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"Det ger inte fler jobb" — 
professor Lars Calmfors om 
kortare arbetsvecka 
Sundsvall (ST) 2005-08-04 [03:00] 
Sänkt arbetstid ger inte mer jobb. 
Det säger Lars Calmfors, professor i 
Internationell ekonomi vid Stockholms 
universitet. 
 
—Nej, den internationella forskningen tyder på det. 
De anställda kompenserar sig lönemässigt för den 
kortare arbetstiden och på sikt blir effekten att den 
totala arbetstiden minskar, säger Lars Calmfors. 
I Sverige talar vi om 40-timmarsvecka. I flera 
andra europeiska länder har man kortat arbetstiden 
och Frankrike har gått längst med att införa 35 
timmars arbetsvecka. 
Men i sin rapport "Längre arbetstid — början på en 
ny trend?" hänvisar Lars Calmfors bland annat till 
undersökningen European Labour Force Survey 
som ger en annan bild. Den visade att fransmän 
som jobbade heltid år 2002 i praktiken arbetade 
37,7 timmar. 
Även holländare, tyskar och inte minst engelsmän 
— vars arbetstider enligt avtalen skulle ligga på 
runt 37 timmar i veckan — jobbade klart mer än 
så. Engelsmännen jobbade faktiskt 43 
timmarsvecka. 
— I många fall var det obetald övertid, säger Lars 
Calmfors. 
I Tyskland finns nu en tendens att arbetstiden 
förlängs. 
— De stora industriföretagen Siemens och 
Daimler/Chrysler träffade i fjol avtal om att 
förlänga arbetstiden för en del anställda, utan 



lönekompensation. Det är en följd av att jobben 
annars riskerar att flyttas utomlands. I Frankrike 
har man ökat möjligheterna att jobba övertid och i 
Belgien, Nederländerna och Österrike diskuteras 
förlängd arbetstid, säger Lars Calmfors. 
Även motsatsen finns dock. 
— Ja, i Norge funderar man på att korta 
arbetstiden, men de kanske har bättre råd med 
tanke på oljepriset, påpekar Calmfors. 
Han menar att det kan finnas särskilda skäl att 
korta arbetstiden. 
— Men med tanke på den ökade konkurrensen från 
låglöneländer och att ålderspyramiden i Sverige gör 
att utbudet av arbetskraft minskar, så är skälen 
klart svagare än tidigare. 
Väger man in semestern och andra ledigheter har 
dessutom heltisarbetande svenskar redan kortare 
årsarbetstid (1 676 timmar) än snittet i Västeuropa 
(1 700). Och betydligt kortare än länderna i 
Östeuropa (1 800 timmar).  
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