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Sammanfattning

D

elade turer innebär att en anställds schemalagda
arbetstid har klyvts och förlagts till flera ej sammanhängande tidsperioder under dygnet. En typisk delad
tur kan till exempel innebära att man arbetar mellan 07.00
och 11.00, och sedan åter mellan 16.30 och 22.00.

Delade turer är en socialt och arbetsmiljömässigt
problematisk företeelse som bland annat kan öka
risken för ohälsa, eftersom en uppstyckad arbetsdag
kan störa återhämtningen och därigenom förorsaka
stressrelaterade psykiska eller fysiska åkommor.
I Sverige förekom delade turer år 2019 i 67 procent av alla kommuner; delade turer är dock inte
lika vanliga överallt. I denna enkätundersökning
har förekomsten av delade turer undersökts i samtliga 128 socialdemokratiskt styrda kommuner. Av de
103 kommuner som besvarade enkäten uppgav 74
att de använder sig av delade turer, medan 27 kommuner uppgav att de inte längre gör det. Det innebär
att delade turer förekommer i 72 procent av de socialdemokratiskt styrda kommunerna som svarade
på undersökningen, vilket är en högre andel än genomsnittet för riket år 2019. Mot bakgrund av Socialdemokraternas uttryckliga ambition att begränsa
antalet delade turer, framstår detta resultat som anmärkningsvärt.
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Förord

7

D

enna rapport innehåller en undersökning rörande förekomsten av delade turer inom kommunal
vård- och omsorgsverksamhet i socialdemokratiskt
styrda kommuner, det vill säga i kommuner vars kommunstyrelseordförande är socialdemokrat. Ambitionen har varit
att på ett redligt, transparent och vederhäftigt sätt ta fram
ett rättvisande underlag från vilket empiriska samt politiska
slutsatser kan dras. Rapporten innehåller därför en utförlig
metoddel, där potentiella felkällor redovisas öppet.

Rapporten är framtagen på uppdrag av den konservativa tankesmedjan Oikos, och författaren har
erhållit arvode för upplåtelsen av rättigheterna till
rapporten. Bortsett från rapportens allmänna inriktning har Oikos inte påverkat innehållet, och författaren har inte heller på förhand kunnat veta hur resultatet av undersökningen skulle utfalla.
Den statistiska sammanställningen baserar sig på
ett stort antal mail och svarsmail från ett stort antal
kommuner. För den som vill ha tillgång till hela eller
delar av råmaterialet, går det att med stöd av 2 kap. i
tryckfrihetsförordningen begära ut kopior av korrespondensen från respektive kommun.
Rapporten tillägnas min far, som under en ansenlig del av sitt liv arbetat inom den kommunala vårdoch omsorgen i Kristianstads kommun.
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1

Inledning och
bakgrund

9

B

egreppet “delad tur” betecknar en schemaläggning
vari arbetstagarens skift har klyvts, och förlagts på
flera olika icke sammanhängande tidsperioder under
dygnet. En typisk delad tur kan till exempel innebära att
arbetstagaren först arbetar mellan 07.00 och 11.00 på förmiddagen, och sedan återgår till arbetet mellan 16.30 och
22.00 på eftermiddag.

Teoretiskt sett skulle delade turer kunna förekomma inom vilken bransch som helst, men i praktiken
figurerar fenomenet främst inom vård- och omsorg,
och då särskilt kommunalt organiserad sådan1.
Vård- och omsorgsyrken domineras av kvinnor, och
följaktligen är det huvudsakligen kvinnor som arbetar med delade turer i Sverige.2
Delade turer är av flera skäl en socialt och arbetsmiljömässigt problematisk företeelse. Enligt 12 § i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk
och social arbetsmiljö (2015:4) medför delade turer
en ökad risk för ohälsa hos personalen, vilket något
förenklat beror på att en uppstyckad arbetsdag kan
störa återhämtningen, och därigenom leda till stressrelaterade psykiska eller fysiska åkommor.3
Förutom att störa återhämtningen, så är delade
turer dessutom en utomordentligt impopulär schemalösning.4 Många arbetstagare upplever (helt i linje med Arbetsmiljöverkets bedömning av de delade
turernas negativa effekter) tiden mellan två arbetspass som rastlös och otillräcklig; en dvala som inte
ger någon vila5.
10

Frågor kring arbetstid och arbetsmiljö har hög prioritet för arbetarrörelsen. Fackförbundet Kommunal
har exempelvis under lång tid kämpat för att begränsa antalet delade turer, och så sent som år 2013
lovade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén att helt och hållet avskaffa delade turer i hela
landet.6 Partiet har alltjämt kvar målsättningen att
begränsa delade turer.7
Under de år som Stefan Löfvén varit statsminister har de delade turerna inte avskaffats genom statens försorg. Parallellt med regeringsmakten har Socialdemokraterna dock åtnjutit politiskt inflytande i
åtskilliga kommuner runtom i landet. Mot bakgrund
av den vikt som Socialdemokraterna lagt vid att eliminera delade turer, framstår det som motiverat att
närmare undersöka i vilken utsträckning delade turer har avskaffats i socialdemokratiskt styrda kommuner.
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2

Syfte,
frågeställning,
terminologi
och
avgränsning
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S

yftet med denna rapport är att insamla och sammanställa kunskap om arbetsmiljön i kommunal
vård- och omsorg, med inriktning på delade turer.
Förhoppningen är att härigenom skapa ett rättvisande och
vederhäftigt underlag som i sin tur möjliggör empiriska samt
politiska slutsatser.

För att uppfylla syftet har jag valt ut två frågeställningar:
1. Hur många socialdemokratiskt styrda kommuner
har avskaffat delade turer inom vård- och omsorg?
2. Hur förhåller sig svaret på fråga 1 till genomsnittet för alla kommuner?
Med socialdemokratiskt styrd kommun menas en
kommun vars kommunstyrelseordförande under
hela eller majoriteten av mandatperioden 2018-2022
tillhört Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
Denna definition innefattar en rad olika kommuner
med skiftande mandatfördelning och politiska majoriteter – gemensamt är dock att en socialdemokrat
innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
Denna avgränsning är ett enkelt men ändå rimligt
tillförlitligt sätt att uppskatta politisk makt, och bildar därför grundval för den fortsatta undersökningen.
13

Med vård- och omsorg förstås i förevarande rapport
all kommunal vård- och omsorgsverksamhet, inklusive men inte begränsat till hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och dylikt. Däremot inkluderas inte
några former av regional sjukvård i definitionen.
Avslutningsvis har Region Gotland en särpräglad organisatorisk struktur, som i viss mån försvårar
en rättvis jämförelse med andra kommuner.8 Kommunen styrs därutöver inte av Socialdemokraterna
(enligt definitionen av styre ovan). Undersökningen kommer därför inte att behandla förhållandena
inom Gotlands vård- och omsorg.
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Metod,
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3.1 Metod

F

ör att kunna besvara rapportens rapportens frågeställning måste de faktiska förhållandena i ett stort
antal kommuner undersökas. För att undersöka vilka kommuner som har en kommunstyrelseordförande som
tillhör Socialdemokraterna, har Wikipedias lista över kommunala styren använts, och uppgifter har sedan kontrollerats mot uppgifter om kommunernas styre på respektive
kommuns webbsida.9

Det existerar ingen aktuell statistik rörande förekomsten av delade turer, där det är möjligt att få
fram information kommun för kommun. För att
besvara frågeställningen måste därför uppgifter rörande förekomsten av delade turer därefter tas fram
från dessa kommuner.
I regel har förvaltningschefer och nämndsordförande inom kommunal vård- och omsorg god överblick över verksamheten, och därtill vana att snabbt
få fram information om den. Att eftersöka informationen på annat sätt, exempelvis genom att försöka
begära ut relevanta allmänna handlingar, eller genom att fråga anställda, vore både mer tidsödande
och behäftat med fler felkällor.
För att få fram information kring förekomsten av
delade turer i de enskilda kommunerna, har därför
två frågor ställts till förvaltningschefer/nämndsordförande i varje socialdemokratiskt styrd kommun.
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Detta tillvägagångssätt för med sig sina egna felkällor, vilka redovisas i avsnitt 3.2 nedan.
Frågorna har i första hand skickats via e-post till
befattningshavare inom kommunen, företrädesvis
nämndordförande för social- eller omsorgsnämnden. I de fall då dessa inte svarat eller varit otillgängliga, har ett andra e-brev skickats till kommunens
medborgarcenter för vidarebefordran till behörig
befattningshavare. E-brevet har, bortsett från vissa smärre variationer beroende på vem exakt inom
kommunen som mottagit det, i huvudsak följande
lydelse:
“Hej!
Mitt namn är Johannes Norrman, och jag genomför en undersökning rörande delade turer inom den
kommunala omsorgen.
Jag skulle därför vilja ställa följande frågor till dig:
1. Förekommer delade turer inom vård och omsorg
i er kommun?
2. Om svaret på frågan ovan är ja, hur kommer det
sig?
Med vänliga hälsningar,
Johannes Norrman”
Undersökningen har genomförts under augusti månad 2021.
Vad gäller rapportens andra frågeställning, så
existerar rimligt tillförlitliga och aktuella statistiska
sammanställningar rörande förekomsten av delade
turer i samtliga landets kommuner. Rapporten kommer därför inte att göra någon självständig under17

sökning i denna del, utan istället kort återge informationen från redan befintlig data.

3.2 Material och felkällor
Rapportens centrala material består dels av kommunernas egen information rörande kommunstyrelseordförande på respektive kommuns webbsida, dels
av olika respondenters uppgifter kring förekomsten
av delade turer. Eftersom metoden inte innefattar
någon självständig verifiering av vem som faktiskt
är eller tidigare har varit kommunstyrelsens ordförande, existerar en risk att vissa kommuner där det
skett byten av kommunstyrelsens ordförande i närtid (och som därför borde exkluderas från definitionen av socialdemokratiskt styrd kommun) felaktigt
följer med i urvalet.
Stora delar av rapportens data består av svar från
enskilda aktörer i olika kommuner. Eftersom det inte
heller här sker någon verifiering av svaren, finns en
risk att vissa respondenter missuppfattat frågeställningen eller annars missförstått förhållandena i den
egna kommunen. Det finns heller ingen garanti för
att de tillfrågade talar sanning i sina svar.
Vidare bör noteras att undersökning av kommunernas användning av delade turer är kvalitativt,
inte kvantitativt. Undersökningen likställer till exempel en kommun där delade turer förekommer en
gång i månaden med en kommun där delade turer
förekommer varannan dag, eftersom skillnader i
“grad” kommunerna emellan inte undersöks eller redovisas.
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Vad gäller felkällornas inverkan på resultatet är
sannolikheten att ett större antal kommuner felaktigt skulle ha följt med i urvalet liten. Det framstår
också som osannolikt att lögner eller missuppfattningar skulle förekomma i sådan omfattning att helhetsbilden påverkas. Undersökningen torde sålunda med all sannolikhet leverera mycket – om än inte
fullständigt – rättvisande resultat.
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Resultat
efter län och
kommun
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4.1 Allmänt om presentationen

U

ndersökningen visar att 128 kommuner i Sverige
är styrda av Socialdemokraterna, enligt definitionen
i avsnitt 2 ovan. Nedan redovisas förekomsten av
delade turer i dessa 128 kommuner såsom rådata, kommun
för kommun uppdelat efter län.

Kommuner där delade turer förekommer har
markerats med ett Ja. Kommuner där delade turer
förekommer, men där kommunen redovisat planer
att inom en kort och konkret tidsram avskaffa delade turer har markerats med Ja, men i färd med att
avskaffa.
Kommuner där delade turer inte förekommer (eller förekommer men är helt frivilliga, det vill säga
enbart inlagda av personalen själv) har markerats
med Nej. Kommuner som inte svarat har markerats
med XX. I direkt anknytning till kommuner som
markerats med ett Ja redovisas även förklaringen till
varför delade turer förekommer, om någon sådan
uppgivits.
Vid varje län anges det totala antalet tillfrågade
kommuner; antalet svarande kommuner anges inom
parentes. Därefter redovisas förekomsten av delade
turer bland svarande kommuner i procent.
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4.2 Blekinge = 3 kommuner (2)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: Svårt att få ihop bemanningen.
Karlskrona

Karlshamn
Olofström

XX

= Ja

4.3 Dalarna = 7 kommuner (6)
Totalt: 50 procent har delade turer
Avesta

= Nej

Borlänge

= Nej

Hedemora
Ludvika

= Nej

= Ja

Malung-Sälen

XX

Smedjebacken

= Ja, men i färd med att avskaffa

= Ja
Uppgiven anledning: Fler heltidsanställda, svårare
att få till schema när det är färre individer.
Säter

4.4 Gävleborg = 9 kommuner (6)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: Behov måste paras med medarbetarnas rätt till heltid.
Bollnäs
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= Ja
Uppgiven anledning: Förvaltningen har ett heltidsbeslut att ta hänsyn till.
Gävle

= Ja
Uppgiven anledning: Nödvändigt för att få bemanningen att gå ihop.
Hofors

XX

Hudiksvall
Ljusdal

= Vägrat svara

Nordanstig
Ockelbo

XX

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Inga delade turer skulle medföra försämrad kontinuitet för brukarna p.g.a större
mängd personal.
Ovanåker

Sandviken

XX

4.5 Halland = 2 kommuner (2)
Totalt: 0 procent har delade turer
Falkenberg
Hylte

= Nej

= Nej

4.6 Jämtland = 4 kommuner (4)
Totalt: 50 procent har delade turer
Berg

= Nej

Bräcke

= Ja
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= Ja
Uppgiven anledning: små enheter och få personal.
Härjedalen
Strömsund

= Nej

4.7 Jönköping = 4 kommuner (4)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: ingen angiven.
Jönköping

= Ja
Uppgiven anledning: Förenklar schemaläggning
Mullsjö

= Ja
Uppgiven anledning: Schemaläggning är komplex,
och det finns många perspektiv.
Nässjö

= Ja
Uppgiven anledning: Bemanning efter behov, störst
behov på helger.
Vetlanda

4.8 Kalmar = 6 kommuner (5)
Totalt: 60 procent har delade turer
Borgholm
Kalmar

= Ja, men i färd med att avskaffa.

= Nej

Mörbylånga

= Nej

Oskarshamn

= Ja

Uppgiven anledning: Nödvändigt för hållbart schema.
Torsås

XX
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= Ja
Uppgiven anledning: Boende och daglig sysselsättning delade.
Västervik

4.9 Kronoberg = 4 kommuner (2)
Totalt: 100 procent har delade turer
Alvesta

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: för att få ihop bemanningen.
Lessebo

XX

Tingsryd

Uppvidinge

XX

4.10 Norrbotten = 11 kommuner (8)
Totalt: 100 procent har delade turer
Arjeplog

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Stora problem med rekrytering
Arvidsjaur
Boden

XX

= Ja
Uppgiven anledning: Beror ofta på att vikarier m.m.
kallas in.
Gällivare

Jokkmokk

XX

= Ja
Uppgiven anledning: Brukarnas behov styr.
Kalix
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= Ja
Uppgiven anledning: Problematiskt att bemanna
helgerna utan delade turer. Delade turer förekommer endast inom hemtjänsten.
Pajala XX
Luleå

= Ja
Uppgiven anledning: Heltidsanställningar nödvändiggör delade turer, i viss mån väljer personal.
Piteå

= Ja
Uppgiven anledning: Schematekniska skäl nödvändiggör delade turer.
Älvsbyn

= Ja
Uppgiven anledning: Organisatorisk fråga.
Överkalix

4.11 Skåne = 4 kommuner (3)
Totalt: 50 procent har delade turer
Eslöv

= Ja

Klippan

= Nej

Malmö

= Ja, men i färd med att avskaffa.

Åstorp

= Nej

4.12 Stockholm = 5 kommuner (5)
Totalt: 0 procent har delade turer
Botkyrka
Haninge

= Nej

= Nej

Sundbyberg

= Nej
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Södertälje
Tyresö

= Nej

= Nej

4.13 Södermanland = 7 kommuner (6)
Totalt: 75 procent har delade turer
Eskilstuna

= Nej

= Ja
Uppgiven anledning: Ojämnt behov av bemanning
under dygnet.
Flen

Gnesta

= Oklart svar.

Katrineholm

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Behövs för att få ihop ett schema med den budget som finns.
Nyköping

= Ja
Uppgiven anledning: Svårt att lösa bemanningen på
helger annars.
Oxelösund

Vingåker

XX

4.14 Uppsala = 3 kommuner (3)
Totalt: 100 procent har delade turer
Uppsala

= Ja, men i färd med att avskaffa

Älvkarleby

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Bemannar efter behov.
Östhammar
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4.15 Värmland = 9 kommuner (6)
Totalt: 83 procent har delade turer
Arvika

= Ja

= Ja
Forshaga = Ja
Uppgiven anledning: Få ihop bra bemanning.
Filipstad

Grums
Kil

XX

XX

= Ja
Uppgiven anledning: För att få ihop bemanningen
där behoven är som störst.
Munkfors

Storfors

= Nej

= Ja
Uppgiven anledning: Budgetskäl
Torsby

Årjäng

XX

4.16 Västerbotten = 9 kommuner (7)
Totalt: 100 procent har delade turer
Dorotea

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Saknar resurser.
Lycksele
Norsjö

XX

= Ja
Uppgiven anledning: Många arbetar heltid.
Robertsfors
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= Ja
Uppgiven anledning: Krävs för att lösa den matematisk ekvation som schemaläggningen innebär.
Skellefteå

= Ja
Uppgiven anledning: Delade turer krävs för att ekonomin ska förbli i balans, samt för att tillmötesgå
brukarnas behov (bemanning).
Umeå

= Ja
Uppgiven anledning: Varierande behov av bemanning under dygnet.
Vindeln

= Ja
Uppgiven anledning: Möjliggöra färre arbetshelger
med ordinarie personalstyrka.
Vännäs

Åsele

XX

4.17 Västernorrland = 5 kommuner (4)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: Effektivt sätt att fördela insatser under dagen.
Härnösand

= Ja
Uppgiven anledning: Främst en ekonomisk fråga.
Kramfors

Sundsvall
Timrå

= Ja, men i färd med att avskaffa

XX

= Ja
Uppgiven anledning: delvis frivilligt, delvis budgetskäl.
Ånge
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4.18 Västmanland = 7 kommuner (5)
Totalt: 80 procent har delade turer
Fagersta XX
Hallstahammar

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: Schematekniska skäl, ibland
även frivilligt.
Köping = Ja
Uppgiven anledning: Ibland frivilligt, ibland nödvändigt av schemaskäl.
Kungsör

Norberg

XX

= Nej (förekommer, men har beslutats av arbetarna frivilligt)
Skinnskatteberg
Västerås

= Ja, men i färd med att avskaffa

4.19 Västra Götaland = 16 kommuner
(14)
Totalt: 43 procent har delade turer
Gullspång
Kungälv

= Nej

Lidköping
Lysekil

= Ja
= Nej

= Nej

Mark

= Nej

Orust

= Nej

Stenungsund
Strömstad

XX

= Nej
30

= Ja
Uppgiven anledning: Medarbetarna får själva välja
mellan delade turer eller varannan helg.
Svenljunga

Tibro

= Nej

Tidaholm

= Nej

= Ja
Uppgiven anledning: Schematekniska skäl.
Trollhättan = Ja
Uppgiven anledning: Behovet på helg har ökat vilket kräver annorlunda bemanning.
Tranemo

Uddevalla

XX

Vänersborg

= Ja, men i färd med att avskaffa.

= Ja
Uppgiven anledning: för att kunna möta brukarnas
behov av personal
Åmål

4.20 Örebro = 7 kommuner (6)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: Bemanning på helger
Hallsberg
Hällefors

XX

= Ja
Uppgiven anledning: Budgetskäl.
Kumla

Lindesberg

= Ja

= Ja
Uppgiven anledning: ojämnt behov av insatser under dygnets timmar.
Ljusnarsberg

31

= Ja
Uppgiven anledning: lösa bemanningskrav
Nora

= Ja
Uppgiven anledning: schematekniska skäl
Örebro

4.21 Östergötland = 6 kommuner (4)
Totalt: 100 procent har delade turer
= Ja
Uppgiven anledning: Hög arbetsbelastning morgon
och kväll.
Boxholm

Finspång

XX

= Ja
Uppgiven anledning: Undvika arbete varannan
helg.
Mjölby

Norrköping

= Ja

Valdemarsvik
Åtvidaberg

XX

= Ja
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Resultat
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5.1 Socialdemokratiskt styrda kommuner

T

otalt har 103 socialdemokratiskt styrda kommuner
svarat på undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent efter avrundning. En sammanställning av resultaten i avsnitt 4 ovan visar att delade turer
förekommer i 74 socialdemokratiskt styrda kommuner, vilket
motsvarar 72 procent av de svarande kommunerna efter avrundning. 27 kommuner har däremot avskaffat delade turer.
En kommun har avgett ett oklart svar, och en kommun har
vägrat att uppge huruvida delade turer förekommer eller ej.
Nedan presenteras resultatet grafiskt.

Särredovisar man kommuner där delade turer förekommer, men där det samtidigt finns en konkret
målsättning att avskaffa dem inom en snar framtid,
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har 66 kommuner delade turer utan konkreta planer
på att avskaffa dem. Nedan redovisas resultaten grafiskt.

Nedan redovisas resultaten än en gång grafiskt, men
nu procentuellt.
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Antar man att samtliga kommuner som ej har avgivit något svar på undersökningen avskaffat delade
turer, sjunker den procentuella andelen kommuner
med delade turer till 58 procent efter avrundning.10
Om man istället antar att samtliga kommuner som ej
svarat använder delade turer, ökar procentandelen
till 77 procent efter avrundning. Den verkliga förekomsten av delade turer i socialdemokratiskt styrda
kommuner ligger sålunda inom spannet mellan 58
procent och 77 procent.

5.2 Samtliga kommuner
År 2019 genomförde tidningen Kommunalarbetaren en undersökning rörande delade turer i kommunal vård- och omsorg.11 Denna undersökning
– vars vederhäftighet det saknas anledning att betvivla – visade att delade turer förekom i 67 procent
av tillfrågade kommuner (i undersökningen erhöll
Kommunalarbetaren svar från 243 av Sveriges 290
kommuner, d.v.s 84 procent).12
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G

enom utredningen ovan har rapporten besvarat
frågeställningarna i avsnitt 2. Det har härvidlag visat
sig att 128 kommuner i Sverige är socialdemokratiskt
styrda. Av dessa har 103 stycken svarat på undersökningen,
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent. Av respondenterna har 72 procent uppgett att delade turer förekommer i kommunen, medan 26 procent i sin tur har uppgett
att delade turer inte förekommer. 2 procent har avgett ett
oklart svar eller vägrat svarat. Enligt data från Kommunal
från år 2019, förekom delade turer i 67 procent av samtliga
Sveriges kommuner.

Resultaten innebär, om de är rättvisande för
samtliga socialdemokratiskt styrda kommuner, att
delade turer är vanligare i socialdemokratiskt styrda
kommuner än bland kommuner i allmänhet.
Om man gör det långsökta antagandet att samtliga kommuner som ej svarat på undersökningen avskaffat delade turer, sjunker andelen kommuner som
använder delade turer till 58 procent. Delade turer
förekommer därmed under alla omständigheter (i
vart fall förutsatt att ingen respondent har lämnat
felaktiga uppgifter eller missuppfattat frågorna) i en
majoritet av de socialdemokratiskt styrda kommunerna.
Hur kommer det sig? Frågan är komplex, men en
trolig delförklaring är att många socialdemokratiskt
styrda kommuner ligger i Norrland, där förutsättningarna för att avskaffa delade turer med sannolik-
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het är särskilt svåra. I exempelvis Västerbotten förekommer delade turer hos 100 procent av de svarande
kommunerna, medan motsvarande siffra i sydligare
och mer välbärgade Halland är 0 procent.
Samtidigt står det klart att olika geografiska villkor inte räcker för att förklara hela resultatet. Delade turer förekommer i åtskilliga socialdemokratiskt styrda kommuner i söder, däribland storstaden
Malmö, samtidigt som många mindre nordliga kommuner (exempelvis Berg i Jämtland) helt har avskaffat delade turer. Överlag tyder undersökningen på
att avskaffandet av delade turer ytterst är en fråga
om politisk vilja.
Sist men inte minst konstaterar jag att Stefan Löfven, vilket nämndes redan i inledningen, år 2013 lovade att avskaffa delade turer i hela Sverige. Detta
löfte har Socialdemokraterna inte infriat, och med
hänsyn till resultaten i förevarande undersökning
kan partiet inte heller sägas ha uppfyllt löftet på
kommunal nivå.
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