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Hur mycket vi arbetar 
– dåtid, nutid och framtid

Denna artikel är en populär sammanfattning av forskning vi nyligen bedrivit 
om hur antalet arbetade timmar per capita beter sig över tiden. Vi dokumen-
terar att arbetsutbudet och antalet arbetade timmar i ekonomin minskar i takt 
med att produktiviteten stiger: för varje procents produktivitetsökning minskar 
arbetsutbudet med ca 0,2 procent. Vår förklaring till detta fenomen är att våra 
hushåll har stabila, långsiktiga preferenser som kännetecknas av en starkare 
inkomst- än substitutionseffekt av löneökningar. Vi tror därför att antalet arbe-
tade timmar kommer att fortsätta sjunka i framtiden i den mån produktiviteten 
fortsätter att öka.

Hur mycket kommer vi att arbeta i framtiden? Den ökade automatiseringen 
och IT-drivna strukturomvandlingen oroar beslutsfattare och forskare. En 
mörk framtid för sysselsättningen målas upp, där jobb försvinner. I Boppart 
och Krusell (2016a) argumenterar vi för att antalet arbetade timmar sanno-
likt kommer att minska i den utsträckning som produktiviteten fortsätter 
förbättras. Vi menar dock att jobb inte kommer att försvinna utan snarare 
att arbetskraften kommer att välja att arbeta mindre.

Låt oss börja med att titta på historiska data. Figur 1 visar utvecklingen 
av antalet arbetade timmar per capita för ett antal länder.

Det är tydligt att antalet arbetade timmar har minskat kontinuerligt, 
om än i en blygsam takt: med knappt 0,5 procent per år. Vad förklarar 
denna utveckling? Visar mönstret ett gradvis försvinnande av jobb sedan 
1800-talet, som ett resultat av teknisk utveckling? Nej, vi menar snarare 
att tekniska framsteg har ökat arbetsproduktiviteten och att arbetsutbudet 
minskat. Till följd av den ökade produktiviteten har människor alltså änd-
rat sitt beteende – de har valt att minska på arbetstiden. Strukturomvand-
lingen som kommer med teknisk utveckling och med förändringar i den 
relativa storleken på olika sektorer i ekonomin gör att vissa jobb försvinner 
men också att nya jobb uppstår. Antalet arbetade timmar är ett utfall av 
såväl efterfrågan som utbud, men efterfrågan spelar roll främst på kort sikt, 
just då det kan vara brist på jobb i vissa sektorer och finnas många vakanser 
i andra. På längre sikt anpassar sig däremot efterfrågan och utbudet till var-
andra – vill människor arbeta kommer jobb att skapas. 

Sett ur ett längre perspektiv kommer alltså antalet arbetade timmar fram-
för allt att spegla preferenserna hos vår homo economicus. Om vi har tur nog 
att se produktiviteten fortsätta förbättras i framtiden så är ytterligare minsk-
ningar i marknadsbaserat arbete inte bara förväntade, utan också önskvärda!
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Vår ansats är i linje med den som de flesta makroekonomer skulle använ-
da. Den skiljer sig dock i ett grundläggande avseende från gängse teorier. 
Under de senaste 30 åren har ett slags konsensus växt fram, nämligen att 
antalet arbetade timmar förväntas vara stabilt på lång sikt och därmed inte 
påverkas av produktivitetsutvecklingen. Denna konsensus kan härledas till 
amerikanska data från efterkrigstiden, som visas i figur 2.

Figur 2 visar det totala antalet arbetade timmar per amerikan i arbets-
för ålder. Antalet arbetade timmar visar upp- och nedgångar, men utan 
någon övergripande trend, över mer än ett halvt sekel. Det är inte det att 
makroekonomer som generaliserar utifrån denna figur är omedvetna om 
historien – exempelvis lyfter Cooley och Prescott (1995) fram kontrasten 
mot historiska data i sitt argument för att antalet arbetade timmar är stabila 
över tid. De flesta kursböcker på kandidatnivå hänvisar också till den längre 
historiska bilden, ibland genom att citera en välkänd passage från Keynes. 
Han noterar att antalet arbetade timmar har fallit och spekulerar i att hans 
barnbarn endast kommer att välja att arbeta 15 timmar i veckan eftersom 
de kommer att vara så mycket mer produktiva och därför välja att ha mer 
fritid under vilken man kan förkovra sig. Keynes hade långt ifrån rätt i sin 
kvantitativa bedömning, men hans kvalitativa utsago föll ändå ut väl (när 
det gäller detta ämne…). På något sätt har likväl synen att vi nu trätt in i en 
stationär era kommit att dominera, och de mest använda makroekonomis-
ka modellerna är alla utformade för att reproducera ett långsiktigt konstant 
antal arbetade timmar. Det är detta synsätt vi utmanar.

Vi argumenterar således för synen att antalet arbetade timmar sjun-
ker när produktiviteten ökar. Vi menar därför att amerikanska data från 

Figur 1
Genomsnittligt årligt 

antal arbetade tim-
mar per capita i 25 

länder

Anm: Y-axeln är här, liksom i övriga figurer, logaritmisk: en rät linje innebär en konstant 
tillväxttakt. 
Källa: Maddison (2001).
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efterkrigstiden snarare utgör ett undantag utifrån både ett historiskt och 
internationellt perspektiv. Dessa data bör således inte tas som representa-
tiva eller vägleda våra teorier. De bör inte heller användas som grund för 
arbetsutbudsmodeller, från vilka prognoser eller policyrekommendationer 
erhålls. Figur 3a visar data för Frankrike och Tyskland, och figur 3b visar 
data för ett tvärsnitt OECD-länder, där båda täcker efterkrigstiden. 

Dessa data tecknar en annorlunda bild. I Frankrike och Tyskland mins-
kar antalet arbetade timmar i en årlig takt på omkring 1 procent. Det är 
sannolikt att dessa tillväxttakter i viss mån påverkats av att antalet arbetade 
timmar initialt var väldigt högt på grund av ett extraordinärt återuppbygg-
nadsbehov efter andra världskriget. I en bredare uppsättning länder mins-
kar antalet arbetade timmar över tid i en genomsnittlig takt på omkring 
0,45 procent per år, och denna takt överensstämmer med det längre per-
spektivet i figur 1. En takt på 0,5 procent innebär inte särskilt synliga för-
ändringar från år till år – och därför bortses den kanske ifrån i diskussio-
ner om ekonomisk politik som tenderar att handla om konjunkturmässiga 
rörelser i sysselsättningen – men över längre tidsperioder är minskningen 
högst noterbar och en viktig faktor i våra ekonomier. Även mellan länder 
kan man notera en signifikant negativ korrelation mellan antalet arbetade 
timmar och produktivitet, dvs man kan i ett tvärsnitt notera samma möns-
ter som vi ser över tid (se Bick m fl 2016).

Vad förklarar då data om man som vi tar ett arbetsutbudsperspektiv? 
Med andra ord, vad förklarar att arbetsutbudet sjunkit? Under efterkrigs-
tiden har arbetsproduktiviteten gått upp med nästan en faktor av fyra och 
så även konsumtion och produktion. Dessa produktivitetsförbättringar är 

Figur 2
Årligt antal arbetade 
timmar i USA per 
person i arbetsför 
ålder

Anm och källa: Metod och källa som i Rogerson (2006).
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vår huvudkandidat till förklaring. Men hur kommer det sig att människor 
inte utnyttjar möjligheten att arbeta mer när deras löner ökar? Vi har redan 
indikerat svaret ovan. När lönerna ökar visar den mikroekonomiska stan-
dardteorin på två effekter. Den ena är substitutionseffekten, som gör det 
mer attraktivt att arbeta (jämfört med att konsumera fritid). Den andra är 
inkomsteffekten. Inkomsteffekten gör oss rikare givet att antalet arbetade 
timmar är oförändrat, och den ökade inkomsten gör det därmed mer att-

Figur 3b
Antal arbetade tim-

mar i ett urval av 
OECD-länder

Figur 3a
Antal arbetade tim-
mar i Frankrike och 

Tyskland

Källa: Total Economy Database (2016).

Källa: Total Economy Database (2016).
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raktivt att konsumera mer fritid, dvs att arbeta mindre. Standardslutsatsen 
bland makroekonomer har varit att hushållen måste ha sådana preferen-
ser att inkomst- och substitutionseffekten exakt tar ut varandra – hur ska 
annars det konstanta antalet arbetade timmar förklaras, medan produkti-
vitet, produktion och konsumtion växer stadigt? Vi argumenterar i stället 
för att, grundat på bredare data, inkomsteffekten måste dominera. Med en 
inkomsteffekt som är något starkare än substitutionseffekten så kan det 
mönster vi ser i data förklaras, oavsett hur rik en given ekonomi är, dvs både 
över tid och i jämförelsen länder emellan.

Mer specifikt härleder vi i vår uppsats en klass av nyttofunktioner som 
fångar essensen i att inkomsteffekten just lite mer än tar ut substitutionsef-
fekten så att antalet arbetade timmar faller i konstant takt när produkti-
viteten ökar i konstant takt.1 Den klass vi härleder kan ses som en genera-
lisering av den klass som togs fram i King m fl (1988) och som dominerat 
den makroekonomiska litteraturen på grund av att den leder till ett konstant 
antal arbetade timmar när produktiviteten växer i konstant takt. Generali-
seringen innebär just att vi kan tillåta att inkomsteffekten inte är lika med 
substitutionseffekten. Formellt visar vi i vår uppsats, under förutsättningen 
att den förra dominerar, att antalet arbetade timmar i en ekonomi som väx-
er balanserat måste sjunka i jämn takt, där vi med ”balanserat” menar att 
produktiviteten växer i jämn takt med en konstant sparkvot, en konstant 
kvot mellan kapitalstocken och BNP och konstanta kapital- och lönekost-
nadsandelar. Figur 4 illustrerar detta balanserade mönster i amerikanska 
data. 

Vår tolkning innebär, för det första, att om inte homo economicus ändrar 
sina preferenser så har vi inte någon anledning att förutse avvikelser från 
tidigare data i det som komma skall. Om produktiviteten fortsätter att växa 
i linje med sitt historiska mönster så kommer människor att fortsätta arbeta 
mindre och mindre. Om 50 år kommer detta att innebära en 33-timmars 
arbetsvecka (från nuvarande 40). Om produktivitetsutvecklingen stagne-
rar finns det naturligtvis inget skäl att förvänta sig en minskning i antalet 
arbetade timmar, men huruvida produktiviteten stagnerar eller inte är ing-
et vi spekulerar i här. Vi vill förstås också påpeka att våra prognoser handlar 
om den långa sikten; på kort sikt förekommer strukturomvandling, och det 
är säkert också så att olika aspekter av våra institutioner, som t ex arbetslag-
stiftning och normer på arbetsmarknaden, begränsar möjligheterna till ett 
successivt sjunkande antal arbetade timmar. Däremot är vår syn att dessa 
institutioner på sikt är endogena och därför kommer att avspegla just prefe-
renserna hos homo economicus/otiosus. 

För det andra tror vi att det finns plausibla, USA-specifika faktorer som 
kan förklara landets exceptionellt stabila antal arbetade timmar sedan 1950. 
Dels fortsatte antalet arbetade timmar att minska som tidigare ungefär till 
1980, som visas i figur 5. 

1 Möjligen skulle vi kunna kalla en människa med denna typ av nyttofunktion homo otiosus, 
syftande på en människa som gillar fritid.
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Dels ökade arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor under den senare 
delen av efterkrigstiden, något som de flesta tolkar som att diskriminering-
en av kvinnor successivt minskat; detta fenomen har hursomhelst nu saktat 
in (mäns arbetskraftsdeltagande har minskat något under perioden). Dess-
utom har löneojämlikheten i USA ökat drastiskt sedan slutet av 1970-talet: 
även om den genomsnittliga lönen har fortsatt stiga har de flesta sysselsatta 
de facto sett sina löner stagnera, vilket innebär att deras incitament att arbeta 
mindre uteblivit: den inkomsteffekt som högre löner kan ge upphov till 
finns inte för de allra flesta i den amerikanska ekonomin. Till sist har det 
skett en demografisk förändring till följd av baby-boomen som ökat befolk-
ningen i arbetsför ålder under den senare delen av perioden. Sammantaget 
tror vi att dessa faktorer kan förklara stabiliteten i antalet arbetade timmar 
i USA som det undantag det är. Det är inte heller troligt att de flesta av de 
mekanismer vi tror förklarar USA:s exceptionella efterkrigsdata kommer 
att fortsätta utgöra ett tryck uppåt på antalet arbetade timmar i framtiden. 

Vilka andra implikationer följer av vår tolkning av historiska data? Ett 

Figur 4
Approximativt balan-

serad tillväxt i USA

Källa: The Maddison Project (2016) och Bureau of Economic Anlaysis (2016).

Kvoten mellan konsumtion och BNP                Kvoten mellan kapitalstocken och BNP

BNP per capita                   Konsumtion per capita
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lågt antal arbetade timmar per capita går hand i hand med hög inkomst och 
är alltså ett tecken på en välmående ekonomi och inte på en illa fungeran-
de sådan. Även om olika snedvridningar i ekonomin kan medföra ett lägre 
antal arbetade timmar än vad som vore önskvärt så bör den grundläggande 
drivkraften mot mindre arbete beaktas och tas med i välfärdsbedömningar 
mellan länder såväl som över tid.

Vår tolkning av tvärsnitts- och tidsseriedata innebär också att man bör 
förvänta sig ojämlikhet i antalet arbetade timmar mellan hushåll inom ett 
land. Lägre inkomst och lägre timlön pekar, allt annat lika, mot en högre 
önskad arbetsmängd. Detta innebär att större arbetsinsatser bland lågin-
komstgrupper inom ett land är ett naturligt marknadsutfall och att syste-
matiska avvikelser från sådana mönster kan tyda på att arbetsmarknaden 
inte fungerar effektivt. Åtgärder eller avtal på denna marknad som syftar till 
att begränsa antalet arbetade timmar bör således ta hänsyn till dylik hete-
rogenitet.

I vilken mån gäller minskningarna i antalet arbetade timmar den s k 
intensiva marginalen, dvs antalet arbetade timmar per anställd, och i vil-
ken mån gäller de den extensiva marginalen – arbetskraftsdeltagandet? I 
de amerikanska data vi tittat på handlar hela nettominskningen av antalet 
arbetade timmar sen 1900 om den intensiva marginalen, för totalt sett har 
arbetskraftsdeltagandet varit förvånansvärt konstant. Om produktivitets-
ökningarna vi observerat historiskt även fortsätter i framtiden så tror vi 
emellertid att den extensiva marginalen kommer att få betydelse, eftersom 
vi tror att många jobb, trots teknisk utveckling, även i framtiden kommer 
att kräva en viss minimitid. I en uppföljande studie tillsammans med Jonna 
Olsson, doktorand på vårt institut, tittar vi på denna fråga och framför allt 
utifrån ett heterogenitetsperspektiv: vilka grupper kommer i så fall att dra 

Figur 5
Antalet arbetade tim-
mar per vecka i USA, 
1990–2005

Källa: Ramey och Francis (2009).
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sig ur arbetskraften, när kommer detta ske, och kommer marknaden att 
leverera det som är samhälleligt önskvärt? Denna forskning pågår för fullt, 
och vi hoppas kunna rapportera resultat inom en snar framtid.

Vi måste slutligen också påpeka att vi inte menar att en ökad arbetspro-
duktivitet har varit, är, eller kommer att vara densamma för alla sysselsatta. 
Den framtida tekniska utvecklingen kommer säkerligen inte att påverka alla 
typer av färdigheter likadant, oavsett om de är medfödda eller tillskansade 
genom utbildning – vissa sysselsatta kommer att se sina löner öka i relativa 
termer och andra kommer att se dem minska. Men i den utsträckning som 
det finns breda produktivitetsvinster att göra i framtiden, likt de som har 
gjorts historiskt, känner vi oss trygga i vår prognos att antalet arbetade tim-
mar kommer att fortsätta minska i en stadig takt och att detta är något bra.
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