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förord:

Arbete – nödvändigt ont
eller livets mening?
tera. För sådant har jag under
större delen av mitt liv haft
betalt. Mitt arbete är, i varje fall
delvis, min fritid. Arbetet är en
del av mitt självvalda liv, ja en
del av meningen med livet.

N ENDA MENING sitter
inpräntad i min hjärnbark
av en femtiotalssommars mässande konfirmationsundervisning hos en schartauansk präst
i Bohuslän: »Arbete befordrar
hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd«.
Trettio år senare besökte jag
Auschwitz-Birkenau och såg
med egna ögon inskriften över
ingången till det värsta människoskapade helvete historien
känner: »Arbeit macht frei«.

E

Men jag har bekanta som räknar
varje sekund tills de kan stämpla
ut och gå hem till ett privatliv
som de försöker göra så olikt
arbetet som möjligt. För dem är
arbetet ett nödvändigt ont.
En stor del av befolkningen
»arbetar« inte, i varje fall inte i
penningmätt form. Om det gäller barn och ungdomar i studieåldern eller äldre i pensionsåldern anses det helt i sin ordning.
Barnarbete bekämpas och anses
utgöra den värsta formen av
omoral. Äldre som vill stanna
kvar i arbete betraktas som
jobbtjuvar, de bör lämna plats för
yngre. Men om någon mellan
ungdom och ålderdom inte
arbetar gäller en helt annan

Men det är naturligtvis inte
Luthers eller Hitlers »arbete«
alla dessa enhälliga kommentatorer från höger till vänster har
i tankarna när de sjunger arbetets lov, kräver arbete åt alla
och, inte minst, att vi alla skall
arbeta mer. Och mer. Och mer.
Själv tillhör jag dem som gärna
arbetar mer. Jag gillar mitt
arbete. Jag gillar att läsa, skriva,
hålla föredrag, agitera, debat6

vilja sluta arbeta, men har inte
råd. Många vill arbeta, men på
en annans sorts jobb. Många
har arbete, men vill arbeta
mindre. Många har arbete,
men vill arbeta mer.

moral. Då är det både suspekt
och en livskatastrof att inte
arbeta. Allt strängare kontrollregler införs för att garantera att
det inte handlar om arbetsskygghet, lathet eller någon annan föraktlig egenskap utan om objektivt bevisbar sjukdom eller oförmåga. Eller lagstadgad rätt till
ledighet för föräldraskap, studier
eller annan godkänd verksamhet.

Arbetslivet vimlar av obalanser
och motstridigheter. Människors föreställningar om arbetslivets verklighet pendlar mellan
extremer.

Att arbeta kan vara tecken på
såväl högsta omoral som på
högsta moral. Det beror på var,
när, hur och, inte minst, vem?
Att svaret på de flesta aktuella
samhällsproblem skulle vara att
»vi« måste arbeta mer, förefaller inte sannolikt. Men inte
heller motsatsen, att »vi«
borde arbeta mindre, verkar
vara ett rimligt svar.

En del tycks tro att vi är ett folk
av latmaskar och bidragsfuskare,
trots att Sverige ligger i toppen
när det gäller andel av befolkningen i arbetskraften. Det beror
naturligtvis delvis på låg andel
barn och ungdomar och hög
andel kvinnligt förvärvsarbete.
Ändå visar det att lättja knappast
är ett typiskt karaktärsdrag för
Sveriges befolkning.
Andra förefaller frukta att vi håller på att arbeta ihjäl oss, trots att
vi ligger i topp också när det gäller livslängd.Visst lider många av

Kanske handlar det istället av
problem av typen: Många som
vill arbeta har inget arbete.
Många som har arbete skulle
7

om skatteavdrag för barnvakter
och hembiträden.

stress och utbrändhet på grund
av sitt arbete. Men jämförelser
med t ex Danmark visar att olikheter i rökning och supning spelar betydlig större roll för hälsotillståndet än arbetslivet.

Den gröna idéverkstaden Cogito
– döpt efter 1600-talsfilosofen
Descartes kända uttalande
»Cogito, ergo sum« (Jag tänker,
alltså finns jag) – vill med
denna, sin första rapport, presentera fakta och frågeställningar kring arbete och arbetsliv. Vi strävar framförallt efter
att dra fram okända, obekväma
fakta ur statistikfloden och efter
att ställa kritiska och gärna provocerande frågor. Däremot lägger vi inte fram några konkreta
reformförslag.

Men arbetet är en så dominerande del av våra vardagsliv,
oberoende av om vi har ett eller
inte, att minsta skiftning i
arbetslivets statistik och regelverk lätt blir ett politiskt
huvudämne. När moderaterna
på sin stämma nyanserar sin
hållning till arbetsrätt och kollektivavtal är det en sensation.
När mp och v och några kvinnoförbund kräver kortare
arbetstid möts de av en bred
front av indignerat motstånd.
Och inget är så känsligt som
olika förslag om att flytta arbete
från den oregistrerade och obeskattade informella sektorn till
den legala, formella sektorn,
från 50-talets förslag om »hemmafrulön« till dagens debatt

Några frågeställningar är:
•

hur vill vi leva våra liv med arbete
och fritid?

•

hur kan vi organisera arbetet så att
alla kan delta och producera vad vi
behöver?

•
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hur kan vi göra det utan att föröda
jordens resurser?

Vi hoppas att vi i denna rapport
lyckas leva upp till våra stadgars
ambitioner.

Den här rapporten utgör
inledningen av Cogitos verksamhet. Vi planerar ett antal
uppföljningsverksamheter på
samma tema under hösten
2005 och våren 2006. Vi har
strävat efter att presentera
fakta kortfattat, sakligt och
neutralt. Vi hoppas att beskrivningarna gör det lättare att
sortera argumenten snarare än
att värdera dem.

Rapporten har skrivits av Christer
Sanne, samhällsforskare från KTH
och styrelsemedlem i Cogito och
bygger delvis på data från hans
tidigare skrifter som har aktualiserats och uppdaterats.
Rapporten har lästs, diskuterats
och kommenterats i Cogitos
styrelse, men för den slutliga
utformningen svarar rapportförfattaren.

Som man frågar får man svar,
brukar det heta. Vi är naturligtvis medvetna om att absolut objektivitet inte finns.
Redan i urvalet av fakta finns
en värdering. Cogito skall,
enligt sina stadgar, »främja
debatt och idéutveckling i
grön och ekologisk anda och
bidra till långsiktigt hållbara
livsformer«. Cogito skall också
»ifrågasätta etablerade sanningar, inklusive sådana
sanningar som anses självklara
inom den gröna rörelsen«.

PER GAHRTON

ordförande i den gröna
idéverkstaden Cogito
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Viktiga frågor

D

4. varför vi jobbar – motiv och hållning till arbetet

AGENS DEBATT KRING

arbete, ekonomi och vardagsliv kretsar i hög grad kring
några speciella frågor som den
höga arbetslösheten, ohälsan, det
ökade antalet människor som
står utanför arbetsmarknaden
och den globala konkurrensen
om jobben.Vi menar att de ryms
inom några bredare frågor:
•
•

•

5. hur mycket vi skulle vilja jobba

Dessa första fem frågor pendlar
alltså mellan ett makroperspektiv som gäller landet och ekonomin och ett mikroperspektiv
på individens villkor i förvärvsarbetet. De beror naturligtvis av
varandra: summan av mikrobesluten formar makroverkligheten men makrovillkoren påverkar också mikrobesluten. Inte
minst frågan om arbetstidens
längd kan ses som en lins som
bryter ihop perspektiven.

hur vill vi leva våra liv med arbete
och fri tid?
hur kan vi organisera arbetet så att
alla kan delta och producera vad vi
behöver?
hur kan vi göra det utan att föröda
jordens resurser?

En diskussion om »arbete och
liv« gäller inte heller bara de
närmaste åren utan hur vi ordnar
eller vill ordna våra liv i ett långt
tidsperspektiv. Det kräver en
ganska lång upploppsträcka –
ibland redovisas data från hundra
år bakåt i tiden. Det betalda arbetet – mest lönearbete alltså – är
den röda tråden. Det betyder inte

Som ett underlag för att diskutera dem tar denna rapport upp
några mer konkreta frågor:
1. hur mycket vi producerar i Sverige
2. hur mycket vi jobbar för denna
produktion
3. vilka som utför arbetet – män och
kvinnor, åldrar, yrkesgrupper – och
vilka som står utanför
10

rensen lätt blundar för frågorna
om global rättvisa och alla
människors rätt till en rimlig
levnadsstandard. Det leder till
ytterligare en fråga

att vi blundar för allt det obetalda arbetet. Kanske omfattar det
lika många timmar som det
betalda – det är svårt att dra
några klara gränser mellan obetalt arbete och andra sysslor. För
vår välfärd och vårt välbefinnande är det mycket viktigt men
det grundas på en annan logik
än det betalda arbetet.

7. hur förhåller sig arbetet i Sverige
till arbetandet i andra länder (med
deras löner och arbetsvillkor)?
Två kvantitativa frågor kan alltså
sägas falla ut ur detta: hur
mycket arbete behövs? för att vi
ska leva väl och hur mycket
arbete är möjligt? med hänsyn
till de ekologiska gränserna och
global rättvisa. Det leder vidare
till inriktningsfrågor: Ska man
sträva efter att skapa jobb eller
dela på jobben? Ska fokus sättas
på ökad produktion eller på hur
vi organiserar och lever vardagslivet?

Frågorna kan inte heller begränsas till hur vi själva ställer oss
till att arbeta och hur arbetet
fördelas i det svenska samhället.
Arbetandet är viktigt för miljön
och resursförbrukningen eftersom det leder till en allt större
produktion som också ska
användas. Men kan vi verkligen
fortsätta att konsumera mer och
mer i samma takt? När vi idag
ser en ohållbar överkonsumtion
så hänger den direkt ihop med
en ohållbar överproduktion och
därmed även ett ohållbart överarbete. Därför är en annan relevant fråga

Perspektivet är alltså svenskt och
personligt. Vi vill diskutera vad vi
kan göra, som medborgare i det
svenska samhället och som individer. Det globala perspektivet
finns med som förutsättning
men rapporten handlar inte hur
världen bör göra utan hur vi kan
handla i Sverige för att skapa en
bättre värld i stort och smått.

6. hur mycket arbete tål miljön?
Slutligen är det kanske signifikativt att diskussionen om
Sverige i den globala konkur11

1. Hur mycket producerar vi
i (förvärvs)arbetet?

V

nas som (materiell) levnadsstandard. Eftersom priserna på
varor och tjänster kan ha sjunkit eller stigit av olika skäl
avspeglar konsumtionsökningen
– som räknas i pengar – inte
direkt vad vi kan kosta på oss
men det är ett bra riktmärke.

I PRODUCERAR STÄNDIGT

mer, framför allt tack vare
ökad produktivitet (se ruta
nedan). Detta avspeglas i ökade
löner. Figur 1 visar hur industriarbetarlönen utvecklats under
100 år (inflationen borträknad). Andra löner har ökat i
ungefär samma mån.
Därigenom har också konsumtionen ökat, i fast penningvärde
tre gånger de senaste 50 åren.
Vi har alltså råd att skaffa oss
mer och göra mer: prylar,
bostad, resor etc – allt som räk-

produktivitet
Att produktion, löner och
konsumtion kunnat öka
beror framför allt på att vi
blir allt effektivare på att
framställa varor och tjänster.
Effektivare innebär då i första
hand att det behövs mindre
mänskligt arbete. (Arbets)produktiviteten kan mätas på
flera sätt, alltid som en kvot
mellan resultat och insats:

100
90
80

Lön för industriarbetare

70
60
50
40
30
20
10
0
1900

1920

1940

1960

1980

2000

Figur 1. Industriarbetarlönen 1900-2000. Index 2000=100.
Bearbetning av offentlig statistik.
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1. i konkreta termer: meter grävt
dike per timme och grävare
(eller grävmaskin), antal starroperationer per vecka och vårdteam, antal skrivkunniga barn
per lärarår etc.

silbränslen mm) än det
producerar i form av matenergi. Man talar om att
vårt moderna välstånd vilar
på 20 »energislavar« som
arbetar åt var och en av oss.

2. i ekonomiskt värde: intjänat
belopp per arbetstimme. För
varor och tjänster som inte säljs,
t ex offentliga tjänster, används i
stället ofta lönekostnaden.
Det senare leder till en av
fallgroparna med mätningar av produktivitet. Ett
lågavlönat sjukvårdsbiträde
blir definitionsmässigt
»lågproduktiv«. En lyckosam aktiemäklare kan däremot betecknas som
extremt högproduktiv.
Detta visar att begreppet är
laddat; om sjukvårdsbiträdets lön skulle fördubblas
skulle hon plötsligen räknas
som dubbelt så produktiv.

Bruttonationalprodukten
(BNP), det vanliga statistiska
måttet för att mäta ett lands
produktion, har också tredubblats på 50 år. BNP betyder ju
värdet av alla varor och tjänster
som marknadsförs under ett år
men det kan också beräknas
från lönesumman.

tillväxt och bnp
Tillväxt har blivit ett mantra i samhällsdebatten men
används inte alltid i en
precis mening. När man
avser ekonomisk tillväxt
(ursprungligen talade man
mest om tillväxt för skogen
eller t ex barns tillväxt) så
är definitionen »årlig
ökning i BNP«. Det finns
inget begrepp för en
minskning av BNP; ibland
hör man »negativ tillväxt«
(och detta är en realitet på
många håll, främst för fattiga länder).

Produktivitet kan också
gälla andra insatser i produktionen, t ex råvaror eller
energi. Eftersom arbetskraften är dyr köper vi ofta
högre arbetsproduktivitet
till priset av en lägre energiproduktivitet. Detta är en
negativ miljö/resursaspekt
av utvecklingen och den är
mycket påtaglig. Jordbruket
använder t ex ungefär tio
gånger mer energi (fos13

Tillväxt kommer alltså att
registreras om fler
och/eller dyrare varor och
tjänster produceras och
konsumeras, t ex genom
att människor (förvärvs)arbetar mer och lyfter
högre löner. Tillväxt är ett
mått på den ekonomiska
aktiviteten – försäljning,
investering, löner etc.
Däremot kan tillväxt aldrig
»skapa jobb«. Det är viktigt att se riktningen i
detta. Om vi köper eller
arbetar mer uppstår tillväxt. Men det finns ingen
omvändning av detta, så
att någon magisk tillväxt
kan åstadkomma mer varor
eller arbetstillfällen.

utvecklas – fallande priser
ger lägre BNP trots att
varorna/tjänsterna rimligen är lika värdefulla för
brukaren. Dessa begränsningar är de flesta ekonomer medvetna om men de
tycks ändå falla i glömska i
debatten.

BNP som ett uttryck för
utveckling innehåller flera
fallgropar. Mycket som är
värdefullt och viktigt faller
utanför det som registreras, exempelvis det obetalda arbetet. Mycket som
är oönskat, t ex olyckor,
kan bidra till en höjd BNP.
Eftersom det dessutom är
värdet som redovisas beror
BNP på hur priserna

Alla skälens giltighet kan
diskuteras – se vidare
nedan. Det sista är särskilt
problematiskt eftersom välfärden drabbas av »tjänstedilemmat«: välfärdstjänsternas pris stiger i takt med
tillväxten eftersom de inte
kan rationaliseras som
näringslivets varor. Detta
bekräftar en av Sveriges
mest aktade ekonomer,

Tillväxt brukar anses bra av
flera skäl
• för att »mer är bättre«
– den ekonomiska grundbulten,
• för att det är »lättare att dela
på en växande kaka«, dvs det
underlättar en social fördelningspolitik,

Assar Lindbeck, i DN
2005-01-09:
»Paradoxen är att ju mer
inkomsterna stiger, desto
svårare blir det att finansiera
den offentliga välfärden.
Ekonomisk tillväxt räcker
inte för att lösa problemet.«
Han fortsätter därefter »Vad
som behövs är fler arbetade
timmar i den privata sektorn eller att välfärdstjänsterna kan utföras på effektivare sätt« vilket, som vi ska
se, möter andra problem.

• för att ge mer resurser till välfärden.
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2. Hur mycket jobbar vi i Sverige?

F

inte de många kvinnor som arbetade obetalt i jordbruksarbetet.

ÖRVÄRVSARBETET I SVERIGE

omfattar ungefär 6-7 miljarder timmar per år och detta har
gällt under hela 1900-talet, se
figur 2. Under tiden har befolkningen nästan fördubblats. Därför
har det genomsnittliga antalet
arbetstimmar per person sjunkit
kraftigt. Det bör påpekas att värdena för första halvan av 1900talet är osäkra. De innefattar t ex

Under en stor del av seklet –
från 1930 till 1980 – föll arbetsvolymen successivt, dvs vi klarade oss med mindre arbete.
Levnadsstandarden steg ändå
raskt. Den generella arbetstiden
förkortades i flera omgångar, ner
till 40 timmar per vecka 1973.

Miljoner arbetade
timmar per år

5000

1200

1000

timmar per
person och år

4000

800

7000
%

arbetsvolym
6

Bara en liten del av produktionsökningen har tagits ut som
kortare arbetstid. Figur 4 jämför produktionens ökning
(beskrivet med löneutvecklingen, från figur 1) med två
mått på arbetets omfattning:

4
6000

1900
1920
1940
1960
1980
2000
Figur 2. Arbetsvolymens förändring över 100 år. Streckad linje anger timmar per person över 15 år.
Källa Sanne 1995 och offentlig statistik.
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arbetslöshet

0
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Figur 3. Arbetsvolym och arbetslöshet från 1963. Vertikala
streck visar brott i statistikserier. Källa: offentlig statistik
(Konjunkturinstitutet).
100

index för lön/tim per vecka/ procent

• normal veckoarbetstid för de
anställda
•

90
80

arbetad tid jämfört med »livstid«,
definierad som 8 timmar per vardag (måndag till lördag) för alla
mellan 15 och 60 år. Det beskriver
alltså hur stor del av livet som vi
lägger ner på förvärvsarbete

Lön för industriarbeta
index 2000 = 100

70
60

Normal heltid
tim/vecka

50
40
30

Andel arbetstid %
20
10

3000

16

Öppen
arbetslöshet, %

6500

arbetsvolym

6000

Arbetade timmar
( miljoner/år)

8

Arbetade timmar per år
och person

7000

livsarbetstiden minskat med en
tredjedel. Arbete och produktion
har alltså prioriterats framför mer
fritid. Genomsnittstalen döljer
samtidigt att arbetet är ojämnt
fördelat så att somliga fortfarande
sliter hårt och drabbas av stress
och andra problem medan andra
inte kan finna ett jobb. Detta ska
vi utveckla i nästa avsnitt.

Med ett kraftigt trendbrott vände
sedan arbetsvolymen uppåt
omkring 1980. Därefter har värdena pendlat upp och ner. Detta
framgår tydligare av figur 3 som
omfattar de senaste decennierna
och även visar arbetslöshetens
förändring. Under välfärdsstatens goda år och fram till 1990
hade arbetslösheten legat
omkring 2 %. Därefter sköt den
mycket snabbt i höjden, till
nivåer över 6 %, för att sedan
falla tillbaka till dagens 4-5 %.

0
1900

Medan lönerna nästan tiofaldigats
har både normalarbetstiden och

1920

1940

1960

1980

2000

Figur 4. Produktion (löner) och arbetad tid under 1900-2000.
Se vidare text. Källa: beräkningar av offentlig statistik
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3. Vilka jobbar?

Denna utveckling var särskilt
dramatisk på 90-talet.
»Etableringsåldern« (då 75% av
en årskull är sysselsatt/anställd)
steg 1989-97, från 21 till 26 à
27 år för män och till 30 år för
kvinnor (Social rapport 2001).
Med andra ord kunde mindre än
hälften av de unga etablera sig
under denna period. Det yttrade
sig inte bara som ökande öppen
arbetslöshet. Antalet studerande
ökade också snabbt på 90-talet
från ca 350 000 till 600 000
(inklusive Komvux och gymnasiet). Att så många går vidare till
högre studier kan vara positivt
men kan vara också ett tecken på
att man har haft svårt att finna
jobb. Idag rapporteras en ökande
akademikerarbetslöshet (och
många unga människor har dragit på sig stora studieskulder).

1900-talet. Detta beror både på
en sjunkande utträdesålder och
att fler lever till hög ålder.

försörjningskvot
försörja familjen utan att hustrun
behövde »gå ut och arbeta«.

RBETSLIVET HAR förändrats
kraftigt, både till sin yrkesstruktur och i fråga om vilka
som ingår. Samtidigt har synen
på vilka som »bör« förvärvsarbeta förändrats successivt.
Verkligheten och föreställningarna ändras parallellt.

A

Därefter har kvinnor trätt in i
förvärvsarbete, 1980 och idag
arbetar de i nästan samma
omfattning som männen (om
än med färre arbetade timmar).
På senare år har förvärvsarbetet
dessutom koncentrerats allt mer
till de mellersta åren i människors liv medan de yngre och
äldre i allt högre grad står utanför. Sverige utmärker sig visserligen för en hög andel förvärvsarbetande jämfört med andra länder men försörjningskvoten (se
nedan) riskerar att stiga. Vi har
gått in i en »medelåldersepok«.

1920 kunde Sveriges befolkning med fog beskrivas som en
pyramid som smalnar av med
stigande ålder. Se figur 5. Vid
den tiden och ända fram till
1950-talet dominerade männen
i förvärvsarbetet (även om
många kvinnors arbete i jordbruket som sagt förblev oregistrerat). Livet var i praktiken
(förvärvs)arbete för män: 90%
förvärvsarbetade år 1920
respektive 86% år 1950.

2005 har andelen arbetande av
de vuxna åter minskat.
Skillnaderna över seklet är ändå
som synes måttliga; från topparna 61-62% till dalarna 5659%. Minskningen är dock markant för männen: idag är andelen ca 62% mot 90% i början av

Omkring 1950 var andelen personer i förvärvsarbete förhållandevis låg. Detta brukar beskrivas
som en »hemmafruepok« när
mannen var stolt över att kunna
18

är (i SCBs tolkning) förhållandet hela befolkningen
och personer i arbetsför
ålder. Idag menar man då
20-64 år. Kvoten ökar alltså
när andelen i arbetsför ålder
minskar. Detta demografiska
mått kan ibland ersättas med
ett ekonomiskt som beskriver
hur stor befolkningen är i
förhållande till de (förvärvs)arbetande. Detta avbildas i figur 5 som hela ytan
jämfört med den skuggade. I
båda avseendena tenderar
kvoten att öka i Sverige. Det
betyder allt större krav på
(offentliga) överföringar till
dem som inte har eget (förvärvs)arbete – särskilt som
hushållen blivit allt mer
uppsplittrade så att överföringar inom hushållen (från
en familjeförsörjare) blir allt
ovanligare.

Ett omskrivet problem är också
att vissa invandrargrupper, liksom funktionshindrade, har allt
svårare finna ett jobb. Detta kan
tillskrivas diskriminering och
fördomar och kan kanske motverkas med bättre kunskaper. En
mer djupliggande orsak kan ändå
vara att utbudet av arbetskraft är
så mycket större än efterfrågan.

I andra änden av arbetslivet har
unga människor fått allt svårare
att komma in i arbetslivet.
19

Den situationen ger de som
anställer tillfälle att låta fördomar
spela in vid anställandet.

som är i arbete (3,5 Mp)
och de frånvarande
(700 000 personer).
UTANFÖR ARBETSKRAFTEN

står studerande, sjuka, pensionerade och övriga.
DE FRÅNVARANDE i arbetskraften utgörs bl a av (korttids)sjuka och lediga (t ex för
vård av barn eller semester).

ARBETSMARKNADSSTATISTIKEN

använder flera begrepp som
är lätta att förväxla. I korthet
gäller (enligt definitioner som
används av Arbetskraftsundersökningen (AKU) som görs
av SCB (och bl a redovisas av
Konjunkturinstitutet) att
BEFOLKNINGEN i arbetsför
ålder (16-64 år), 5,8 miljoner personer (Mp) 2004,
delas i arbetskraften (4,5
Mp) och de som står utanför (1,3 Mp)
ARBETSKRAFTEN delas i
sysselsatta (4,25 Mp) och
arbetslösa (240 000 personer).
SYSSELSATTA delas i dem

1920

Statistiken är ofta svårtolkad, bland annat pga många
regeländringar under årens
lopp. Jan Edlings rapport
(»Alla behövs« 2005) som
också används här ger delvis andra värden. Den förmedlar dock samma bild.

utanför arbetet
2005 års pyramid (figur 5) visar
att antalet icke sysselsatta i

2 005

1980

1950

60 år
60
55
-6
-5
4

62%

(90/36)

56%

(86/30)

9
61%

(68/54)

59 %

(62 /5 5)

Figur 5. Befolkningspyramider 1920, 1950, 1980 och 2005. Skuggad yta visar vilka som är förvärvsarbetande/sysselsatta i
olika åldersgrupper och kön. Övre raden av procentvärden visar andel arbetande (över 15 år). Nedre radens siffror visar
andelen män respektive kvinnor. Källa egna beräkningar av offentlig statistik.

20

nadsläget och andelen förtidspensionärer (se Edling 2005).
Sjukskrivning och förtidspension sätts in när problemet
egentligen heter arbetsbrist.

arbetsför ålder har ökat. Dessutom är frånvaron i arbetet stor.
Detta gäller särskilt efter 90-talets
kris. Figur 6 visar att under de
första åren av 90-talet sjönk alla
värden: personer i arbetskraften,
sysselsatta och personer i arbete
(väl att märka från mycket höga
värden i slutet av 80-talet).

90
PROCENT
85
I ARBETSKRAFTEN
SYSSELSATTA

80

75

Arbetslösheten ökade (som
sagt) kraftigt. Detta trots att
antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder också ökade kraftigt under krisåren (figur 7).

arbetslösa

70
I ARBETE
frånvarande

65

60
1988

1991

1994

1997

1999

2002

2005

2008

2010

Figur 6. Personer i arbetskraften, sysselsatta och personer i
arbete från 1990. Procent. Källa: Konjunkturinstitutet

Samtidigt som arbetslösheten
ökade så minskade frånvaron.
Som figur 8 visar blev summan
av arbetslösa och frånvarande
därför nästan konstant. Detta är
ett exempel på vad Edling också
visar: att människor tenderar att
klassas in i olika bidragssystem
pga varierande regeltolkningar
och bedömningar. Ända sedan
1980-talet har man t ex pekat
på hur förtidspensionering
använts som en arbetmarknadsreglerande åtgärd. Sedan 1970talet har antalet förtidspensionärer fördubblats och det finns ett
tydligt lokalt samband i kommunerna mellan arbetsmark-
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Figur 7. Personer i arbetsmarknadsåtgärder från 1990.
Procent. Källa: Konjunkturinstitutet
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summa frånvarande och arbetslösa
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Figur 8. Frånvaro och arbetslöshet sedan 1990. Procent. Källa:
Konjunkturinstitutet
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Edling pekar också på att kostnaderna för detta tenderar att
tränga ut andra angelägna
offentliga åtgärder. Allt färre
gamla får social hemtjänst, skolan utarmas och de offentliga
investeringarna krymper.

Edlings skrift – som väckte
stor uppmärksamhet under
våren 2005 – lyfter alltså fram
det stora antalet människor,
nästan var femte person i
arbetsför ålder, som lever på
bidrag från stat och kommun.
Antalet bidragsmottagare (helårsekvivalenter) har vuxit från
ca 730 000 personer räknat på
helårsbasis 1990 till ca 1 050
000 år 2003. Som mest var
antalet ca 1 150 000 1994
(Edling enligt SCB). Edling
visar också att idag uppbär
19,7% av alla i åldern 20-64
år ersättning på grund av
ohälsa eller arbetslöshet. Detta
innefattar:
•

öppen arbetslöshet 4,4 %

•

konjunkturåtgärder 1,9 %
(t ex arbetsmarknadsutbildning)

•

handikappåtgärder (offentligt
skyddat arbete och lönebidrag
mm) 1,2 %

•

•

Bedömningarna i dessa frågor är
självklart vanskliga eftersom det
utan tvivel finns många som är
alltför sjuka eller handikappade
för att kunna sköta ett jobb (och
det påverkas givetvis av hur
arbetsuppgifterna utformas och
bemanningen i jobben). Bristen
på arbetstillfällen är ändå en klart
bidragande faktor till att människor avförs från arbetslivet, oavsett vilken etikett som används.
Den kritiska frågan är om den
bristen bäst löses genom att
»skapa jobb« eller genom att
dela på det arbete som behöver
utföras eller efterfrågas.

bygg-arb

jord/skog
arb

Att tala om förvärvsarbete i allmänhet döljer att villkoren är
helt olika för de arbetande.
Gängse beskrivningar – t ex i
arbetare och tjänstemän (med
delgrupper efter utbildning och
status) – har också blivit allt

långtidssjuka (minst ett år) 2,1 %
(och kostnaden för dessa är helt
dominerande i sjukförsäkringen)
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daghem/
hemvårdare
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affärsbiträden

arbetets fält

sjuk- och aktivitetsersättning
(tidigare förtidspension och
sjukbidrag) 10,1 %

grupper: manliga arbetaryrken,
kvinnliga biträdesyrken,
skrivbordsyrken (ledande och
mellanskikt) samt en övrig
grupp av blandade underordnade yrken. Mönstret gäller

mer inadekvata för att beskriva
arbetsförhållandena. Figur 9
redovisar i stället en indelning i
23 yrkesgrupper som har lagts
ut i ett »fält«.Yrkesgrupperna
har sammanfattats i fem huvud-

sjuksköt

60

20/80

sekreterare

50

40

30

20

10

Andel som anser ARBETET FYSISKT SLITSAMT
Figur 9. Arbetets fält med 23 yrkesgrupper. Yrkena har placerats efter könsfördelningen och
efter hur fysiskt slitsamt yrket uppfattas (av de anställda). Ju högre upp, desto mer manligt
dominerade yrken, ju längre till vänster, desto mer fysiskt slitsamma yrken (korset i fältet visar
att det finns lika många män som kvinnor (50 %/50 %) i arbetslivet och att 62 % anser sitt
yrke fysiskt slitsamt). Cirklarnas storlek motsvarar antal arbetande 1986/87. Källa: Sanne 1991
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0%

fortfarande även om yrkesgruppernas storlek förändrats under
åren; framför allt har de manliga
arbetaryrkena krympt.

inflytande i arbetet

2,6/3

1,9/3

manlig
yrken

tunga jobb
lätta jobb

kvinnliga
yrken

25%

jäktigt och enformigt arbete

manli
yrken

1%

tunga jobb
lätta jobb

kvinnliga
yrken

47%

utanför politiska samtal

Fältet visar bl a hur könssegregerat det svenska arbetslivet är.
Det finns lika många män som
kvinnor i arbetslivet men de
jobbar i olika yrken. I det
nordvästra hörnet finns en
koncentration av manliga
arbetaryrken. I det sydvästra
hörnet samlas en rad mycket
kvinnodominerade yrken, de
flesta dessutom med en underordnad ställning. Båda dessa
grupper är också fysiskt slitsamma (som de arbetande
uppfattar sitt arbete). Det är i
grupperna till höger man finner »symbolanalytikerna«
– de högutbildade och högavlönade som ofta ser sin arbetsmarknad som global och därmed distanserar sig från sina
landsmän som sköter rutinproduktionen eller de personliga tjänsterna. Så karakteriserar t ex Robert Reich framtidens arbetsmarknad (1991).

manlig

9%

yrken

tunga jobb
lätta jobb

kvinnliga
yrken

Figur 10. Arbetsvillkor och kännetecken för olika yrkesgrupper.
Staplarna är placerade på ett fält (jämför figur 9) där axlarna står
för manligt/kvinnligt dominerade yrken respektive fysiskt tungt/lätt
arbete. Avser förhållanden 1986/87. Källa Sanne 1991

Yrkesgrupperingen (från figur
9) kan användas för att illustrera de skilda villkoren i
arbetslivet och även de arbetandes attityder. Figur 10 visar
några exempel på ett förenklat
sätt – staplarna avser samman24

slagna grupper av yrken på
»arbetets fält« enligt tidigare.
Den översta figuren visar att
de anställdas inflytande över
sitt arbete är störst i nordosthörnet. Nästa figur visar att
var fjärde arbetande (både
män och kvinnor) som har
ett fysiskt tungt arbete upplever att det är både jäktigt och
enformigt; det gäller bara
enstaka procent i nordosthörnet (och kombinationen jäktigt och enformigt anses vara
särskilt negativ för de
anställda). Den nedersta figuren visar hur människor i
olika yrken brukar förhålla sig
i samtal som gäller politiska
frågor. Skillnaderna är mycket
stora – i vissa (tunga) yrken
förhåller sig nästan varannan
passiv. I skrivbordsyrkena deltar däremot nästan alla.
Arbetstiden är högst för
manliga yrken (av alla slag),
omkring 40 veckotimmar, och
lägst, ca 30 timmar, för kvinnliga biträdesyrken. Några
andra intressanta skillnader
mellan yrken beskrivs i nästa
avsnitt om motiven för att
arbeta.
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4. Varför jobbar vi?

att
ställa frågan »varför jobbar vi?« eftersom det finns två
konkurrerande allmänna synsätt med rakt motsatt innebörd. Det ekonomistiska säger
att arbete är ett nödvändigt ont
som måste utföras för att vi
ska kunna njuta av konsumtionen som utgör arbetets frukter.
Detta överensstämmer också
med de kända bibelorden, t ex
att »Den som inte arbetar ska
inte heller äta« (Paulus 2 Tess
3:10). Den politiskt korrekta
bilden av arbetet är tvärtom att
(förvärvs)arbete är så viktigt
för människor att ingen möda
får sparas för att »skapa jobb«.

3. att delta i den sociala gemenskapen som arbetet innebär.

Flera vetenskapliga och filosofiska skolor har urskiljt tre
motiv för att arbeta:

Detta gäller alltså ur ett individuellt perspektiv. Många har
pekat på arbetets disciplinerande
roll i samhället men sådana
samhälls- eller strukturperspektiv faller utanför frågan här.

D

ET ÄR INTE TRIVIALT

E F Schumacher utrycker i
sin bok »Small is beautiful«
arbetets uppgifter på följande, mycket likartade sätt
(fast med produktionsmotivet sist):
»Att ge människan tillfälle
att använda och utveckla
sina förmågor, att ge henne
möjlighet att komma över
sin självupptagenhet genom
att förena sig med andra i
en gemensam uppgift och
att framställa varor och
tjänster som behövs för en
tillfredsställande tillvaro«

1. att producera det vi behöver i ett utbyte med andra
2. att få tillfälle skapa något
för att tillgodose detta
mänskliga skaparbehov

De här tre synsätten kan samtidigt sägas tolka människans
26

väsen. Givetvis är de inte inbördes uteslutande. Som alla med
erfarenhet av förvärvsarbete vet
kan alla tre gälla och gäller i de
flesta fall, mer eller mindre. Vi
avser inte heller att jämföra
eller ta ställning till dem. Ändå
väcker de mycket intressanta
och centrala frågor om hur vi
vill arbeta och leva:

göra det. Det finns en tendens
att framhäva just det betalda
arbetets betydelse för att ge tillfälle till skapande insatser och
tillfredsställande uppgifter. Men
hur ska man då se på att fixa
med en sommarstuga eller föreningsverksamhet eller något
annat engagemang som utlopp
för människors skapande drift?

1. Om arbetet ska tillgodose
våra materiella behov, hur ska
dessa avgränsas? Hur mycket
bör vi producera och därmed
hur mycket behöver vi arbeta?
Produktionsförmågan per
timme växer ju successivt varje
år. Idag visar den ekonomiska
debatten med stor tydlighet att
konsumtionen måste stimuleras
för att hålla jämna steg med
produktionen. Men har man då
inte vänt på den naturliga ordningen och spänt kärran framför hästen?

3. Det finns övertygande forskningsdata om arbetskamraternas
stora (positiva) betydelse för
människors trivsel. I tider av
krympande hushåll och ökat
ensamboende har man också
talat en »japanisering« där
arbetskamraterna utgör individens nya familj. Men vad säger
detta om hur vårt samhälle fungerar i övrigt? Är det bara positivt att vi blivit så beroende av
arbetets sociala gemenskap? Vilka
alternativ kan tänkas?
Fokuseringen på (betalt) arbete
och produktion kan alltså
skymma andra delar av livet.
Vem tjänar på det? I den
moderna litteraturen om arbetslivet pekar man ibland på
grupptrycket som får anställda i
vissa yrken att ställa upp på

2. Det goda arbetet erbjuder
människor tillfälle att skapa och
utvecklas. Men alla arbeten har
inte den karaktären (som statistiken visade ovan). Livet utanför
förvärvsarbetet kan däremot
göra det – eller borde kunna
27

orsaker men en uppenbar
är den hårda konkurrensen
och otryggheten bland
dessa »symbolanalytiker«.
Långa arbetstider hotar inte
bara hälsan utan innebär
också stora risker (i och
utanför arbetet, t ex i trafiken) och sannolikt lägre
produktivitet. Professor
Layard, en tidigare traditionell arbetslivsekonom, har
pekat på hur hyllade trender i arbetslivet under
senare år – stor rörlighet,
lösa anställningsförhållanden etc – som förmodas
öka effektiviteten i näringslivet får förödande konsekvenser för de anställdas
trivsel, trygghet och hälsa.

extremt intensivt och långvarigt
arbete med uppenbara risker för
deras hälsa. Inte minst från de
anglosaxiska länderna rapporteras att »symbolanalytikerna«
idag arbetar fler timmar än
någonsin; de utgör de »villiga
slavarna« i en växande övertidskultur (se Bunting 2004) (en
annorlunda vinkling av detta ger
Hochschild: vissa av dessa privilegierade arbetande tycks uppleva arbetet som livets positiva
pol med intressanta uppgifter
och stimulerande arbetskamrater i motsats till hemmets triviala slit med gnälliga ungar).
Detta ska inte skymma att även
många lågavlönade tvingas öka
sin arbetstid för att tillfredsställa
arbetsgivarnas krav och för att
klara sitt uppehälle, inte bara i
typiska låglöneländer utan även
i USA och Europa.

instrumentell och
expressiv inställning
Forskningen har ofta analyserat
inställningen till arbetet. Ett
exempel är grundfrågan om
anställda har en »instrumentell«
eller »expressiv« attityd till arbetet. Se t ex levnadsnivåundersökningarna från SCB.
»Instrumentell« innebär att man
anser sitt jobb vara »som alla
andra jobb, det enda som bety-

karoshi
är den japanska beteckningen för »överarbete till
döds«. Det är ett allt mer
uppmärksammat fenomen,
även i väst, att läkare, advokater etc förstör sin hälsa
genom extremt långa
arbetstider. Det kan ha flera
28

bygg

der något är förtjänsten«. En
expressiv hållning är att arbetet
»förutom lönen ger en känsla av
personlig tillfredsställelse«.
Inställningen beror i hög grad
på vad man har för slags jobb.
Se figur 11 (som är mer detaljerad än föregående figur; siffrorna motsvarar staplarnas
höjd). En »expressiv« hållning
dominerar i skrivbordsyrkena
men i lika hög grad i vårdyrkena med värden omkring
90%. Det kan jämföras med
värden under 50% i vissa
yrken. Framför allt visar yrken
som har med människor att
göra höga tal för den expressiva attityden. Men det finns
också andra intressanta skillnader, t ex bland de manliga
arbetaryrkena. Jord- och
skogsbruksarbete har mycket
högre värden (78%) än omgivande grupper vilket kan tolkas som att det upplevs som
särskilt meningsfullt.
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Figur 11. Attityd till arbetet. Siffror inom cirklar = procent med
expressiv hållning. Några områden visar särskilt höga värden:
ledande skrivbordsyrken, lärare och vårdyrken. Källa: Sanne 1991
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dubbelt tunga jobb
Det är intressant att jämföra
attityden till arbetet med vilka
yrken som uppfattas som psykiskt ansträngande. Se figur 12.
De högsta värdena, upp till
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Figur 12. Psykiskt tunga yrken. Siffror inom cirklar = procent som
anser arbetet psykiskt belastande (procent). Källa Sanne 1991
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Sedan denna enkät gjordes har
särskilt vården utsatts för stora
besparingar som ofta gått ut
över bemanningen. Det har
drabbat de anställdas hälsa och
långtidssjukligheten har ökat
kraftigt. Dessutom har många
valt att arbeta deltid och
många vill förkorta sin arbetstid. Det senare gäller dock inte
bara i vårdyrkena utan även i
andra kvinnodominerade
yrken, dvs det är också styrt av
kvinnors totala livssituation
som ofta innebär huvudansvaret för familj och hem.

75%, visar lärare, alla kategorier vårdpersonal samt gruppen
polis/militär/väktare. Därefter
följer de ledande skrivbordsyrkena. Manliga arbetaryrken
visar överlag låga värden,
mindre än 25%. Detsamma
gäller städare och köks- och
affärsbiträden som i andra
avseenden ligger nära vårdpersonalen på arbetets fält.
Tolkningen kompliceras av att
»psykisk belastning« både kan
betyda att arbetet är mentalt
ansträngande och att det är
känslomässigt påfrestande. Det
förra kanske gäller skrivbordsarbeten i allmänhet. Det senare
antas gälla inom vård och
utbildning. Detta gör de kvinnodominerade vårdyrkena (i sydvästhörnet) unika eftersom de
är både fysiskt och psykiskt
tunga. Samtidigt visade vi
ovan (figur 11) att de
anställda i vården, liksom
lärare, går upp i sitt arbete;
nästan inga svarar att de har
jobbet bara för förtjänstens
skull. Man tycks vara så engagerad att man finner det vara
värt påfrestningen.
Men belastningen har ett pris.
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5. Hur mycket vill vi jobba?

I princip kan var och en
bestämma hur mycket han
eller hon vill arbeta. I praktiken är arbetstiden dock hårt
styrd av konventioner och kontrakt. De flesta arbetar fortfarande »heltid«. Sedan mer än
30 år betyder det 40 timmar
per vecka. Eftersom båda
makarna i allmänhet förvärvsarbetar kommer det typiska
hushållets sammanlagda
arbetstid att uppgå till 70-75
timmar. Det är långt mer än
den ensamme förvärvsarbe-

ett
av arbetarrörelsens första
krav och både den genomsnittliga och den ordinarie
arbetstiden har, som vi sett,
minskat successivt under
hundra år. Samtidigt har dock
strukturen för arbetslivet förändrats med mer kvinnligt
förvärvsarbete. Arbetstidens
längd är därför fortfarande
mycket viktig för att klara vardagslivets krav och tillgodogöra sig en högre standard i
form av mer fri tid.

K

ORTARE ARBETSTID VAR

2% vill öka

kortare arbetstid

17% vill öka
HELTIDSANSTÄLLDA
kan ej ta
ställning;
ej svar

DELTIDSANSTÄLLDA
4% vill minska

offentliga
tjänster
privat
konsumtion

18% vill minska

Figur 13. Önskemål om ändrad arbetstid som
individuellt ställningstagande, dvs »hur vill du
ha din arbetstid?« Källa: Sanne 1991.

Figur 14. Önskemål om ändrad arbetstid som
gemensamt ställningstagande, dvs »vad bör ökade
resurser användas till?« Källa: SOU 1989:53.
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ökade resurser borde användas
till svarade så mycket som
varannan att arbetstidsförkortning var den mest angelägna
reformen. Båda enkäterna gjordes i slutet av 80-talet men allt
talar för att de i princip gäller
även idag (se vidare nedan).

tande mannens 48 timmar på
1950-talet! Särskilt för barnfamiljer tillkommer ett tungt
hemarbete. SCB räknar med att
varje förälders sammanlagda
arbetsvecka är omkring
70 timmar/vecka.

kortare arbetstid för
mig eller för alla?

Det är alltså avgörande hur
man uppfattar frågan om kortare arbetstid. Eftersom människor anpassar sig till andra
kan ganska få väntas gå ner i
arbetstid som ett eget initiativ.
Likafullt vill många gärna se
en sådan reform och då kommer man att »göra som alla
andra«. Det hävdas ibland att
dagens arbetsliv och människors önskemål är så varierade
att tiden skulle vara förbi för
en reform av arbetstiden. Detta
är dock sannolikt en felsyn
eftersom den sociala normen
är så stark. Vill man genomföra kortare arbetstid kan man
inte förvänta sig en effekt
enbart genom människors
individuella val. Ett politiskt
beslut om en allmän reform,
som ändrar den sociala normen, är ofrånkomligt för att
uppnå det målet.

Det har gjorts många undersökningar om önskad arbetstid
(och sådana enkätfrågor är
verkligen motiverade eftersom
alla kan ha en välgrundad
åsikt). Svaren beror på om frågan ses som ett individuellt
ställningstagande eller ett
gemensamt beslut som leder till
en ändrad norm i samhället. Se
figur 13 och 14.
Den vänstra figuren (13) handlar om ett tydligt individuellt
svar (»vad passar dig bäst; lönen
påverkas…«). Då anger ungefär
en av sex heltidsarbetande att de
vill minska sin arbetstid. Av deltidsarbetande (som alltså redan
jobbar kortare än heltid) anger
en lika stor andel att de vill öka.
Den högra figuren (14) ger den
andra bilden. På frågan vad
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% svar
...och så här fort önskar
man att den gick:

(vilket kan uppfattas både individuellt och kollektivt).
Svaren visar att 57% valde mer
ledigt (42 % högre lön och
bara 1 % var tveksam eller svarade vet ej). Män och kvinnor
ger i allmänhet likartade svar
men några grupper avviker
påtagligt: yngre (15-29) väljer
högre lön, särskilt yngre män
(64%). Av olika partisympatisörer avviker folkpartister för
högre lön (48%) och kristdemokrater och miljöpartister
för ledighet (79 resp 72%).
Tjänstemän är mer intresserade av ledighet, 65% mot
49% för arbetare. Detta
avspeglas även i facktillhörigheten: LO 49%, TCO 67% och
SACO 56% för kortare tid.
Geografiskt utmärker sig norra
Sverige med 74% för ledighet
mot bara 50% i storstäderna.

Så här beskriver man
hur fort tiden tycks gå...

Figur 16. Hur fort går tiden – och hur fort borde den gå? Så här
svarar man i Tyskland: de flesta tycker att tiden rusar fram och
skulle hellre se att den gick i ett makligare tempo. Källa:
AllensbacherInstitut 1999.

jäkt och stress
Många klagar på tidsbrist och
stress. I några tyska undersökningar har man också
kunnat visa att människor
känner stress och jäkt och
önskar ett lugnare livstempo.
Se figur 16. Detta kan vara en
kommentar till frågan om
arbetstidens längd även om
mycket annat spelar in.

Opinionen är alltså delad. Det
skapar ett politiskt dilemma
eftersom man måste räkna
med många missnöjda, vare
sig man beslutar att sänka
arbetstiden eller inte. Figur 17
visar att denna delade opinion
har funnits ända sedan 1950talet. Redan då ville ungefär

stabil men
delad opinion
Det aktuella opinionsläget
framgår av en undersökning
från SIFO år 2003 som ställde
frågan »Om du fick välja mellan
högre lön eller mer ledigt, vilket
skulle du då helst vilja ha?«
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lika många förkorta arbetstiden som att höja lönen.
Opinionsläget tycks ha varit
likartat genom perioden av
arbetstidsreformer från 48 till
40 timmar per vecka och
längre semester. De senaste tio
åren har stödet för kortare
arbetstid ökat starkt.

%

60
Samma arbetstid, högre lön

40

Kortare arbetstid, samma lön

20

0
1955

1995

1970

17. Opinionen för kortare arbetstid eller högre lön sedan 1955. Källa FSI
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2000 2005

den ställs mot BNP/capita.
Efter ca $10.000 (75 000
kr/år) ger ökad inkomst
ingen nämnvärd effekt på
den genomsnittliga livstillfredsställelsen. Denna
inkomst uppnåddes i Sverige
på 50-talet; idag är BNP/
capita över 250 000 kr.
Denna tredubbling tycks ha
haft liten betydelse för vår
tillfredsställelse med livet.
Därmed kan man också
fråga sig varför inte de
ökade resurserna använts på
annat sätt, t ex till mer fritid.
En rad andra personliga förhållanden – en allmänt positiv hållning till livet, sociala
relationer, hälsa och arbetsförhållanden – visar sig ha
större betydelse än materiell
standard. Det är också viktigt
för lyckonivån att man uppfattar sig leva i ett rättvist
och demokratiskt land.

pengar och lycka
Blir vi lyckligare av högre
inkomster? Är det sant att
»mer är bättre«, en av förklaringarna till att ekonomisk tillväxt anses viktig? En
mängd forskning, som har
kommit till ytan de senaste
åren, visar att materiella
framsteg och hög inkomst
inte tycks leda till ökad tillfredsställelse med livet. Det
gäller åtminstone inte generellt, t ex för invånarna i ett
land (se figur 18) och på de
inkomstnivåer som gäller i
Sverige. Den uppmätta
»lyckonivån« i en mängd
länder planar snabbt ut när

Föga förvånande är högre
inkomsttagare mer intresserade
av kortare arbetstid men detta är
inte den tydligaste skiljelinjen.
Viktigare är att intresset är större
bland kvinnor (vilket kan bero
på deras livssituation i sin hel-

Figur 18. Livstillfredsställelse och inkomst i olika länder. Y-axeln visar
livstillfredsställelse, X-axeln BNP/capita i US $. Källa Diener 2004.
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Tillväxtkraven står alltså i motsats till önskemålen att minska
arbetstiden vilket förklarar
»etablissemangets« motstånd
mot arbetstidsreformer.
Däremot ses det som positivt
att fler arbetar, särskilt som det
också ökar försörjningskvoten.
Att öka produktiviteten är
också en okontroversiell väg till
tillväxt under förutsättning att
det finns människor som klarar
att arbeta och att ökad produktivitet inte leder till stress,
utslitning och andra negativa
effekter. Men ökad (arbets)produktivitet skapar också
utrymme för kortare arbetstid.
Detta illustreras av figur 19 där
utgångspunkten är 1973 då
40-timmarsveckan blev allmän.

het) och bland tjänstemän (som
har en mer individuell hållning
till sitt arbetande). På frågan
»varför vill du inte förkorta din
heltid?« (vilket är en tveksam
intervjufråga eftersom de svarande sannolikt inte har övervägt den så noga) svarar man i
allmänhet både »inkomsten«
och »arbetet/arbetsgivaren kräver det«. Ju högre inkomst man
har, desto oftare hänvisar man
till arbetet snarare än inkomsten.

arbetstid,
produktivitet och bnp
Sambanden mellan de begrepp
som diskuterats här kan skrivas
Bruttonationalprodukten (BNP) =
arbetad tid x arbetsproduktivitet

55
tim/vecka
procent
50

Ökad (arbets)produktivitet kan
öka BNP, dvs leda till tillväxt.
Detta är innebörden i s k »jobless growth«: företagen väljer
att investera mer kapital i effektivare maskiner framför att
anställa fler personer. Dessutom
kan ekonomisk tillväxt (ökad
BNP) uppstå genom fler arbetade timmar, antingen genom
fler i arbete eller genom fler
timmar per arbetande.

kapitalandel av förädlingsvärdet

45
kortare arbetstid motsvarande
halva löneökningen

40
35
30
25
1973

1978

1983

1988
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Figur 19. Analys av möjlig arbetstidsförkortning. Den neråtgående kurvan
visar hur mycket arbetstiden hade kunnat förkortas (från 40 timmar 1973)
om hälften av löneökningen hade använts för detta. Den övre kurvan visar
kapitalets andel av förädlingsvärdet (procent). Triangel och kvadrat: se text.
Källa: egna beräkningar efter offentlig statistik.
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Produktivitetsökningen går,
som redan sagts, snabbast i
näringslivet. Om halva det
utrymme som detta skapar hade
använts för att förkorta arbetstiden hade man redan 1993 kunnat ha en 32 timmarsvecka
(markerat som kvadrat). Detta
är dock inte realistiskt för hela
samhället eftersom andra sektorer inte utvecklas lika gynnsamt. Om man i stället utgår
från hälften av den genomsnittliga produktivitetsökningen för
alla anställda skulle vi 1993 ha
kunnat gå ner till 35 timmars
arbetsvecka (markerat med triangel; dessa beräkningar har
endast utförts till 1993).
Sådana argument om att ökad
produktivitet ger ökat löneutrymme förs ofta i löneförhandlingar. Men löneutvecklingen i
verkligheten blev inte lika gynnsam för industriarbetare (och
andra löner följer efter) som
produktivitetsutvecklingen. Till
att börja med gav den inget
utrymme alls för att sänka
arbetstiden; lönerna sjönk t o m
realt under några år (dvs mer än
40 timmar hade krävts för att
upprätthålla inkomsten). En

bidragande orsak till detta är att
lönernas andel av företagens
resultat minskade. »Kapitalet«
tog en större del av överskottet
(som den övre kurvan visar).
Därmed blev det mindre
utrymme för de anställda att
använda, t ex för arbetstidsreformer. Löneklyftorna har också
ökat så att vanliga löntagare har
halkat efter.

tande, produktivitet etc),
minskad tillväxt. Detta har
visats i många utredningar.
Men det kan illustreras på
olika sätt. Den övre av dessa
figurer visar att BNP skulle
växa vare sig arbetstiden
sattes till 40, 35 eller 30
timmar. Med kortare arbetstid växer dock BNP långsammare.

Sedan mitten på 80-talet har
lönerna dock ökat så mycket att
halva löneökningen hade räckt
för att finansiera en 32-timmarsvecka. Idag hade vi alltså
kunnat arbeta en dag mindre i
veckan och ändå haft kvar
hälften av löneökningarna de
senaste 20 åren för privat eller
offentlig konsumtion. En sådan
ordning hade sannolikt betytt
mycket för att motverka stressen i arbetslivet, minska sjukskrivningarna och ge utrymme
för bättre omsorg om barnen
och en högre allmän tillfredsställelse med livet.

Den under figuren redovisar
samma sak men utgår från
oförändrad arbetstid, 40

bnp och arbetstidsförkortning
Kortare arbetstid ger alltså.
allt annat lika (antal arbe38

timmar, som referens. Detta
läggs in som x-axel. Andra
alternativ med reformerad
(kortare) arbetstid (»fall 1«
och »fall 2«) beskrivs som
neråtgående kurvor eftersom de ger lägre tillväxt.
Ibland beskrivs det som en
»förlust« eller en »kostnad«
för att förkorta. Så uttrycker
sig gärna de som ser tillväxt
som ett överordnat mål. I
sak säger bilderna detsamma men framställningen
är olika vinklad.

FÖRÄNDRING AV BNP VID

Figur 20. Olika sätt att
illustrera de ekonomiska
effekterna av arbetstid.
Övre figuren enligt en
arbetsgrupp för s, v och
mp år 2000, undre
figuren enligt
Konjunkturinstitutet
samma år.

OLIKA ARBETSTIDER
40 tim
2015

20%

35 tim
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2005
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2010

2010

2015

2015
fall 2

-10%

BNP-EFFEKT AV MINSKAD
-20%

fall 1

ARBETSTID
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6. Hur mycket arbete tål miljön?

son är i stort sett oförändrat de
senaste decennierna (Global
Footprint Network).

tion och konsumtion om
resurserna ska räcka till alla.

ekologiska
fotavtryck
rande för klimatet visar t ex
ingen tendens att minska.

ekonomisk aktivitet kräver
materiella resurser och lämnar
avfall i någon form. Stora förbättringar har gjorts så att
enskilda processer blivit
energi- eller materialeffektivare. Den relativa energi/
resursåtgången minskar, dvs
åtgången per producerat värde
(»BNP-krona«). Men eftersom
BNP samtidigt ökar snabbare
så växer åtgången av energi
och materiella resurser totalt
sett i produktionen. Någon
egentlig »avmaterialisering«
går inte att spåra i ekonomin.

P

RAKTISKT TAGET ALL

Därför är det berättigat att fråga
»hur mycket arbete är möjligt?« utan att överskrida de
ekologiska gränserna. Denna
vinkling på hållbarhetsfrågan är
mindre vanlig och något givet
svar finns inte. Tre slags data
kan ge någon insikt i frågan.

faktor 10
De rika länderna förbrukar
skyhögt mer naturresurser och
deras utsläpp är många gånger
större än de fattigas. Därför
har man länge pekat på att i
en rättvis och hållbar värld
måste de rika länderna minska
sin åtgång, i många fall med
en faktor 10 (dvs till en tiondel av de nuvarande). Detta
har varit ett slagord i debatten
men få tror att det är möjligt
med enbart teknisk utveckling.
De rika länderna måste också
slå av på takten i sin produk-

Tanken att miljön först skulle
skadas men sedan gynnas av
ökande BNP, som uttrycks med
den s k »Miljö-Kuznets-kurvan«, är inte heller hållbar. Ett
sådant förhållande har visserligen visats för vissa slag av
föroreningar men det gäller
inte generellt. Utsläppen av
växthusgaserna som är avgö40

För att klara skillnaden mellan
efterfrågan och tillgång tär
alltså jordens innevånare på
sina förråd. De fossila reserverna töms, liksom haven töms
på fisk och koldioxidhalten
ökar i atmosfären, till skada för
oss och framtida generationer.
Det senare beror naturligtvis
mest på de rika ländernas
utsläpp – arealen som krävs för
att absorbera koldioxid utgör
ungefär hälften av det genomsnittliga fotavtrycket.

Detta är ett populärt mått för
att beskriva den ekologiska
belastningen från mänsklig
aktivitet. Det beskriver den
biologiskt produktiva yta –
mark och vatten – som krävs
för att förse en befolkning
med naturresurser och för att
ta hand om utsläppen. Det
ekologiska fotavtrycket för 1
km2 stad – med all mänsklig
produktion, konsumtion, trafik
etc – uppskattas t ex till 5001000 km2 skog, jordbruksmark, våtmark och sjöar. Det
genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen är idag ca
2,2 hektar/capita. Samtidigt är
den tillgängliga kapaciteten ca
1,8 ha/capita (data genomgående från 2001). Efterfrågan är
alltså 20% högre än tillgången.
Läget förvärras hela tiden:
1961 användes bara halva tillgången; för tjugo år användes
hela den tillgängliga ytan.
Detta förklaras i huvudsak av
ökad befolkning; det genomsnittliga fotavtrycket per per-

Det ekologiska fotavtrycket
visar alltså hur stor yta en
person eller nation gör
anspråk på med sin livsstil.
Storleken varierar därför kraftigt mellan länder, från 9,5
hektar (ha) per person för
USA till 0,6 för Bangladesh.
De flesta länder överskrider
sin kapacitet: USA behöver
alltså 9,5 men har bara ca 5
ha/capita tillgängligt (inom
nationens gränser),
Bangladesh behöver 0,6 men
har bara 0,3.
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Sådana värden ställer också frågan på sin spets om vilka länder och medborgare som är
mest tärande. För både USA
och Bangladesh är t ex fotavtrycket ungefär dubbelt så stort
om den tillgängliga arean. Men
underskottet per capita för
USA är alltså mångfaldigt
större. Trots detta uppfattar vi
oftast Bangladesh som mest
överbefolkat.

Andra tjänster

Offentlig förvaltning

satsa på rätt
verksamheter

Detta kan användas till att överväga hur mycket miljön tål av
olika verksamheter. Ofta framställs miljökrav som ett hot mot
sysselsättningen och detta kan
sägas gälla tillverkningsindustrin. Vårdsektorn är däremot förhållandevis ren med obetydliga
utsläpp (av växthusgaser; naturligtvis måste även andra miljörisker beaktas). Likaså visar
handeln måttliga utsläpp per
anställd. En politisk slutsats av
detta kan vara att en satsning på
vård/skola/omsorg, som
många önskar av andra skäl,
bättre än flera av de andra sektorerna skulle kunna rymmas
inom ett rättvist miljöutrymme.
Det kan också uttryckas som att
betydligt mer arbete är möjligt
om det utförs inom rena sektorer, t ex vård, skola och omsorg.

Figur 21. Anställda i nio sektorer och utsläpp av
växthusgaser per anställd. Bör endast tolkas som en illustration av en allmän
Tillverkning
tendens eftersom den bygger på inte
helt jämförbara data. Källa egna
beräkningar efter brittiska
utsläpp av
input/outputtabeller för utsläpp
växthusgaser
(Vaze 1997) samt offentlig
per anställd
svensk statistik för anställda.
Transpo

Finansiella tjänster

Byggande
antal
arbetande

Vård/skola/omsorg

len arbetande. Även handeln
har många anställda (i särklass
störst utsläpp per capita har
energiförsörjningen med ytterst
få anställda; denna sektor har
utelämnats ur diagrammet).

Olika sektorer i arbetslivet
smutsar ner i mycket varierande
grad som »vindrosen« i figur
21 visar. Här jämförs utsläpp av
växthusgaser per anställd med
antalet sysselsatta i nio sektorer.
Som synes ger tillverkningsindustrin stora utsläpp. Men tillverkningsindustrin har också,
tillsammans med vård, skola
och omsorg, den största ande-

Sveriges situation är ovanligt
gynnsam eftersom vårt fotavtryck är 7 ha/capita medan kapaciteten är nästan 10 ha/capita.
Eftersom den globalt tillgängliga
ytan bara är 1,8 borde vi dock, i
ett globalt rättviseperspektiv,
Jordbruk

reducera vårt fotavtryck till
mindre än en tredjedel. Det kräver både bättre teknik och minskad konsumtion vilket måste få
konsekvenser för produktionen
och därmed arbetandet.

hellre än materiell konsumtion.
Detta är också en av slutsatserna
i Stefan Edmans utredning om
hållbar konsumtion (SOU
2005:51)

Från ett konsumtionsperspektiv
kan detta beskrivas som att vi
bör satsa på sådana tjänster

Handel
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7. Arbete och liv i Sverige och världen

M

Det är ändå påfallande tyst
bland ekonomiska forskare och
debattörer om hur detta ska
hanteras (bortsett från förslag
att möta konkurrensen med
lägre löner och längre arbetstider, inte kortare; åsikter som ju
sammanfaller med arbetsgivarnas ständiga önskemål). Det kan
till en del bero på att det skett
ett hastigt vindskifte: många av
de länder som nu seglar upp
som hotande konkurrenter stöttades till helt nyligen med
utvecklingsbistånd från Sverige
och andra rika länder. Ett bistånd som skulle hjälpa befolkningen ur den fattigdom som
bland annat beror på de låga
lönerna.

ÅNGA UTTRYCKER IDAG

oro för hur företag i
Sverige – och andra länder med
höga lönekostnader – ska
kunna konkurrera på världsmarknaden och därmed bevara
jobben i landet. En öppnare
ekonomi (med mindre politiska
restriktioner), billigare transporter och snabbare kommunikationer – globaliseringens viktigaste kännetecken – har förstärkt konkurrensen från låglöneländer. Löneskillnaderna är
också enorma – se tabell nedan.
Arbetskraftskostnad 2004, kr per timme
för arbetare. Källa Industrifacken.

Sverige
USA
Japan
Korea
Ungern
Taiwan
Hongkong
Slovakien
Estland
Brasilien
Lettland
Bulgarien
Kina

209
168
158
83
48
47
45
40
33
22
22
15
6

Samtidigt som en del bistånd
finns kvar bygger nu de rika
länderna upp olika slags värn
mot att översvämmas av billiga
importvaror. Tullar och kvoter
är ett medel. Man ställer krav på
hur produktionen ska gå till:
inte »social dumpning«, inte
barnarbete, jämförbara miljökrav etc. Detta är ett sätt att
44

pekar också på att »outsourcing« – som att svenska kapitalintressen flyttar tillverkning till
låglöneländer – visat sig medföra problem som gjort det
långt mindre lönsamt än man
förutsett. Särskilt mindre företag kan också hämmas i sin tekniska utveckling av att splittra
produktutveckling och tillverkning geografiskt. Faktorer som
talar emot de dystraste scenarierna är också att de snabbväxande länderna har stora
egna problem att hantera, både
med en ogynnsam demografisk
struktur (många äldre att ta
hand om i Kina) och stora
miljö- och resursproblem.

neutralisera de delar av konkurrensen som uppfattas som
orimliga. De rika länderna har
också försäkrat sig om ett kraftigt utökat skydd för immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, kontroll över genetiskt
material etc) vilket reser hinder
för produktionen i de fattiga
länderna och även ger ett penningflöde från dem.
Det kan synas som om löneskillnaderna (enligt tabellen)
skulle göra all internationellt
inriktad produktion omöjlig för
ett land med så höga kostnader
som Sverige. Trots detta är
Sverigeplacerade företag fortfarande framgångsrika i världen.
Det förklaras ibland med positiva särdrag i Sverige som en
smidig byråkrati och väl
utbyggd social välfärd. Man
pekar också på att svensk
arbetskraft är kunnig, engagerad och har vana att arbeta
självständigt. Edling stryker
också under att specialisering
och samverkan mellan företag
och akademisk forskning krävs
för att skapa konkurrenskraft.
En nyligen publicerad konsultrapport (»Deloitte-rapporten«)

Det har föreslagits att den
ökade efterfrågan från de
växande ekonomierna i öst
gynnar företag i Sverige och
därmed sysselsättningen här.
Detta förefaller dock vara ett
kortsiktigt synsätt. Viktigare i
långa loppet är att många
»fattiga« länder snabbt håller
på att öka sina resurser i form
av utbildning och högteknologi. Därmed kan de snart konkurrera även på områden där
de rika länderna hittills haft ett
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problemen. Den enda konsekventa hållningen för ett land
som Sverige tycks därför vara
att avstå från att försöka klättra
ännu högre på den materiella
stegen. Det kan bara leda till
ökade klyftor som gör processen att utjämna löner och levnadsförhållanden globalt ännu
svårare. En öppen fråga är
dock hur ett land ska kunna slå
av på tillväxttakten men ändå
bevara sina företags konkurrenskraft. En lika avgörande
fråga är hur vardagslivet i
Sverige kan gestaltas på ett
attraktivt sätt i sådan process.

stort försprång. Allt talar därför
för att världen står inför en
enorm strukturomvandling
som mycket väl kan tänkas leda
till stora politiska spänningar.
Redan vid Rio-mötet 1992 yttrade president Bush (den
äldre) de bekanta orden om att
»den amerikanska livsstilen är
inte förhandlingsbar«. Det saknas fortfarande en seriös debatt
om global utjämning. Det kan
möjligen bero just på att frågan är så svår att tackla – det
finns förkärlek för att diskutera
de problem till vilka vi redan
anar en lösning.
Den önskvärda utjämningen av
levnadsförhållanden i världen
tycks alltså just nu gynnas av
stora tekniska och ekonomiska
språng i vissa länder. Ett sätt att
förhålla sig är att se det positiva i detta och verka för att alla
länder dras in i ett ökande
välstånd, även t ex länder i
Afrika som där utvecklingen
fortsätter att gå kräftgång. De
rika länderna får inte i sitt eget
handlande motverka detta.
Både gammalrika och nyrika
länder måste samtidigt hantera
de växande miljö- och resurs-

Epilog

liv samtidigt som fler bereds
plats där. Ingen vill ifrågasätta
vikten av att ha ett arbete men
vi diskuterar alltför sällan hur
mycket arbete som krävs för att
tillgodose arbetets olika syften.
En annan observation är att
arbetandet idag räcker för att
försörja alla trots att så många
inte arbetar. Därför borde det
finnas en bättre ordning att fördela arbetet. Det måste vara
bättre för alla att dela på jobben
snarare än att dela ut pengar.

har
försökt fånga några viktiga
drag i utvecklingen i Sverige.
Trots stora framgångar tycks vi
stå långt ifrån ett samhälle med
lyckliga människor som lever
meningsfulla liv med barn och
vänner, utan att tära på jordens
ändliga resurser. Förvärvsarbetet
har stått i fokus. Allt färre människor producerar allt mer.
Paradoxalt nog betraktas det
som ett hot, inte som en möjlighet. Vi tycks anstränga oss att
skapa jobb. De som står utanför
försörjs med bidrag.

D

EN HÄR RAPPORTEN

En annan fråga som lyfts fram
är de ekologiska gränser för förvärvsarbetandet och produktionen. Vi är inte fria att fortsätta i
samma hjulspår. Vad som ska
komma i stället är fortfarande
en öppen fråga.

Rapporten är inte skriven för att
ge några lösningar. Ändå pekar
det mesta på att arbetslivet
måste reformeras så att människor kan leva ett mer balanserat
46

47

Referenser

AllensbacherInstitut (1999). Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie
1997-1999. Munich, Saur.
Bunting, M. (2004) Willing Slaves: How the Overwork Culture is Ruling
Our Lives, London: Harper Collins
Diener, E. and Seligman, M. E. (2004) Beyond Money. Toward an
Economy of Well-Being. Psychological Science in Public Interest, 5.
Edling, Jan (2005) Alla behövs. Kan laddas ner från
http://www.di.se/DataBas/2005/05/18/Pix/allabehovs.pdf
FSI, Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier,
www.forskningsgruppen.com
Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org/
Hochschild, A. R. (1997). The time bind: when work becomes home and
home becomes work. New York, Metropolitan Books.
Konjunkturinstitutet: www.konj.se
Reich, R. (1991) The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21stCentury Capitalism, New York: Alfred A Knopf,
Sanne, C. (1991). Mer eller mindre arbete? Löntagarnas arbetstidsönskemål. Stockholm, SCB Levnadsförhållanden 70.
Sanne, C. (1995). Arbetets tid. Om arbetstidsreformer och konsumtion i
välfärdsstaten. Stockholm, Carlssons.
Social rapport (SCB) http://www.sos.se/fulltext/111/2001-111-3/hela.pdf
Vaze, P. (1997) Environmental input-output tables for the United
Kingdom. Economic Trends, No 527 October

48

Den gröna idéverkstaden Cogito – döpt
efter 1600-talsfilosofen Descartes kända
uttalande »Cogito, ergo sum« (Jag tänker,
alltså finns jag) – vill med denna, sin
första rapport, presentera fakta och
frågeställningar kring arbete och arbetsliv.
Vi strävar framförallt efter att dra fram
Christer Sanne

okända, obekväma fakta ur statistikfloden
och efter att ställa kritiska och gärna
provocerande frågor. Däremot lägger vi
inte fram några konkreta reformförslag.

Den här rapporten utgör inledningen av
Cogitos verksamhet. Vi planerar ett antal
uppföljningsverksamheter på samma tema
under hösten 2005 och våren 2006. Vi har
strävat efter att presentera fakta kortfattat,
sakligt och neutralt. Vi hoppas att beskrivningarna gör det lättare att sortera
argumenten snarare än att värdera dem.
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