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aktuelt økonomi

I regnestykket må også 
husarbeid, oppussing, 
barnepass og hjelp til 
familiemedlemmer 

telle med. 
Charlotte Koren, øKonom

Konsekvensen når du tar 
deg fri, er at også andre 
får mindre forbruk. Du 
trekker deg litt tilbake 

fra det spleiselaget som 
velferdsstaten er. 
erling holmøy, forsKningsleder, ssB

man skal si hva man har råd til, så gjøres ikke 
denne kunnskapen relevant. Man sitter på na-
bokontoret i SSB og ignorerer den kunnskapen. 
Det er ganske forstemmende, sier hun.

SSB svarer. Vi må spørre Erling Holmøy, som 
har skrevet SSB-rapporten om sekstimersda-
gen: 
 – Overvurderer man ikke kostnaden av redu-
sert arbeidstid ved å forusette at fritiden er helt 
uproduktiv?
 – Jo, og en samfunnsøkonomisk lønnsom-
hetsvurdering av økt fritid måtte selvsagt ta 
hensyn til at folk setter pris på fritid. Men vi har 
ikke hatt ambisjoner om å gi en slik vurdering, 
svarer han. Så lenge arbeidstidsreduksjonen 
skjer frivillig, må den ekstra fritiden i så fall ha 
like stor verdi som den tapte lønnen etter skatt. 

m en Herren svarte henne: «Marta, Marta! 
Du gjør deg strev og uro med mange ting. 
Men ett er nødvendig. Maria har valgt 
den gode del, og den skal ikke tas fra 

henne.» 
(luKas 10:41-42 )

Da Charlotte Koren, økonom og forsker ved 
Nova, i 2012 utga boken Kvinnens rolle i norsk 
økonomi, åpnet hun siste kapittel med historien 
om Marta og Maria. Mens Marta steller i stand 
for Jesus og disiplene, sitter Maria ved Jesu føt-
ter og lytter. Marta ber Herren om å sende Ma-
ria ut i kjøkkenet for å hjelpe til, men får ingen 
støtte.
 – Jeg synes kanskje Jesus er litt kulten når 
han så uforbeholdent støtter Maria. Historien 
viser at kampen mellom yrkeskvinnen og hjem-
memoren, mellom den som sitter inne blant 
mennene og den som står bak og lager mat, er 
veldig gammel. Jeg blir overrasket over at mot-
setningene mellom de to rollene fortsatt er så 
stor, sier Koren.

Fornyet debatt. Forrige uke sendte NRK 
Brennpunkt et program om sekstimersdagen. 
«Avsløringen» var en fersk rapport fra Statistisk 
sentralbyrå som viser at vi kan redusere normal-
arbeidsdagen til seks timer og likevel opprett-
holde dagens velferdsstat. 
 I debatten som fulgte fikk sekstimersdagen 
en uventet forsvarer i den selverklært arbeids-
narkomane pr-rådgiveren Hans Geelmuyden. 
Skal livet gå opp når både mor og far jobber ute, 
er det nødvendig med kortere normalarbeids-
dag, skrev han på bloggen sin. Folk kan heller 
jobbe lengre før de pensjonerer seg, mente han. 
Dagens muligheter til deltidsarbeid er ikke nok.
 – Tall for kvinners sykefravær, og stadig flere 
uføre, antyder at dagens arbeidsmarked må or-
ganiseres annerledes, sier Geelmyuden til Mor-
genbladet.

Men har vi råd? Det er noen haker ved regne-
stykket til SSB: I modellen kortes arbeidstiden 
gradvis ned etter hvert som økende produktivi-
tet gir oss råd til det, og sekstimersdagen kom-
mer først i 2060. Redusert arbeidstid går også 
på bekostning av høyere lønn. Det betyr at skat-
tenivået må øke for at staten skal få inn like mye 
penger å drive velferdsstaten for. Resultatet er 
et skattenivå på 50 prosent i 2060, mot dagens 
37 prosent. Men det er noe mer som mangler i 
beregningen.
 SSBs tidsbrukundersøkelse fra 2010 viser at 

Individet som utgangspunkt: sekstimersdagen har vært forbundet med venstresiden, men kommunikasjonsrådgiver hans geelmuyden tar til orde for 
at det snarere bør bli en blå kampsak. – dypest sett handler dette om individets rett til å velge.  Foto: Anniken C. Mohr

Maria Berg Reinertsen

Prisen på det gode liv
VeRDiValG Regnestykkene om 
sekstimersdagen ser annerledes 
ut om vi også tar med verdien av 
arbeidet vi ikke får lønn for.

når en legger sammen lønnet og ulønnet arbeid, 
jobber menn og kvinner like mye. Men en stør-
re andel av damenes arbeid er husarbeid og bar-
nepass som ikke synes i bruttonasjonalprodukt. 
 – I regnestykket over hvilke realverdier sam-
funnet skaper, må også husarbeid, oppussing, 
barnepass og hjelp til familiemedlemmer telle 
med, sier Charlotte Koren. 
 Det er ikke bare damer som blir usynlige. Når 
fritiden ikke teller, forsvinner også AFP-pensjo-
nisten som pusser opp kjøkkenet for sine voks-
ne barn – menn mellom 65 og 74 er de som bru-
ker mest tid på «hjelp til andre hushold». Det 
samme gjør den økte arbeidsbyrden til yrkes-
aktive menn, som ifølge tidsbrukundersøkelsen 
bare har redusert arbeidstiden sin med ni mi-
nutter, men samtidig økt husholdsarbeidet sitt 
med nesten en time.
 Men i SSBs rapport står valget mellom pro-
duktivt lønnsarbeid og uproduktiv fritid. Marg-
unn Bjørnholt har redigert en fersk antologi om 
feministisk økonomi, Counting on Marilyn Wa-
ring. Hun kaller SSBs rapportering for «steinal-
derøkonomi».
 – I tretti år har feministisk økonomi vist at 
mye av den såkalte fritiden også er produktiv. I 
Norge har vi tidsbrukundersøkelser fra 
1970-årene og frem til i dag. Der ser man at mye 
av det vi kaller fritid egentlig er arbeid. Men når 

AntAll betAlte 
ArbeIDstImer

1945 2014

45

70


