan analys ser ut som ett mycket hållbart 

argument får genom analysen bekänna sin rätta färg. En argumentationsanalys är alltså ett ypperligt 

hjälpmedel när det handlar om att avslöja vilka argument som kan bidra till ökad förståelse. I detta 

exempel fanns det inget fel på själva påståendet, påståendet är i sig helt korrekt men i detta 

sammanhang blir det något som leder tankarna åt fel håll. Övriga argument har betydligt högre 

styrka. Nya Moderaternas sista påstående, påstående sex är debattens starkaste argument när det 

gäller beviskraft och hållbarhet. Enligt min åsikt också det som är viktigast att reflektera över innan 

beslut tas om arbetstidsförkortning. Om syftet med Vänsterpartiets motion är att förbättra 

arbetssituationen för de anställda i vården så bör de också ha reflekterat över och haft 

underargument kring varför sänkt arbetstid ger bättre arbetsvillkor.  

Enligt min åsikt är det viktigt att ställa denna typ av frågor i en debatt eftersom de kan vara 

riktmärken som visar vilken väg som är mest lämplig att gå.  

 

Efter en argumentationsanalys finns möjligheten att ta ställning till vilka argument som åhöraren 

ska värdera högst när det är dags att ta ställning för eller emot tesen. I detta fall fanns det styrkor 

och svagheter hos båda sidornas argument vilket leder till att det är viktigt att själv kunna leta reda 

på mer fakta innan beslut tas.  
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En argumentationsanalys lyfter fram vikten av att som deltagare eller åhörare vara insatt i den fråga 

som diskuteras. En åsikt blir inte sannare för att den framförs fler gånger, jorden blir inte platt för 

att någon med bestämdhet hävdar detta vid ett flertal tillfällen. Ett sätt att bemöta detta beteende är 

att alltid fråga efter källor. En debattör som ständigt frågar efter källor bidrar allteftersom till ett 

debattklimat där de andra inser vikten av att vara väl förberedd för att på ett trovärdigt sätt kunna 

framföra sina åsikter. Vitsen med en argumentationsanalys är även att den hjälper till att se vilka 

argument som är viktiga i beslutsfattandet. Det är synnerligen viktigt att våra folkvalda politiker 

har denna insikt eftersom det är dessa som på vårt uppdrag ska fatta de beslut som påverkar 

medborgarnas vardag. Det är viktigt att kunna genomskåda argumenten och känna till vilka 

retoriska knep som kan leda debatten från kärnfrågan. Den som i debatt använder retorik med syftet 

att få åhörarna att misstro en annans åsikt gör det ofta för att kunna dölja att det egna argumentet 

är svagt.  

 

 Varför tar respektive parti det ställningstagande det gör? Är det humanistiska eller 

ekonomiska mål som har företräde? Är det människan eller ekonomin som får högst fokus? 

 

Varför tar respektive parti det ställningstagande de gör?  

Den genomförda idéanalysen som utgått från klassifikationsschemat under avsnitt 2.2.3 visar att 

företrädarna i sina argument tydligt visar i vilken ideologisk tradition de hör hemma. Ordval och 

uppfattningar hör samman med de nyckelord som presenteras i tabell 1 Nyckelord inom 

ideologierna. Exempelvis nämner den kvinnliga företrädaren för Nya Moderaterna om vikten av 

frihet, begreppet frihet är ett nyckelord inom den liberala traditionen. En av de manliga företrädarna 

för Vänsterpartiet nämner ordet solidaritet, ett begrepp som starkt förknippas med socialismen. 

 

Är det humanistiska eller ekonomiska mål som har företräde när partiet gör sitt ställningstagande? 

I klassifikationsschemat listas begrepp som kan ge ledtrådar om var fokus ligger.  I samband med 

de sex huvudargumenten finns det för partierna möjlighet att ta visa vart fokus hamnar. För Nya 

Moderaterna har ekonomin störst fokus när det gäller påstående ett till och med fyra, i de två sista 

hamnar människan i fokus. För Vänsterpartiet sätts störst fokus på ekonomin när det gäller 

påstående två, människan hamnar i fokus i samband med påstående ett, tre och fem. Vänsterpartiet 

bemöter varken påstående fyra eller sex så där går det inte att säga något om deras fokus där.  
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Under debatten går det att urskilja både humanistiska och ekonomiska mål för Vänsterpartiet. 

Humanistiska mål som med lätthet kunnat upptäckas är jämlikhet, solidaritet, radera 

könsskillnader, motverka orättvisor. Det ekonomiska mål som lyfts fram är politiskt reglerad 

ekonomi. Även för Nya Moderaterna går det att upptäcka humanistiska och ekonomiska mål. De 

humanistiska målen som tydligast visat sig är valfrihet, tanken om ett öppet samhälle och tilltro till 

människans förmåga. Ingen av företrädarna nämner specifikt begreppet om tilltro till människans 

förmåga men jag tolkar tanken om att det är höga löner som banar väg för kvinnors frihet som en 

tilltro till att kvinnor kan få arbeten som ger höga lön. För Nya Moderaterna handlar de ekonomiska 

målen till stor del om att motarbeta den politik som Vänsterpartiet vill ska råda, de vill motarbeta 

politik som syftar till utjämning, de vill motarbeta politisk styrning. Den manlige företrädaren för 

Nya Moderaterna framför vid ett flertal tillfällen åsikten om att förslaget inte får leda till 

skattehöjningar.  

 

Som jag ser det är det inte märkligt att det blir det här utfallet utifrån den ideologi som partierna 

har bakom sig. Partierna har olika sätt att se på hur ett samhälles ekonomi ska fördelas och förvaltas. 

Politiker har en svår men viktig uppgift när de ska besluta i olika frågor och själva ta ställning till 

vilket fokus som ska få företräde. Det för mig rimligaste är ju att det debatten leder till beslut som 

gynnar både människor och ekonomi. En helhetssyn krävs så att inte vissa grupper hela tiden blir 

förfördelade. Det tar lång tid att fatta politiska beslut och det är för det mesta bra eftersom det då 

finns tid att sätta sig in i vad frågan innebär.  

 

Hade någon av de teorier jag nämnde i andra kapitlet kunna förklara varför debatten ser ut som den 

gör och varför politikerna tar ett visst specifikt ställningstagande? Vad innebär det sociala 

samspelet i en debatt?  

 

För Moderaterna är det bara två personer som kliver fram och säger något om denna fråga, för 

Vänsterpartiet är det fem som kliver fram för att ge uttryck för sina åsikter. Det är Vänsterpartiet 

som lagt fram motionen så det är helt klart en viktig fråga för partiet, när många går fram och talar 

för ett förslag blir det en signal som visar att parti-identiteten är viktig. Vad innebär det sociala 

samspelet när det gäller att öppna upp för ett debattklimat där det finns möjlighet att lyssna på 

varandra med respekt?  



37 
 

Hur stark blir möjligheten att kunna omformulera sina argument så att parterna kan mötas på en 

rimlig nivå? Vänsterpartiet tar i det aktuella fallet inte vara på möjligheten att komma med några 

argument som bemöter påstående fyra och sex, kan det bero på det sociala samspelet. Innebär en 

debatt där många pratar att fokus lätt hamnar på att fundera på de egna argumenten istället för att 

aktivt lyssna på vad de andra säger. Enligt Rational Choice så väljer vi alltid det alternativ som ger 

oss den största nyttan i en valsituation. Kan det vara att en del påståenden blir ignorerade eftersom 

det är vad som gynnar den som är med i debatten?  

 

Utifrån detta borde varje parti som har mer än en företrädare utforma en strategi inför viktiga beslut 

så att debatten blir så konstruktiv som möjligt. Minst en borde få i uppgift att vara aktiv lyssnare 

som bara riktar in sig på vad som sägs och inte i första hand på vad som ska sägas för att inte missa 

viktiga aspekter.  

 

Spår 2: arbetstidsförkortning 

Det var intressant att i debatten höra att Nya Moderaternas kvinnliga företrädare såg det som ett 

antifeministiskt förslag. Enligt henne var det bättre för kvinnan att få en löneökning istället för mer 

fritid. Enligt SOU 2002:12 tycker LO samma sak. Landsorganisationen är en sammanslutning av 

fjorton fackförbund och uppger på sin hemsida att den finns för att värna arbetarnas intressen på 

arbetsmarknaden. Åtta av dessa fackförbund har kopplingar till yrken där det främst förekommer 

manliga arbetstagare. LO har en stark koppling till Socialdemokraterna som ser sig som ett 

socialistiskt parti (LO, 2016). En kvinnlig företrädare för Nya Moderaterna tycker alltså samma 

sak som socialistiska företrädare. Det finns forskning som visar att det finns skillnader när det 

gäller män och kvinnors röstning. Kvinnor är mer benägna att rösta vänster och när det gäller 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer majoriteten av rösterna från kvinnor. När det gäller Nya 

Moderaterna är det tvärtom, där är majoriteten män (Eduards & Rönnblom, 2010, 94).   

Utifrån det som innan tagits upp i denna uppsats så verkar det som om män och kvinnor har olika 

ideologisk syn och att det påverkar valet av vilket parti som får den egna rösten. Vad kan det finnas 

för förklaringar till att en kvinna från Nya Moderaterna har samma åsikt som LO? Innan det blev 

bättre arbetsvillkor för männen stred de för arbetstidsförkortning, har feminismen rätt när den säger 

att samhället byggs utifrån männens villkor? Enligt Vänsterpartiet är förslaget inte antifeministiskt 

utan ett förslag som gynnar kvinnor.  
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Förslag på ytterligare forskning 

När försöksåret gått till ända vore det intressant att se vad den pågående forskningen kommit fram 

till och jämföra det med vad som hänt med försöket i Göteborg. Ett spännande projekt vore att i 

samråd med ett eller flera partier utforma en debattstrategi där målet är att partierna tillsammans 

ska samverka för att kunna fatta optimala beslut. Det vore intressant att se och analysera debatter 

före under och efter ett sådant projekt. I en debatt är det viktigt att det lyfts fram olika åsikter men 

det är också viktigt att det ges utrymme och förutsättningar att kunna lyssna till varandra. I en 

demokrati handlar det om att kunna samverka med människor som står för en motsatt åsikt. 
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