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Till statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 9 september 1993 bemyndigade regeringen stats-
rådet Laurén tillkalla särskild utredareatt med uppdrag utredaen att
förutsättningarna för nationaldagengöra till helgdag.att

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 22av september
1993 direktör Carl Erik Hedlund särskild utredare.som

Den 11 november 1993 förordnades civilekonom Katarina Rangnitt
utredningens sekreterare.att vara

Som förordnades den december15experter 1993 landshövding Ulf
Adelsohn, biträdande direktör Karin Ekenger SAF, hovrättsassessor
Martin Holmgren Justitiedepartementet, överhovpredikant Carl
Henrik Martling Svenska Kyrkan och familjeekonom Pia Nilsson
TCO.

Utredningen har antagit Nationaldagsutredningen.nanmet
Efter beslut den 20 december harett utredningen anlitat fil. dr Per

Skedinger, Industriens Utredningsinstitut, för belysa de ekono-att
miska konsekvenserna nationaldagen tillatt helgdag.görsav
Skedingers tillfogad betänkandetärrapport bilaga.som

Nationaldagsutredningen överlämnar härmed sitt betänkande 6 Juni
Nationaldagen.

Stockholm i april 1994

Carl Erik Hedlund

Katarina Rangnitt
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Sammanfattning

Syftet nationaldagsutredningenmed har varit utreda förutsättning-att
för nationaldagen den juni till6 helgdag.göra De ekono-attarna

miska konsekvenserna inrättandet helgdag skulle fâ harsom av en ny
särskilt studerats. Då det i utredningens uppdrag låg studeraäven att
konsekvenserna, ekonomiska och andra, inrätta nationaldagenattav

helgdag bekostnad någon existerande allmän helgdagsom av nu
har utredningen studerat dessa möjligheter såväl alternativet attsom
flytta nuvarande helgdag.en

betänkandet redovisarI utredningen förslag till Lag ändringett om
i lag allmänna helgdagar 1989:253. Förslaget innebär änd-om en
ring i helgdagsordning.nuvarande Nationaldagen den juni6 blir
allmän helgdag samtidigt annandag pingst upphör helg-attsom vara

fram tilldag. Jag har kommit denna slutsats dels ha stude-attgenom
de ekonomiska konsekvenserna ytterligare helgdag, ochrat av en

folkligadels beakta och kyrkliga traditioner.attgenom
bliNationaldagen bör tydligare symbol för Sverige i framtidenen

och då det befogat den till helgdag. Vi leverär göra i alltatt en mer
internationaliserad värld. Genom EES-avtalet och eventuellt med-ett
lemsskap i knyts Sverige denEU europeiskanärmare gemenskapen.
Sverige dessutom land tagit och invandrareär ett emot tar emotsom
från många olika kulturer. För kunna kultureratt ta emot utannya
rädsla måste känna trygghet i det svenska. Liksom nationerman unga
behöver stärka sin nationalitetskänsla bör vi i Sverige, i tider med

förändringar, vår identitet.stärkastora
En ytterligare helgdag betrakta generell arbetstidsför-är att som en

kortning. Man kan utgå från arbetstidsförkortning leder tillatt en
minskad produktion. följdTill produktionsbortfallet får ävenav man
räkna med statsbudgetens utfall påverkas negativt, eftersomatt
skatteintäkterna minskar. En ekonometrisk studie har utförts för att

arbetsdagarnasskatta bidrag till produktionsvolymen i tillverknings-
industrin. Resultaten från den ekonometriska studien ligger sedan till
grund för kalkylerna beträffande bruttonationalprodukten.

Ett undersökningens viktigaste resultat minskningenär attav av
produktionen proportionell neddragningenär antalet arbets-mot av
dagar inom tillverkningsindustrin. För kunna uppskattninggöraatt en
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måste tjänstepro-bruttonationalprodukten deeffekterna på ävenav
och offentliga sektorn inkluderas.delarna näringslivetducerande av

tillverkningsindustrinekonometriska analysen endastDå den äravser
elasticiteterna i de sek-vissa antagandengöratvungen att omman
driftstidernaexkluderats. Det har är avsevärtnoterats atttorer som
i tillverkningsindustrin,i tjänsteproducerande sektorernalängre de än

till antagandet ytterligare helgdag kan reduceravilket leder att en
i tjänstesektorn. talar föri mindre utsträckning Dettadriftsdagarna att

blir mindre inom tillverkningsindustrin.produktionsminskningen än
bruttonationalprodukten måsteför betraktasBeräkningarna som mer

beräkningar endast tillverkningsindustrin.osäkra deän avsersom
helgdag, allt lika,inför nationaldagen skulleOm annatsom enman

medföra årligt produktionsbortfall inom tillverkningsindustrindet ett
i genomsnitt. Bruttonationalprodukten skulleomkring 0,3 procent

fyraminska med mellan 0,2 och 0,3 dvs. mellan ochprocent, tre
års produktion. Under konjunktur-miljarder kronor baserat 1992

mässigt normala år får räkna med bortfallännu störreettmer man av
inte rimligt i dagensdet reala produktionsvärdet. Det kan attanses

ekonomiska införa ytterligare helgdag. Om nationaldagenläge en
befintlig helgdag bort eller flyttas.skall bli allmän helgdag bör tasen

fristående helgdagar. Till dessa hör nyårsdagen,Sverige har elva
påsk, första maj, Kristitrettondedag jul, långfredagen, annandag

pingst, midsommardagen, alla helgonshimmelsfärdsdag, annandag
Vid internationell jämförelsedag, juldagen och annandag jul. en av

exportländer framkommerantalet helgdagar i våra tio viktigaste att
varierar mellan åtta helgdagar iantalet helgdagar i dessa länder

England och elva helgdagar i Frankrike och Belgien.
alltför traditionsbundna för med iPåsken och julen är att vara

diskussionen avskaffas till förmån för nationaldagen. Det-attom
gäller för nyårsdagen dessutom allmän helgdag iärsamma som en

västerländska länder. Midsommardagen och alla helgons dagsamtliga
skulle därmed inte kompensera för detinfaller på lördagar och pro-
helgdag på nationaldagen skulle upphovduktionsbortfall som en ge

först och främst stårkommit fram till valettill. Utredningen har att
kyrklig helgdag. De alternativ harborgerlig ochmellan somenen

diskuterats är:

helgdag.Första maj upphör att vara

helgdag i borgerligt hänseen-upphörkyrklig helgdagEn att vara
alternativ:då emellan följandede. Valet står tre

jul.Trettondedag
himmelsfärdsdag.Kristi

pingst.AnnandagE1
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valetI mellan de aktuella helgdagarna har utredningen tagit hänsyn
fleratill olika faktorer. Den ekonomiska aspekten har varit viktig,

utredningen har tagit hänsyn tilläven teologiska och socialamen
aspekter.

Förslaget bort annandag pingst till förmån för nationaldagenatt ta
och därmed inte bort den borgerliga helgdagen första maj byggerta
främst på följande Första maj har i kombination medresonemang.
valborgsmässofirandet utvecklats till folklig helg, vilket görstoren

dagen bör kvar allmän helgdag. Annandagatt pingst skullevara som
dessutom bidrag till bruttonationalproduktenstörre förstaett änge
maj i och med annandag pingst alltid infaller måndag.att Kristien
himmelsfärdsdag skulle ekonomisk synvinkel för-änur vara mer
delaktig bort på grund den klämdagenatt ta helgenatt permanentaav

upphov till förmodligen orsakar ytterligare produktionsbortfall.ger
gårDet emellertid inte enbart helgdagsordning frånatt se en ny

ekonomisk synpunkt. Det finns andra faktorer också viktigaärsom
och jag föreslårgör bort annandag pingst. Helgen iatt att tasom
samband med Kristi himmelsfärdsdagen folkkär vårhelg,är vilketen

det olämpligt bort Kristigör himmelsfärdsdag allmänatt ta som
helgdag. Annandag pingst den helgdagär kyrklig synvinkelsom ur
framstår den minst olämpliga bort och det dessutom denatt ärtasom
helgdag ligger nationaldagennärmast i tiden.som
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F Örfattningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lag allmänna helgdagarom om

1989:253

Härigenom föreskrivs lagen allmänna helgdagaratt 1989:253om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med allmän helgdag i lag Med allmän helgdag i lagavses avses
eller författning eller författningannan annan

söndagar, däribland påskdagen söndagar, däribland påskdagen,
och pingstdagen,

nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag
jul, de inteäven infallernär söndag,en

långfredagen, annandag påsk, långfredagen, annandag påsk,
Kristi himmelsfärdsdag, Kristi himmelsfärdsdag, natio-annan-
dag pingst, midsommardagen naldagen, midsommardagen och
och alla helgons dag. alla helgons dag.

Nuvarande lydelse

2§ Av de i § angivna1 helgdagarna infaller
nyårsdagen den januari1
trettondedag jul den 6 januari
lângfredagen fredagen före påskdagennärmast
påskdagen söndagen efter den fullmånenärmast

infaller på eller efternärmastsom
den 21 mars

annandag påsk dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter påskdagen
pingstdagen sjunde söndagen efter påskdagen
annandag pingst dagen efter pingstdagen
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tidenunderinfallerlördagdenmidsommardagen som
juni2620den -

tidenunderinfallerlördagdendaghelgonsalla som
novemberden 6oktoberden 31 -

december25denjuldagen
december26denjulannandag

lydelseFöreslagen

infallerhelgdagarnaangivna§ide 12§ Av
januariden lnyårsdagen
januariden 6trettondedag

påskdagenförefredagen närmastlångfredagen
fullmåneefter densöndagen närmastpåskdagen

efterellerpåinfaller närmastsom
den 21 mars

påskdagenefterdagenpåskannandag
påskdageneftertorsdagensjättehimmelsfärdsdagKristi

6 junidennationaldagen
under tideninfallerlördagdenmidsommardagen som

juni2620den -
tidenunderinfallerlördagdendaghelgonsalla som

november6denoktoberden 31 -
december25denjuldagen
december26denjulannandag

1996.januarikraft den liträderlagDenna
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Utredningsuppdragetl

1 Direktivenl
.

Nationaldagsutredningen tillsattes i september 1993 med syfte att
utreda förutsättningarna för nationaldagen dengöra 6 juni tillatt
helgdag. Enligt direktiven dir. 1993:104 det viktär särskiltattav
studera de ekonomiska konsekvenserna inrättandetsom av en ny
helgdag få,skulle såväl för den offentliga sektorn för närings-som
livet och övriga delar samhället. Detta med beaktande bl.a. detav av
statsñnansiella läget. I utredarens uppdrag ligger också undersökaatt
konsekvenserna, ekonomiska och andra, inrätta nationaldagenattav

helgdag på bekostnad någon existerande allmän helgdag.som av nu
Alternativet flytta nuvarande helgdag skall också studeras.att en

1.2 Utredningens tillvägagångssätt

Utredningens tyngdpunkt har legat på de ekonomiska aspekterna av
införa nationaldagen helgdag. Som led i utredningensatt ettsom

arbetet studera de ekonomiska konsekvenserna har konsultatt en
anlitats, fil. dr Skedinger,Per Industriens Utredningsinstitut, för att
utföra de nationalekonomiska beräkningarna. Skedingers rapport
återfinns i sin helhet bilaga. förAnsvaret v-ilar helt pårapportensom
författaren, innehållet har legat till grund för slutsatserna imen
utredningen.

Utredningen har också gjort mycket begränsad undersökningen
bland branschorganisationer och företag. Syftet med enkäten var
främst det fanns andra faktorerutröna betydelse föratt nä-om av
ringslivet inte beaktats utredningen.som av

ändraAtt helgdagsordningen kan inte enbart ekonomiskses som en
fråga. Utredningen har därför sammanställt information bak-om
grunden till våra helgdagar både kyrklig och folklig synvinkel.ur
Detta för kunna förslag där såväl de ekonomiskaatt presentera ett
konsekvenserna de kyrkliga och sociala beaktas.som t
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2 Nationaldagen i ett

sammanhang

2. l Inledning

Den 6 juni Sveriges nationaldag,är dagen inte iär de flestamen som
andra länder allmän helgdag. Utredningen har i uppgift utredaen att
förutsättningarna för nationaldagengöra den 6 juniatt till helgdag,
alternativt flytta existerande helgdagatt till lördagnärmaste elleren
söndag till förmån för nationaldagen. I det sammanhanget detär
viktigt ha kunskap hur nationaldagenatt har kommit till. Då detom
i direktiven också ingår utreda möjligheten flyttaatt att en nu
existerande helgdag måste alla helgdagar in isättas sammanhang.ett
Det därför ocksåär intresse belysa hur de har kommit tillatt ochav

de fortfarande har den betydelse de gång har haft.om som en

2.2 Begreppet nationaldag
En nationaldag lands officiellaär högtidsdag. Den firasett till minne

betydelsefull händelse i landets historia eller för hyllaav en att ett
statsöverhuvud eller någon nationell symbol. Ofta har den dagannan
då landet har fått sin gällande konstitution valts nationaldag. Detsom
gäller bl.a. för Norge, Danmark och USA. Andra händelser som
nationaldagen firas till minne lands enande,är självständighetettav,
eller revolution.

2.2.1 Tillkomsten nationaldagsvenskav en

Den 6 juni har kallats Gustaf Vasas dag Cederblom, 1918, svenska
flaggans dag och Sverigesär nationaldag och svenska flaggansnu
dag. Att det just den juni6 blev Sveriges nationaldagvar som var
inte någon självklarhet. Datumet föremål för diskussionervar runt
sekelskiftet och många propagerade för midsommardagen i stället för
den juni.6

Själva placerandet Gustav detta datum tillkomnamnet troligt-av
vis i patriotiska avsikter Rehnberg, 1943. Det Gustav IIIvar som
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tillanknytningså fåpåjuni för6 sättpå denplacerade sitt attnamn
delenUnderGustav. störrekungliga bärarenförstaden namnet avav
nationellfiradesdagjuni inte6den1800-talet som ensomenvar

tidensdennamnsdag förfrämstfiradesdagen etthögtid, avsomutan
1800-taleti slutetinte förränDetpojknamn.vanligaste somavvar

junioch den 6Sverigeislog igenomströmningar ävenpatriotiska
minne denfiras tillDagenminnesdag.nationellfram avtogs som en

varigenomSveriges kung,valdes tillVasadå Gustav1523juni6
själv-enande tillSverigesochupphörde,Danmarkmedunionen en
1809regeringsformen,gällandetidigarepåbörjades. Denständig stat

Även riks-juni.den 6dagtecknaddessutomregeringsform,års var
regeringsformennuvarandedenår 1973beslutförstadagens antaatt

juni.6denmeddelades
starkastkänslornanationalromantiskadå de1890-taletPå somvar

ochfosterlandskärlekuttryckaförsökte vägarSverigei attnyaman
grannländerfrån våraskillnadtillSverigeuppmärksammadesdet att

svenskinföraDiskussionernationaldag.någon atthadeinte enom
midsommar-föreslogsolika hållflerafrånfart ochnationaldag tog

minnetsåvälinrymdeMidsommardagen1943.Rehnberg,dagen av
fannsStockholm. DetiintågVasasGustavresningEngelbrekts som

midsommardagen.nationaldagenläggaskälpraktiskadessutom att
fåfolkfest skulleegenskapmidsommarensutnyttjaGenom manavatt

också lämpligtansågsDetnationaldagen.tillinramningnaturligen
lägligtdå detochhalv fridagellertill helnationaldagengöra voreatt

helgdag.befintligredannationaldagenläggaatt en
junidagemellertidhändelser kom attradGenom annanenen

i Ord ochRehnbergMatsnationaldag.svensketableras gavsom en
kom sighur detversion1943,månadstidningIllustreradbild, aven

dessochSkansennationaldag.svensketableradesjuni6att som
händelseför-detroll icentralspeladeHazeliusArturgrundare en

färgadprovinsielltprägladesi tidtillkomSkansenloppet. avsomen
Hazeliuspatriotism och Arturutstyrdhistorisktochromantik var en

vårfestHazeliusanordnadepatriot. 1893typisktidenför en
emellertid såVädretmaj.31invigas denskulleSkansen varsom

för-dagfestligheter. Enförsta dagensställa infickdåligt att man
succé, bådeblevoch detstapelnvårfestSkansensgicksenad enav

snöpligadetsiggrämde överHazeliusmassmedialt.ochpublikt som
avslut-förpublicitetall görautnyttjaförstod dock attöppnandet att

tid-idärförkundeManspektakulär.destoningen se annonsermer
national-gångpådag ochVårfestens sista storningarna sammaom:

juni6tisdag deniminnenhistoriskavåraaffirandettillfest morgon
Året påSkansenanordnadedärpå, 1894, nyttGustafsdagen. en

liksomSkansenhvilken dagjuni,6afslutas denvårfest som
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förlidet år skall firas svensk nationaldag. Hazelius agerandesom
fick genomslagskraft. Tusentals skolbarn tågadestor till Skansenupp
med flaggor i händerna firandetoch på Skansen blev förebilden som

efter på många håll i Sverigetogs
Händelserna på Skansen diskussionerna svensk national-gav om en

dag fart. Det fanns hel del kritiker till Hazelius självsvåldigany en
förfarande. Till de kritiska hörde Aftonbladetrösternamest som
menade det inte konstlad ska skapas nationaldagatt väg och ien
Budkaflen kunde 1895 läsa Rehnberg, 1943:man

Nationaldagen ha vi inte kommit öfverens Menännu.om som
doktor Hazelius på Skansen tyckes ha sig på det skagett tusan att
bli den juni,6 så få vi väl densäga Napoleon, hannärstorasom

adjö af Karl Johan: Så må våra öden gå i fullbordan.tog
Hvilket inte bör hindra, midsommardagen också hädanefteratt

hittills blir nationaldag. Liksom förresten hvarje dag i åretsom en
kan bli, bara har något fira den med.attman

Kritiska till har denröster 6 juni etablerats svensktrots som en
nationaldag. Om det resultat Artur Hazelius försök ellerettvar av

vår nationaldag fram firandetväxt svenska flaggans dag,om ur av
andra vill gällande,göra kan endast spekulerasom grupper man

Svenska flaggans dag har firats sedan 1916. Uppslaget till sådanen
dag korn från grosshandlare Nils Ljunggren 1915 bildade kom-som
mittén, Bestyrelsen för svenska flaggans dag, för få i ståndatt en
svenska flaggans dag. Syftet med den svenska flaggans dag attvar
i samförstånd med vederbörande myndighet och under allmänhetens
medverkan verka för öka kärleken och aktningen till den svenskaatt
flaggan sprida information dess betydelsesamt symbolatt om som
för fosterlandet. villeMan anordna sådan dag redan höst,en samma

fölldet på utomhusfirandet kunde spolieras höstvädret ochattmen av
de två nationella minnesdagarna hösten, Gustavatt Adolfs och

Karl XII:s dödsdagar, inte ansågs lämpliga för festligheter. I stället
beslöt fira den 6 juni, dagen symboliserar inledningenattman som
till den tiden Hübner, 1955.nya

Programmet för flaggdagen utgjordes fest på Stadion, festlig-enav
heter fosterländskamed tal och sång Skansen militärkonsertsamt
på Hasselbacken. Att delar festligheterna lades Skansen visarav
på Hazelius försök inte gått förbi. Svenska flagganshelt obemärktatt
dag inte endast flaggans dag Bestyrelsen föri Stockholm, utanvar en
Svenska Flaggans Dag hade landetredan 1916 spridit intresset över
Hedvall, 1940.
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vårt land.tillrelativtkomsedoffentligt sentflagga ärAtt somen
hissadskulleflagganbestämde1872Oscar att varaDet somvar

1986.Konow,därvistades vondag hanvarjeslottStockholm
ochriksdagshuset,pâflagga snartbörjadesamtidigtUngefär attman

inbitförbyggnaderofficiellaandratill attbruketsigspred en
fartverkligunionsupplösningen 1905,efterallt taframför1900-talet,
ochmellan NorgeunionsupplösningenEfterallmänheten.blandäven

flaggaSverigesutformningennuvarandedenbestämdesSverige av
1918. SedanCederblom,1906flaggdagocksåinstiftadeoch enman

fråndagenochdag, ärFlaggansSvenskajuni6firas den1916 som
lämpligtansågsDetnationaldag. attofficiellavår sam-1983 även

flaggdagarnaallmännadeförordningendenmedtidigt omnya
natio-Sverigesofficiell karaktärjuni6också den1982:270 somge

naldag.
högtidsdag.nationellfiratsår100underjuni har6Den ensom

åren ochförändratsdelvis överinnehållet harochUtformningen
fram-och vårnutidvårhistoria,vårSverige,i dagpåminner omoss

främstvarför denledighetsdagallmänvaritaldrighartid. Dagen en
anordnasdetochskolornaifirasDagenskolbarn.firats para-har av

kungenGenomstäder.svenskaallablåsmusik i attoch nästantalder,
symbolvärde.ytterligarefåttdagenharflaggordelar ut

dåtidochnutidiHelgdagar2.3

helgdagarExisterande2.3. 1

helg-vadreglerar är1989:253helgdagarallmänna somLagen om
elleri laghelgdagallmänMedhänseende.borgerligtidag avses

helg-antaldessutomfinnssöndagar. Detalla ettförfattningannan
veckodagvilkendatum,bestämtfiras oavsettdagar ettsom

SOUhelgdagarfastakallashelgdagarinfaller. Dessahelgdagen
maj, juldagenjul, förstatrettondedagnyårsdagen,Hit hör1987:4.

Övriga helgdagar. Avrörligakallashelgdagarjul.annandagoch
långfredagen,nämligenvardag,påalltidinfaller annan-dessa ensex

midsommar-pingst,annandaghimmelsfärdsdag,Kristipåsk,dag
infalleralltidövrigamedan dedag,helgonsoch alla endagen

kallasbrukarsöndaginfalleralltidinteHelgdagarsöndag. ensom
helg-fastafemhör deTill dessahelgdagar.ellerfristående extra

jul ochtrettondedagnyårsdagen,jul,annandagjuldagen,dagarna
annandaglångfredagen,helgdagarnarörligaoch demajförsta sex

midsommardagenpingst,annandaghimmelsfärdsdag,Kristipåsk,
dag.helgonsallaoch
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Nedan görs uppräkning de fristående helgdagarna ochen av när
dessa infaller.

nyårsdagen den januari1
trettondedag jul den januari6
långfredagen fredagen förenärmast påskdagen
annandag påsk påskdagenmåndagen efter
första maj första maj
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter påskdagen
annandag pingst måndagen efter pingstdagen
midsommardagen den lördag infaller undersom

tiden den 20 26 juni-
alla helgons dag den lördag infaller undersom

tiden den 31 oktober den 6-
november

juldagen den 25 december
annandag jul den 26 december

2.3.2 Innebörden våra helgdagarav

Helger påsken och julen väletableradeär i den kristendomensom av
dominerade världen. Det har i Sverige byggts traditioner dessarunt
helger och anledningen till vi firar dem allmänt känd.att är Nyårs-
helgen också etableradär helg fira i delaratt värl-som storaen av
den. För den profana helgdagen första maj gäller denävenatt om
inte firas alla så dagen etableradär arbetarrörelsens dag. Närav som

diskuterar hur väl vissa helger och traditioner etablerademan är i
den svenska folksjälen bör komma ihåg Sverige inte likaatt ärman
homogent det gång har varit. Drygt 10% Sveriges be-som en av
folkning har i dag utländsk bakgrund och kommer från kultureren
där andra helger deän nämnda har betydelse.storovan

För övriga kyrkliga helgdagar har i viss mån det traditionella
firandet helgdagen fallit bort ocheller anledningen till deav äratt
helgdagar oklar.är Trettondedag jul, Kristi himmelsfärdsdag,
pingsten, midsommardagen och alla helgons dag för mångaär
svenskar dagar då vi lediga, mångaär inte bakgrunden tillvetmen

de helgdagarär och endast mindre del befolkningenatt firaren av
dessa helger i kyrklig anda. Det inte mångaheller känner tillär som
den historiska bakgrunden till firandet första maj.av
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julTrettondedag

ellerjultrettondedagfirandettillmotivenbakomliggande avDe
julTrettondedagklara.heltinteockså heter ärdagenEpifania som

firandesymbolik. I östorientaliskpräglad manbörjanfrån avvar
ochdopfödelse, Jesubl.a. Jesuhändelser,olikaraddagenden en

december25denhade bestämtNärbesök. västkonungarsheliga tre
Epifaniafiran-medproblemuppstodfödelseför ettJesudagensom

deivalde västEpifaniatillknutnamotiv manBland dedet. som var
fort-emellertidfinnsDetBetlehem.ibesökkonungarnasheliga tre

gåvor,sinamedkomverkligendetolkningar närolikafarande av
ochrökelseguld, myrra.

pingstochhimmelsfärdsdagKristi

medhörpingstdagenochhimmelsfärdsdag sammanKristiBåde
eftertorsdagensjättedeninfallerhimmelsfärdsdagKristipåsken.

uppståndnepåskdagendenminnetillfirasochpåskdagen av
påskenbinderhimmelsfärdsdagKristihimmelsfärd. sammanKristus

förut-ochuppståndelsenkonsekvens ensompingstenmed avsom en
på JesuavslutningenmarkerarDenandeutgjutelsen.försättning

och pingsthimmelsfärdsdagenmellanNiodagarsperiodenjordeliv.
lämnadesApostlarnakyrkoåret.iprägelspeciell en-myckethar en

skeddevilketinfrias,skulleAndenlöftetpåi väntan att omsamma
pingstdagen.på

religiösän rentdessutomharhimmelsfärdsdagKristi annanen
folk-himmelsfärdsdag ävenKristifiras1925Sedan sombetydelse.

dag.nykterhetens
bröllopshelg.betydelsefå storkommitocksåharPingst att ensom

kon-människormångavilkenunderhelgdessutom ungaDet är en
firmeras.

majFörsta

avseendeutomkyrkligtihelgdagmed allmänlikställdesmajFörsta
denkollektivavtalenrådandedådeGenom1938:107. var1939

och lagenarbetareflestadefördagarbetsfriredanmajförsta en
firatsmaj harbrukligt. Förstaredanvadprincipifastställde varsom

till-längreellermedeltiden ännusedanfolkfestickekyrkligensom
vanligtvaritseklerna etthariUtflykteri tiden.baka naturen genom

studenter-blanddetutvecklades1800-taletUnderdagen.firasätt att
Valborgs-förekommandeallmäntLundochUppsalai ett numerana

förstamajñrande.och
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Sverige känner viI till första maj främst dagen för arbetar-som
demonstrationståg.rörelsens förstaAtt maj erkänd dag firaattvar en

delar Europa bidrog till 1889större valde justöver denattav man
till internationelldagen dag för arbetardemonstrationer. I Sverigeen

hade demonstrationerna sin omfattning fram till börjanstörsta av
Uppslutningen1940-talet. minskade därefter förutom under perioden
1960-talet, dåi slutet demonstrationerna präglades internatio-av av

nell solidaritet. Sedan dess har maj i Sverige förlorat1 något sinav
prägel internationell arbetarrörelsedag.storsom

Midsommardagen

kyrkliga motivet till fira midsommardagenDet Johannesäratt
födelse.Döparens Fram till 1953 firades dagen den juni,24 men

midsommardagen förlagd till den lördagär infallernumera som
under tiden den 20 26 juni. Ursprungligen emellertid midsom-var-
mardagen sommarsolstândsfest. midsommarsolståndetAtten ren

sammanfalla med heligeråkade den Johannes döpares dag torde vara
förklaringen till dagen har bevarat sin ställning i tradition ochatt

förfolkmedmedvetande. Det övrigt endast i Sverige och Finlandär
har karaktär kyrkligdagen helgdag och gudstjänstdag.som av

Alla helgons dag

Allhelgonadagen inrättades för ingen skulle bli bortglömdatt martyr
såkyrkan. Den utvidgades småningom till gälla de helgonävenattav

saknade dag. Den svenska reformationen behöll All-som egen
helgonadagen den november, den1 uppenbara helgonkopplingtrots

fortfarandeDagen infaller den 1 november, firasen. men numera
lördag infalleralla helgons dag den under tiden den 31 oktobersom -

efterföljandeden 6 november. firasDen söndagen till minne deav
döda.

Helgdagar i2.3.3 historiskt perspektivett

helgdagar,Synen liksom skiftatantalet, har tiderna. Detgenom
alltid varit frågahar diskuterats och helgdagarnaatten som anpassa

till seder och bruk inget Under seklernas gång hargängse är nytt.
många helgdagar försvunnit. har helgdagarnaMan efteranpassat nya

skiftandeseder och ekonomiska förutsättningar. Kyrkan, statsmakten
och under tid arbetarrörelsen ofta hafthar olika uppfattningarsenare
då förändring utfommingen de svenska helgdagarna haren av av
diskuterats.
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för gudstjänstdag avseddpå helgdagdefinitionenallmänna ärDen
emellertid endastreglerarhelgdagarallmännavila. Lageneller om

Vill markerahänseende.borgerligthelgdag ivad är attmansom
i får det påbetydelse lagenhelgdag har änbegreppet angesannanen

kyrklig helgdag används.begreppetnågot sätt, attt.ex.annat genom
därfördag och densöndagen Herrenskristnade förstaFör var

samtidigt arbetsdag underdengudstjänstdagen. Mennaturliga envar
gudstjänsten. Medför delta iendastgjorde avbrottvilken attman

skulle användas tillvilodagsöndagen tillutveckladestiden somen
förvärvsarbete stredansågoch sön-aktiviteterkyrkliga motattman

förbjöds människorna1600-taletUnderhögtidskaraktär.dagens att
liksomfåfänga tidsfördrivlättja ochsig annat ut-ägna som
gång har lagarna änd-Under seklernasför helgdagen.förakttryckte

och sabbatsbrottet ansågsvarit likartadinnebörden harrats, men
Martling, 1993. inteallvarligt brott Detmyckettidigare ett varvara

avskaffadeshelt i Sverige.sabbatsbrottbegreppet1948förrän som
helgdagar.mycket antaldet frammedeltidenUnder växte stortett

anknytning tillalla hadehelgondagarså kalladeflestaDe somvar
emellertid antaletreduceradesreformationenMedhelgon.något

behölls främstkyrkoordningen 1571den svenskakraftigt. Ihelgdagar
skedde efterKristusanknytning. Urvalethadehelgdagarde som

hela församlingenfiradeshelgondagarendast deprincipen att avsom
dessutom ellerMartling 1993. Manbevaradesgemensamt mervar

viktiga ihelgondagar bonde-sådanatvingad bevaramindre att som var
och hadeofta marknadsdagarHelgondagarhandelsåret.och envar

kyrkoordningen blev detfolket. denförankring bland Trotsstark nya
hos myndigheter-irritationvållademånga helgondagar. Dekvar stor

kyrkolagsförslag åri Laureliikan läsa1600-talet. Manredanna
förmentvidskeplighet ellerdenMartling, 19931650 att avsom av

straffas för detta.skallskyr arbetethelighet
1772 och den innebarhelgdagsreform genomfördesNästa stora

helgdagar. Man bortreducering antaletkraftigytterligare togaven
liksom apostla-jul, påsk och pingstvidoch fjärdedagarnatredje-

dag och skärtors-Marie besökelsesdessutom bortdagarna. Man tog
så kyndelsmässo-ändrade bl.a.helgdagar, ochdagen attmansom

följandefiras den söndagen.dag komoch alla helgonsdagen att
dåligtför vissa helgdagargudstjänsternaMotiveringen att varvar

dryckenskap.användes till lättja ochledighetenbesökta och mestatt
Tham, nöjde sig emellertidkalenderreformen, PerInitiativtagaren till

med motion reduceraåterkom 1815med dettainte attutan omen ny
avskaffa ytterligare fem helgdagar,villehelgdagar. Hanantalet

himmelsfärdsdag,bebådelsedag, KristiMarietrettondedag jul, annan-
grundade detta dessamidsommardagen ochpingst ochdag att
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helgdagar kostade samhället 4.733.333 riksdaler och 16 skilling.
Trots detta avvisade riksdagen förslaget. Ett försök gjordes 1828nytt
med liknande motion Thams, ekonomiutskottet meden som men
Esias Tegnér i ledningen avstyrkte motionen då ville bevaraman
avvägningen mellan Catholicismens yppiga öfverflöd och andra
Christna Kyrkors alltför och förbleknande återhållsamhetmagra
Martling 1993.

tredje-Sedan och fjärdedagarna försvann med 1772 års kalenderre-
form har annandagarna, trettondedag jul, Marie bebådelsedag, Kristi
himmelsfärdsdag och Johannes döpares dag midsommardagen varit
föremål för diskussion avskaffas eller förläggas tillatt närmasteom
lördag eller söndag. Det har dessutom under tidigt 1900-tal diskute-

annandag pingst med allmän helgdagersätta kyrkligrats att utanen
karaktär för det arbetande folket skulle få tillfälle till vila ochatt
rekreation begränsas kyrkliga restriktioner. någotInteutan att av av

initiativdessa ledde dock till något resultat.
Nästa förändring kom med kalenderreformen 1953 inne-stora som

bar lag angående tiden för firandet Marie bebådelsedag,en ny av
midsommardagen och allhelgonadagen 1952:48. Då flyttades mid-
sommardagen till den lördag infaller under tiden den 20 26som -
juni, Marie bebådelsedag till den söndag infaller under tiden densom

och22 25 alla helgons dag förlades till den lördag in-mars som-
faller under tiden den 31 oktober den 6 november. Syftet med-
reformen dels nä jämnare fördelning under året deattvar en av

helgdagarna ochallmänna dels minska den splittring arbets-att av
veckorna vissa de fristående helgdagarna medförde. Mansom av
ansåg dessutom det rekreationssynpunkt värdefulltatt attur vore
placera de ifrågasätta helgdagarna i omedelbar anslutning till en
söndag varigenom skulle erhålla tvådagarsledighet. I valetman
mellan lördag och måndag ansågs lördagen föredra eftersomattvara
förlusterna arbetstimmar därigenom skulle begränsas i möjligasteav
mån. I samband med propositionen prop. 1952 kalender-nr om
reformen 1953 motionerades det återigen avskaffa trettonde-attom
dag jul och Kristi himmelsfärdsdag kyrkliga helgdagar, eller isom

fall förlägga dem till söndagar, med motiveringen dessavart att
helger kvarlevor från katolsk tid och Kristi himmelsfärdsdagattvar
ofta inföll mitt i vârbruket. Detta förslag avvisades emellertid andra
lagutskottets utlåtande 19524. med motiveringen ärendet inteattnr

fårenbart rationaliseringssynpunkt.ses ur
enda ökningenDen antal helgdagar har skett 1939 dåav som var

första maj infördes borgerlig helgdag 1938:107. Genom desom en
då rådande kollektivavtalen den första maj redan arbetsfri dagvar en
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princip vad redanfastställde ioch lagenarbetareför flestade som
brukligt.var

perspektivinternationelltiHelgdagar2.3.4 ett

jämförelseinternationell helg-medtvå syftenfinns göraDet att aven
vilka länder harinformationerhålladagar. Det är att som enomena

andrahelgdag. Deti så fall firar dende ärnationaldag och somom
Sverige har i förhållandehelgdagarallmännamångahurutrönaatt

sammanställningredovisastabell 2.1i vår närhet. Itill länder aven
i tabellenHelgdagarnaexportländer.för våra tiohelgdagarna största

helgdagar 1989:253allmännaenligt lagendefinieradeär somom
hänseende. Nedan allai borgerligthelgdag ärvadreglerar ärsom

alltid infaller söndag.deuppräknade, förutomhelgdagar ensom

exportlânderi våra tiohelgdagarInternationell jämförelse störstaTabell 2.1 av

3. 4. USA 5. Dan-Tysk- 2. Stor- NorgeSverigeHelgdagar
markbritannienland

Helgdag HelgdagHelgdag HelgdagHelgdagHelgdagNyårsdagen
HelgdagjulTrettondedag

HelgdagHelgdagHelgdagHelgdag HelgdagLångfredagen
HelgdagHelgdagHelgdagHelgdag HelgdagpåskAnnandag

HelgdagHelgdagHelgdagFörsta maj
HelgdagHelgdagHelgdagHelgdagHimmelsf.Kr.
HelgdagHelgdagHelgdagHelgdagpingstAnnandag

Hel gdagMidsommardagen

Helgdaghelgons dag°Alla
Helgdag HelgdagHelgdag HelgdagHelgdagHelgdagJuldagen

HelgdagHelgdagHelgdagHelgdagHelgdagjulAnnandag
8 2 78 5helg- 11Totalt antal

dagar mot-som
svenska:desvarar

5Övriga 2l 73 5°3helgdagar ---
47 56175NEJ310NEJNationaldagen -

halvhelgdagsom
10 9,5108 1014llhelg- 11Totalt antal --

dagar
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Helgdagar Sverige 6. Fin- 7. Frank- 8. Neder- 9. Italien 10. Bel-
land rike länderna gien

Nyårsdagen Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Trettondedag jul Helgdag Helgdag Helgdag
Långfredagen Helgdag Helgdag Helgdag
Annandag påsk Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Första maj Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Kr. Himmelsf. Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Annandag pingst Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Midsommardagen Helgdag Helgdag

Alla helgons dag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Juldagen Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Annandag jul Helgdag Helgdag Helgdag Helgdag
Totalt antal helg- 11 9 7 7 7 7
dagar mot-som

de svenska:svarar
Övriga helgdagar 3 1 3 3- -
Nationaldagen NEJ 6 12 147 304 254 217

helgdagsom
Totalt antal helg- 11 10 11 9 10 ll
dagar

Källa: uppgifter från ambassadema
Anm: Länderna rangordnadeär efter andelen svensk till respektiveland.exportav
a l Sverige infaller alla helgonsdag alltid lördag, medanden i övriga länder har dagen helgdagen som somalltid infaller den 1 november.
b katolskaDen delen Tysklandhar fler helgdagar denän protestantiskadelen.av

första siffranc Den gäller för England.Skottlandoch Nordirland har fler helgdagar.

Utav de studerade länderna det endast Storbritannienär intesom
firar någon form nationaldag. Danmarks grundlovsdag inteärav en
officiell nationaldag, firas nationell festdag med halvmen som en en
ledig dag och därförär uppräknad i tabell 2.1 nationaldag. Densom
officiella nationaldagen drottningens officiellaär födelsedag, men
dagen inte helgdag.är allaI de övriga länderna nationaldagenen en
allmän helgdag.

Vad det gäller antalet helgdagar kan Sverige har elvaattman se
allmänna helgdagar. Vid jämförelse finner antalet helg-atten man
dagar i våra tio viktigaste exportländer varierar mellan åtta helgdagar
i England och elva helgdagar i Frankrike och Belgien. Större delen
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tyska delstaterfinns vissadetockså elva,Tyskland har sommenav
helgdagar.till 14har upp

för-bör visshelgdagarantaletjämförelseinternationellVid aven
helgdagar,fastaförhållandevis mångaSverige hariakttas.siktighet

vilkendatum,bestämtfirashelgdagar oavsettdvs. ettsom
lördaginfallaandra 0rdmedkaninfaller. Dehelgdagenveckodag en

produktionsbortfalllikadå inteochsöndag storteller ettgenererar
och USAStorbritannienvardag.infallerhelgdagar ensomsom

kom-veckodagar. Löntagarnaspecifikahelgdagarflerdäremothar
före måndagenellerpå fredagenledig dagmeddessutom enpenseras

lördag ellerinträffarhelgdagarnafastaderasnågonefter enavom
söndag.

mellanjämförelserkompliceraraspektytterligarefinnsDet somen
med lageni enlighetdefinieradehelgdagardetochländer är omatt

generellt arbets-antaletmedinte överensstämmerhelgdagarallmänna
alla helgonsochmidsommardagenuppräkningen ärfria dagar. I ovan

lördaginfalleralltiddehelgdagarinräknadedag atttrots ensom
människorflestaför de ävenarbetsfria dagardärmed skulleoch vara

julafton ochMidsommarafton,varit helgdagar.hadeintedeom
vanligtvisdeinkluderade ärintedäremot attnyårsafton trotsär

frånskiljer sigarbetsfria dagargenerelltantaletAttarbetsfria dagar.
påhelgdagar berorallmännaenligt lagen atthelgdagarantalet om

helgdagarna.ledighetavtalat utöverhararbetsmarknadens parter om
beaktats i dennainteutlandet haravtal iliknandeFörekomsten av

utredning.
skillnader kanutjämnasträvandefrån EU:sutgångspunktMed att

samstämmighet blandfrånvaronintressedet att notera avvara av
allmänna helg-för degäller datumendetmedlemsländer vadEU:s
allmänna helg-undersökningEG-kommissionensEnligtdagarna. av
allmän helgdagåret då detolika dagar1991 57detdagar varvar

helgdagarendamedlemsland. Dei minst gemensammasom varett
juldagen. Dettaochnyårsdagenmedlemsländernatolvdeför var

bakgrundenhistoriskaochskiftande religiösamycketdenåterspeglar
medlemsstat.respektiveför
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2.4 Att bort eller flytta existerandeta en

helgdag till förmån för nationaldagen
Enligt direktiven skall utredningen undersöka möjligheten inrättaatt
nationaldagen på bekostnad någon existerande helgdag,av nu
alternativt flytta helgdag.en

Påsken och julen alltför traditionsbundnaär för med iatt vara
diskussionen bort till förmån för nationaldagen.att tas Detsammaom
gäller nyårsdagen dessutom allmän helgdagär i alla väster-som en
ländska länder. Midsommardagen och alla helgons dag infaller på
lördagar och skulle därmed inte kompensera för det produktionsbort-
fall helgdag nationaldagen skulle upphov till. De alter-som en ge
nativ i den fortsatta redogörelsen kommer föremål försom att vara
diskussion är:

Trettondedag jul upphör helgdagD i borgerligt hänseende.att vara

Helgdagen den första maj upphörD helgdag eller flyttas tillatt vara
den första lördagen alternativt söndagen i maj.

Kristi himmelsfärdsdag upphörD helgdag i borgerligtatt vara
hänseende.

Annandag pingst upphör helgdag.D att vara

Innebörden alternativen trettondedag jul och Kristi himmels-attav
färdsdag upphör helgdag i borgerligt hänseendeatt ärvara att
dagarna inte längre arbetsfria dagar.är Det kyrkomötetär be-som

dagarna skall helgdagarstämmer i kyrklig mening.om vara

2.5 Bakgrunden till nationaldagsutredningen
2.5.1 Bakomliggande lagtext och förarbeten

I departementspromemorian Sveriges riksvapen och Sverigesom
flagga Ds Ju 1981:4 ansågs det frågan officiellt fast-att ettom
ställande svenska flaggans dags karaktär Sveriges nationaldagav av
borde få lösning. Man ansåg juni,den 6 dagen för Gustavatten
Vasas val till Sveriges konung 1523 och för utfärdandet 1809 årsav
regeringsform, hade karaktären allmänt erkänd nationaldag.av en

påpekadesDet i promemorian motioner detta tidigare hadeatt om

Även riksdagens första beslut år 1973 den nuvarande regerings-att anta
formen meddelades den 6 juni.
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någotbehövdesintedetmotiveringenmedriksdagenavslagits attav
anfördespromemorianlförhållandet.bekräftaförriksdagsbeslut att

förord-reglerasflaggdagarnade allmännavidare genom enatt om
denuttryckförfattningsmässigttillfälle atterbjudsning, attett ge
inteframhölls dessutomnationaldag. Det attSverigesjuni6 manär

grundvalPåhelgdag.allmänjuni till6dentillsyftade göra avatt en
officiellfåjuni skulle6denregeringenföreslogpromemorian att en

lag-tillmed förslag198182:109nationaldag prop.karaktär nyav
Riksdagenflagga.SverigesochriksvapenSverigesstiftning om

allmännaderegleringenframhade lagtsvadgodtog avomsom
1982:270förordningenoch i198182:KU26bet. omflaggdagarna

juniden 6föreskrivitregeringenhar attflaggdagarallmänna -
flaggdag.allmändagflagganssvenska ärochnationaldagSveriges -

särskildkyrkoförfattningsutredningentillsattes1983vårenUnder
bl.a.uppgiftmedPetriAxelCarlhovrättspresident att seutredare:

slutbetänkandesittIkyrkan.svenskaröranderegelbeståndetöver
allmännaförslagframutredningenladeoch 51987:4 ettSOU om

allmän-det ärtill förslaget storBakgrunden atthelgdagar. avvar
vaddefiniera ärbetydelsesamhällsekonomisk attoch somrättslig

iröda dagarnadetillfredsställandeansågs inte atthelgdag. Det
otidsenliga kyrko-regleradesutsträckningialmanackan genomstor

kyrkolag.års17721689 ochförfattningar,
med kyrko-i saköverensstämde198889: l 14prop.Propositionen

lagenframhöllRegeringenförslag. attförfattningsutredningens
hänseende. Vilkaborgerligtihelgdagvadreglera ärbörendast som

får bestämmasmeningkyrkligihelgdagarskalldagar somansessom
författningellerlagivadbörLagenkyrkomötet. annansomangeav
begreppetmarkeraVillhelgdag. attallmänmedskall manavses

någotpåfår deti lagenbetydelse änharhelgdag angesannanen
används. Dethelgdagkyrkligbegreppetsätt, attt.ex.annat genom

helgdagarallmännanågrapropositionenockså imarkerades att nya
Justitiedepartemen-tillskrivelseridetefterinföras. Dettabörinte att

och den interna-juni6dennationaldagenbl.a.föreslagitshade atttet
helgdagar.allmännaskulle8denkvinnodagentionella varamars

konstitutionsutskottetbehandlade198889:KU29betänkandeI
följdmotioner.antal1988892114förslag prop. samt ettregeringens

Motionsyrkande:

Wohlin-m.fl. m, AnnaBjörckAndersBolander c,Gunhild
båda cStarrinKarinochBrunanderoch LennartcAndersson

till helgdagskalljuni göras6dennationaldagenyrkade att
dess-m.fl. yrkadeBjörckAnders198889:K807.198889:K12-14,
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regeringen skulle tillsätta utredning där möjlighetenattutom atten
avskaffa eller flytta någon existerande helgdag skulle utredas.nu
Björn Samuelsson vpk yrkade riksdagen skulle beslutaatt att
skolans avslutningsdag skulle bli allmän helgdag 198889:K817.

tillstyrkteUtskottet propositionen och avstyrkte motionerna. Ut-
skottet fann inte någon anledning frångå sitt tidigare ställnings-att

i frågantagande nationaldagen. Motionerna avstyrktes med föl-om
motivering:jande

Nationaldagen fick år 1982 författningsmässig reglering som
allmän flaggdag. Frågan nationaldagen helgdag har be-om som
handlats riksdagen vid flertal tillfällen med anledningettav av
motioner under år, hösten 1988. Utskottetsenastsenare
198889:13 ansåg de nuvarande formerna för firandetatt av
nationaldagensvenska flaggans dag tillräckligt förutrymme attgav
markera nationaldagens betydelse i det svenska samhället.

påpekades riksdagenVidare hösten 1986 bet. l98687:KUl6att
motionavslog skolavslutningen till allmän flaggdaggöraatten om

hänvisning tillbl.a. under skolavslutningarna kan variera mellanatt
skolformerolika och mellan olika delar landet.av
reservationl menade Anders Björck m.fl. Sveriges national-atten

har under årdag kommit uppfattas betydelsefullattsenare som en
nationell högtidsdag. kan knappastDet råda någon tvivel attom en
majoritet medborgarna hyser uppfattningen nationaldagen börattav

allmän helgdag. Nationaldagen normalt helgdag i andraärvara
länder. reservationI uttryckte Bertil Fiskesjö och Bengten annan
Kindbom båda åsikt med tilläggetc nationaldagen ärattsamma av
betydelse för möjligheten på dag kunna utryckaatt att en gemensam
nationell och kulturell gemenskap tillgång för vårt samhälle.är en

Riksdagen följde utskottet och lagen 1989:253 all-genom om
helgdagar trädde i kraft januariden 1990 blevmänna 1 regle-som

ringarna helgdagar samlade i lag.av en

2.5.2 Frågan nationaldagen bör utredasom

Under 199091 års riksmöte lämnades flera motioner innebördenav
nationaldagen borde bli helgdag. motionernaI K803 Allanatt av

K804Ekström m, Lennart och KarinBrunander Starrin bådaav
K810 Gunhild Bolander och K816 Anders Björckc, c m.fl.av av

föreslogs dels nationaldagenm den 6 juni skulle tillgörasatt
helgdag, dels riksdagen hos regeringen skulle begära utredningatt

avskaffa eller flytta någon existerande helgdag. Enligtattom nu
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nationaldagen skullebeslutaK803 borde riksdagenmotion att vara
riksdagen skulleyrkadesK804 och K810motionernahelgdag. I att

borde regleras helg-nationaldagentill kännaregeringen att somge
dels besluta national-borde riksdagenmotion K8l6Enligtdag. att

skulle låta utredaregeringenhelgdag, delsskulledagen attvara
existerande helgdag.någonavskaffa eller flyttafrågan att nuom

den svenskauppfattningenför motionärernaGemensamt attvar
m.fl. iAnders Björck sinhelgdag.skullenationaldagen togvara

nationalekonomiska aspekterna.frågan deocksåmotion omupp
nationaldag den 6fann Sveriges199192:KU9bet.Utskottet att

ochmänniskors medvetandeväsentligt inslag i mångajuni attettvar
påriksdagen framställts kravår i motioner till göraunder attsenare

vidare bl.a.:anfördetill helgdag. Utskottetden 6 juni

ytterligareinförandemedvetetUtskottet, är att av ensom om
emellertid fråganaspekter,har ekonomiskahelgdag bl.a. attanser

får påutredning. ankommabli föremål för Detlämpligt börsätt
härför.formernabestämmaregeringen att

avstyrkas medmotionerna skulleföreslogsreservation sI atten
nationaldagensvenskaför firandetformernamotiveringen att av

betydelseför markera desstillräckligtdagflaggans attutrymmegav
heltpoängterades dessutomsamhället.svenska Deti det att en ny

samhällsekonomin.påfrestning på Eninnebäraskullehelgdag storen
meningsyttring till reservationen.anslöt sig isuppleant v en

motioningivits ytterligaredesshar sedanriksdagenI en
Högmarkoch Anders GkdsHarald Bergström199192:K813 av

nationaldag den 6SverigesHögmark yrkadeochBergströmm. att
jul, den 6 januari,trettondedaghelgdag ochskulle firasjuni attsom

någotanfördeKonstitutionsutskottetavskaffas helgdag.skulle attsom
riksdagen inte påkallatfrågan fråntillkännagivande iytterligare var

199293:KU7.bet.
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3 Ekonomiska konsekvenser av en

arbetstidsförkortning

1 Inledning

För kunna ställning till den svenska nationaldagenatt ta bör bliom
helgdag mäste förutom ställning till dess kulturella ochatt taman
historiska betydelse också förstå de ekonomiska konsekvenserna som
ytterligare helgdag skulle få. En ytterligare helgdag betraktaären att

generell arbetstidsförkortning. Man kan utgå frånsom en att en
arbetstidsförkortning leder till minskad produktion, medan sysselsätt-
ningseffekterna svårbedömda.är Till följd produktionsbort-mer av
fallet får räkna medäven statsbudgetens utfall påverkasattman,

eftersomnegativt, skatteintäkterna minskar.
Detta kapitel har främst två syften. Det diskutera deär olikaattena

mekanismer viktiga vid bedömningär effekterna påsom en av pro-
duktionen, sysselsättningen och statsfinanserna. Det andra är att
försöka kvantifiera effekterna, i första hand produktionen, men

i övriga avseenden.även
För bakgrund till frågeställningarna inledningsvisatt görsge en en

kartläggning arbetskraftsutbudet. Det ordinarie och faktiska antaletav
arbetstimmar sysselsättningen och driftstiden kommersamt be-att
handlas. De effekter arbetstidsförkortningen får pâ dessasom
variabler avgörande förär effekterna produktionen. En minskad
arbetstid leder till produktionsbortfall storlek beroendeett ärvars av
hur produktiv arbetstiden på marginalen.är Om insatsen andraav
produktionsfaktorer samtidigt kan ökas, mildras emellertid den nega-

arbetstidsförkortningen.tiva effekten av
En ekonometrisk studie har utförts för skatta arbetstimmarnasatt

och arbetsdagarnas bidrag till produktionsvolymen i tillverknings-
industrin. Den redovisas i sin helhet i bilagan och endast en samman-
fattning redovisas i detta kapitel. Beräkningarna effekterna påav
bruttonationalprodukten baserade resultaten frånär den ekonom-
etriska studien. Vidare kontrasteras ekonomiskade konsekvenserna

nationaldagen helgdag effektenextra motav attsom en av en annan
helgdag samtidigt avskaffas eller flyttas. helgdagsalternativDe som
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himmelsfärdsdag ochKristimaj,förstajul,trettondedagundersöks är
produktioneneffekter påfaktorer,antalEttpingst.annandag vars

ändå kan ha be-analysen,ikvantifieraskunnatinte har men som
också. Produk-diskuterashelgdagsordning,ändradvidtydelse en

exempel, säsongs-klämdagarkallade ärsåvid etttionsbortfallet
sjukfrånvaronivariationer ett annat.

införasysselsättningseffekternaavsnitt attsärskilt ägnasEtt av
emellertidberäkningarNågra görshelgdag.nationaldagen ensom

empiriska ochtidigarebaserade teo-ärinte, utan resonemangen
någon positivtalar förområdet. Deresultat attretiska senare

uppnås.kommersysselsättningseffekt knappast att
statsfinansiella konsekven-debedömningAvslutningsvis görs aven

bruttonationalproduktentilllederarbetstidsförkortningEn attserna.
detvilket ökarökarutgifternaochminskarintäkterStatensminskar.

budgetunderskottet.redan stora

Arbetskraftsutbudet23
.

arbetskraftsutbudetskartlägga ut-avsnittdettamed ärSyftet att
helgdag införsytterligareomfattning. Omnuvarandeveckling och en

timmar,arbetadeantaletåterverkningarhandförstaifår detta
iReduktionenpâverkas.kantidenförläggningen överävenmen

ökatmedmotverkas över-måni visskanarbetstimmar ettantalet
på den 6helgdagsarbeteellerdagarkringliggandeundertidsarbete

arbetskraftkostnader. Eventu-ökadesamtidigtmedfördettajuni, men
medhängerarbetstidsförläggningenförändringarella sammanav
Moti företagen.driftstidernautökaellerbibehållamöjligheterna att

historiskadenstuderaintresse ut-bakgrund detär attdenna av
arbetstimmar.antaletomfattningennuvarandedenochvecklingen av

arbets-jämförelseinternationellockså göraskommerDet avatt en
avsnitt.i dettatiden

standardenökavälfärd. Förförförutsättning attArbete är en -
timme, dvs.produktionenmåste ökafritidformockså i perav -
produktions-minskararbetstidsförkortningEnproduktiviteten.

produktivitetenmåstearbetstidenhalverarochkapaciteten manom
bli oför-tjänster skaochproduktionenförfördubblas att av varor
produk-fulltkompenserasinteförkortning utEnändrad. av ensom

privataför detbådekostnadsökning,medförtivitetsökning en
prisökningar,tilllederDettaoffentliga sektorn.denochnäringslivet

arbetslöshet.ökadochskattehöjningareventuella
minsk-ytterligareförfinnsdethävdashållvissaFrån utrymmeatt

ske medkanoftast dettadåförutsätterarbetstiden. Man attning av
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bibehållen reallön och samhällsservice. Om det inte finns någon
tillväxt, eller produktionen till och med minskar, och arbetstidenom
förkortas, måste vi räkna med minska välfärden i Sverige. Redanatt

finns det emellertid möjligheter individuellt förkorta arbets-attnu
dagen, med det inkomstbortfall detta kan medföra och allamen som
inte sig ha råd med.anser

3.2.1 Arbetstimmar, sysselsättning driftstidoch

Man brukar skilja mellan faktisk och ordinarie arbetstid. Det detär
faktiska antalet arbetstimmar avgörande förär produktionenssom
storlek, medan det ordinarie antalet bestäms lagar och avtal. Denav
faktiska arbetstiden avviker från den ordinarie pâ grund frånvaro,av
övertid och merarbete. Den faktiska arbetstidens utveckling avspeglar
också förändringar i bestämmelserna rörande den ordinarie arbets-
tiden. införandeEtt ytterligare helgdag innebär den ordina-av en att
rie arbetstiden sysselsatt minskar, vilket också förväntas leda tillper

minskning i den faktiska arbetstiden.en

Figur 3.1 Ordinarie 0 och faktiskt F antal ársarbetstimmar per
sysselsatt, 1970-94
2000
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Källor: SCB, SOU 1989:27och beräkningar.egna
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sysselsattarbetstidenfaktiskaochordinarievisar den3.1Figur per
faktiskaför denUppgifterna1994.1970periodenår underoch -

ordinarieDennationalräkenskaperna.frånhämtadearbetstiden är
årsarbetstimmarnafrånutgångspunktmedberäknatsarbetstiden har

till fredag,måndagarbetsveckamedheltidsarbetandeför personen
exkluderatshelgdagsledighetochsemesterfrånvarolagstadgaddär

ordinarie arbets-i denFörändringarnatimmar.antalettotalafrån det
40-timmarsvecka 1970införandetpåframför alltberortiden av -

1977:480,1978semesterveckanfemtedeninförandet1972, av
1990:102,1991semesterdagarytterligaretvåinförandet av-av

ivariationer1992:1329,1994två dagardessa samtskaffandet av
faktiskaskottår. Denochhelgdagarföljdtillarbetsdagarantalet av

1980-början1970 tillfrånperiodenunderkraftigtföllarbetstiden av
förklaring tilltimmar. En1450undertill1650fråntalet, närmare

med relativt kortkvinnorarbetskraftsdeltagandeökatdetta är ett av
Även vårdföräldraledighet,rörandelagstiftningdeltid.oftaarbetstid,

faktiska arbets-denpåverkatharstudieledighetsjukt barn, m.m.av
omfattning.tidens

blygsami relativtökat,arbetstiden än1980-talet harUnder om
uppgicksysselsattarbetstimmarantaletfaktiskaomfattning. Det per

1970-slutetnivån undervilket1490 timmar,till1992 motsvarar av
Ökningen flerastånd påtillkommit sätt.1980-talet harundertalet.

tillkortfrånheltid ellertillgåtthardeltidsarbetande överMånga
sjukfrånvaronharperioden ävenslutetoch underdeltidlång av

i för-bl.a. sökaskanarbetstidenökadedentillOrsakernaminskat.
förändringenochSkattereforrnenvillkor.ekonomiskaändrade av

avkastningenökabidragit tillharfrånvarovidersättningsreglerna att
utveckling hararbetstidensordinariei dentrendbrottarbete. Ett

reducerats.semesterdagarantaletår, dåinnevarandeinträffat
detta deninnebärhelgdagallmänblir attnationaldagenOm en

år dåför detimmar,med åttaminskarårsarbetstidenordinarie utom
genomsnitt innebär dettasöndag. Iellerlördaginfallerdagen en

cirka 0,3medminskarårsarbetstiden procent.ordinariedenatt
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Figur 3.2 Sysselsättningsandel, 1970-93. Procentandel befolkningenav
16-24 år
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Källa: SCB.

Anm: Metodförändringar siffrornagör fr.0.m. 1987inteatt heltjämförbaraär medtidigare år.

Det totala antalet arbetstimmar bestäms dels den faktiska arbets-av
tiden sysselsatt, och dels sysselsättningsandelen, dvs. deper av
sysselsattas andel befolkningen. Sysselsättningsandelen ökadeav
trendmässigt fram till 1990, vilket åskådliggörs figur 3.2. Där-av
efter har kraftigt och snabbt fall andelenett sysselsatta inträffat,av
från 84 till 73 Detta sammanhänger bådeprocent. med ökningen av
arbetslösheten och minskning arbetskraften, bl.a. för-en av genom
tidspensioneringar.

Driftstiden i företagen har betydelse för möjligheternastor att
upprätthålla produktionen vid reducerad arbetstid. Det finnsen stora
skillnader mellan olika näringsgrenar bilagan.se I tillverknings-
industrin antaletär driftsdagar betydligt färre i tjänstesektorn.än

3.2.3 Hur mycket arbetar svensken internationellen-
jämförelse

införaAtt ytterligare helgdag andra förändringar i helgdags-utanen
ordningen innebär generell arbetstidsförkortning. Från kon-en
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vihur mycketbelysaintressedetkankurrenssynpunkt attvara av
exportländer.viktigasterelativt vårai Sverigearbetartotalt

beräknamåttolika Ett ärsätt.kan attArbetstiden mätas
medveckoarbetstiden ochfrånutgångspunktarbetstid medordinarie
hurberäknamåttAndrahelgdagar. äroch atttillhänsyn semester

beräknaarbetskraften ellertillhörbefolkningen attdelstor somav
faktiska ârsarbets-beräkna denocksåkansysselsatta. Manandelen

användermåttvilketBeroendeheltidsarbetande.förtiden manen
olikastatistik mellanjämförNärresultat.olikaerhållakan manman

dra felaktigalättförsiktig. Det ärskäldet attfinnsländer att vara
Nedanfaktorer.till vissahänsyninteslutsatser angestarmanom

faktorer:dessanågra av

varierar mellanobetalt arbeteochbetaltmellanFördelningen
sker i hemmetoch gamlavård barndärländerländer. Iolika av

länder.andraimindre änbetalda arbetetdetkan vara

beroendeinte baraarbetsinsatsen ärresultatetekonomiska2. Det av
produk-ocksålandetutförs iarbetemyckethur utan avsomav

med höglandproduktiviteten. Iarbetstimme, dvs. etttionen per
relativt kortvälfärdhöghaproduktivitet kan trots enenman

arbetstid.

faktiskadenlitearbetstidenlagliga sägeravtalsenliga ochDen om
sysselsätt-minstoch intefrånvaroOvertid,i land.arbetstiden ett

normalarbetstidenjusteramåstefaktorerningsandelen är man
med.

fåmedvetenmåstestatistik attjämförelseVid4. omvaramanav
svåra.därförblirjämförelserochdefinitioner är gemensamma

fel-statistik medkällornationellaochmetoder storaOlika ger
marginaler.

arbetstidOrdinarie

avtallagar ochförutomarbetstid baserasordinarielandsEtt om
och helg-rörandebestämmelserpåocksåveckoarbetstid semestrar

ordinarie arbetstidenbild denheltäckandefåFördagar. att aven mer
pensionsâldernochskolpliktenbeaktadessutombör som angerman

förvärvsår.för antaletramarna
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Tabell 3.1 Ordinarie arbetstid 1993, veckoarbetstid, semesterdagar och
årsarbetstid

Årsarbets-Vecko- Semester- Tillkom-
arbetstid, dagar mande tid, timmar
timmar ledighet,

dagar

Sverige 40 27 1800

Västtyskland 36,9 30 1639

Storbritannien 38,8 25 1769

37,5 21Norge 1740

USA 40 12 1904

Danmark 37 25 1695

Finland 40 25 12,5 1732

Frankrike 39 25 1763

24,5Nederländerna 38,75 8 1730

Italien 40 27 5 1766

Belgien 37,75 20 1737

apan 44 10J 2125

SAFKälla:
Årsarbetstiden vad normalt för industriarbetare.Anm: gällersomavser

från 1987,källa: 1989:53,Uppgiften för Japangäller SOU Bilaga

redovisas årsarbetstidenI tabell 3.1 justerad för helgdagar, semester
tillkommande ledighetoch ledighet helgdagar och lagstadgadutöver

för Sveriges tio viktigaste exportländersemester Japan. Mansamt
Sverigekan har den längsta ordinarie arbetstiden deattse av europe-

iska jämförelsen.länderna med i Det bör emellertidär noterassom
Sverige har tvâ färre semesterdagar vi hade 1991.änatt numera

harUSA och Japan betydligt längre ordinarie årsarbetstid änen
övriga länder i jämförelsen. framförDet allt på grund denär av
korta i dessa länder.semestern

åldernOm dessutom hänsyn till för skolplikt ochtarman
pensionsåldern för respektive land får fram den institutionellaman

Ävenför livsarbetstiden. i detta fall har industri-svenskramen en
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livsarbetstid SOU 1989:53, Bilagedelrelativt lång möjligarbetare en
A.

Faktisk arbetstid

faktiskt arbetade timmar för olika län-däremot antaletStuderar man
redovisar interna-bild, tabell 3.2der får annan se som enman en

förfaktisk arbetstid heltidsarbetande i verkstads-tionell jämförelse av
Uppgifterna sammanställda West European Metalindustrin. är av

Organization, WEM, och bearbetade SverigesTrades Employers av
Verkstadsindustrier, VI.

timmar arbetare i verkstadsindustrin,Faktiskt arbetadeTabell 3.2 per
ochsysselsâttningsandelen 1991 1992samt

timmar Sysselsättnings- Sysselsättnings-Arbetade
i andel, andel, estimerad,arbetare procentper

verkstadsindustrin procent
1991 19921991

75,81465 79,2Sverige

Uppgifter82,5 saknasVästtyskland 1545

67,3Storbritarmien 1844 69,1

72,51673 72,9Norge

Uppgifter 70,3saknas 70,5USA

1626 73,5 73,2Danmark

69,3 64,2Finland 1604

60,2 59,7Frankrike 1625

63,81556 62,9Nederländerna

54,4 54,21628Italien

Uppgifter saknas 57,2 57,0Belgien

Uppgifter saknas 73,6 73,9Japan

timmar inklusive övertid, avräknad sjuk och övrig frånvaro,arbetadea Avser semester,
på normalarbetstid.beräknat

befolkningeni åldern 16 64 ärSysselsättningsandelen andelen sysselsatt.b ärsomavser -
1993.EmploymentOutlook JulyOECD
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faktiska årsarbetstidenDen kortast i Sverige. Skillnaden i arbetadeär
timmar mellan Sverige och de övriga beror iländerna huvudsak på

höga frånvaron i Sverige. Sverigeden har ledighetslagargenerösare
de flesta andra länder avseende föräldraledighet, ledighet förän

det också fråga definitionerstudier frånvaro.äretc., men en om av
sjukfrånvaron i Sverige har dessutom sjunkit markant de senaste

också påpekasåren. Det bör de svenska ledighetslagarna kanatt
medföra sysselsättningsandelen denhögre skulleär änatt annars
vara.

arbetstid i landNär intressant mått hurmäter ärett ett storman
arbetsinsats landets totala befolkning åstadkommer. I länder med hög
sysselsättningsandel behöver inte enskilda individenden arbeta lika

upprätthållamycket för produktionen i länder där mindreatt som en
befolkningendel sysselsatt. Sysselsättningsandelen i de olikaärav

redovisas också i tabellländerna 3.2.
intresseradOm internationell jämförelseär göraattman av en av

arbetstiden konkurrenssynpunkt bör medveten detattur man vara om
inte enbart den totala arbetsinsatsen i land betydelseär ärett som av

också kostnaden arbetstimme. Den fasta kostnadenutan per per
anställd medför vid kort faktisk arbetstid sysselsatt bliratt en per
kostnaden arbetstimme högre arbetstiden lång.än äromper

produktionens3.3 Vad bestämmer storlek

kvantitet ellerproducera tjänster krävs insatserFör att en av varor av
iminst produktionsfaktor, regel flera. tvâ viktigasteDe iären

arbetskraft och kapital, kapitaletallmänhet där maskinerutgörs av
anläggningar. Exempel andra produktionsfaktoreroch insats-är

naturtillgångar. det i analysenoch Att bortses från dessa harvaror
liten för debetydelse principiella förs. Den tekno-resonemang som
logiska nivån har också betydelse. En avancerad teknologimer ger

till produktionsvolym insatserupphov för givna kapitalstörreen av
arbetskraft.och

given produktionsvolymEn kan på flerauppnås med olikasätt,
kombinationer kapital och arbete. Företaget väljer den lön-mestav

kombination produktionsfaktorer omständigheternasamma av som
Minskad tillgång förmedger. eller högre kostnad arbetskraftt.ex.

kan leda till kapital används, och Substitutions-omvänt.att mer
möjligheterna rådandeberor produktionsteknologi och kostnads-
förhållanden i företaget, också vilket tidsperspektivmen som
anläggs. På kort sikt möjligheterna substitutiontill begränsadeär mer

lång sikt.än
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arbetskraftenkan mindre intensivt.utnyttjas ellerKapitalet och mer
centralt skiljaproduktionssambanden detärförståelsenFör attav

företagetproduktionsfaktorerna harkvantitetdenmellan somav
vilken grad desysselsatta, ochoch antaletkapitalstockentill,tillgång

utökning antaletutnyttjandegraden. Enanvändning,tillkommer av
minskat utnyttjandehandi förstainnebärhelgdagar ett av resursen
sysselsatt kan förväntas minska.arbetstimmararbetskraft. Antalet per
sysselsatta, och kapitalstockenantaletstorlek, dvs.Arbetskraftens

Kapitalets driftstid kan dockutsträckning.i mindredäremotpåverkas
arbetstidsförkortningen.följdtillförändras av

utnyttjandegraden, antalarbetskraftensi mättVariationerna som
merarbete,övertid- ocharbetsdagar, berorellerarbetstimmar men

inte rår i lika högoftastföretagetandra faktorer, överockså på som
eller ledighetsådana faktorerExempel ärgrad. semestrar annan

produktionsavbrott tilltillfälligasjukfrånvaro,helgdagar,bl.a. samt
strömavbrott eller brand.arbetsmarknadskonflikter, Iföljd t.ex.av

kan räkna medföretagetVariationerna kan förutsesmånden manav
kännbara efter-blir mindreproduktionenpå äneffekternaatt annars,

med andra produk-tiden ellertill substitutionmöjligheterna översom
helgdagar förutsebarpå grundFrånvaro ärtionsfaktorer större.är av

sjukfrånvaro.utsträckninghelti än t.ex.annanen
minskning antaletdethelgdag innebärblirnationaldagenOm aven

helgdagensannolikhet leder denMed allraarbetsdagar. största extra
arbetskraften, och i många fallproduktionsbortfall eftersomtill ett

förut. Substitu-utsträckningutnyttjas mindrei ånkapitalet, kanäven
företaget motverkar denuppståemellertidkantionseffekter om

användningenökapå arbetsdagartillgångenminskade att avgenom
kan:produktionsfaktorer. Företagetandra

merarbetetövertids- ochökaE
sysselsattaantaletökaD

driftstidenöka
kapitalanvända mer

substitution produk-bestämstill sådanmöjligheternaEftersom aven
anpassnings-kostnadsförhâllandena, kanochtionsteknologin

företag och branscher.olikavariera mellanmekanismerna antas
varförallmänhet merkostnader,iorsakaranpassningarEventuella

produktions-för detfullt kompenserarintesubstitionseffekterna ut
upphov till.arbetsdagarantaletminskningenbortfall geravsom
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3.4 Hur blir produktionsbortfallet tillstort

följd nationaldagenav

införandeEtt nationaldagen helgdag får främst konsekvenserav som
för utnyttjandegraden kapitalet och arbetskraften, medan kapital-av
stocken och antalet sysselsatta inte kommer förändras i lika högatt
grad. Syftet med detta avsnitt försöka kvantifiera betydelsenär att av

effekter.dessa Särskilt avseende fästs vid antalet arbetstimmar och
arbetsdagar, eftersom föreslagnaden helgdagsförändringen innebär

den ordinarie arbetstiden reduceras.att
För storleken på effekterna kommer begreppet elasticitetatt ange

användas. Med detta i vilken grad produktionen ökaratt näravses
insatsen produktionsfaktor ökar, vid givna nivåer på övrigav en
resursförbrukning. Elasticitetsbegreppet mycket användbartär för att

effekteranalysera både på produktion och produktivitet.
Det särskilt intresse fåär reda på elasticitetenatt är störreav om

eller mindre Om elasticitetenän innebär dettaär större änett. ett, att
vid ökning i användningen produktionsfaktornt.ex. iprocentsen av
fråga ökar den producerade kvantiteten med än procent.mer en

Produktivitetem dvs. produktionens storlek i förhållande till resurs-
förbrukningen, ökar därmed. Om elasticiteten däremot mindreär än

ökar produktionen med mindre och produktivitetenänett, procenten
minskar. Ett värde lika med elasticiteten produk-ett attanger
tionen ökar lika mycket den procentuella ökningen i faktorin-som

vilket också innebär produktiviteten förblir oförändrad.satsen, att
Vad innebär elasticitetsvärdendessa för tolkningen effekternaav av

arbetstidsförkortning Om arbetsdagarnas elasticitet 0,5t.ex. ären
produktionenbetyder detta bara minskar med halvatt närprocenten

antalet arbetsdagar minskar med Produktionen faller i såprocent.en
fall mindre proportionerligt minskningenän i antalet arbets-mot
dagar. liktydigtDetta med produktivitetsvinst,är vilket effek-gören

arbetstidsförkortningen mindre kännbar.ten av
följandeI avsnitt frånresultaten antal tidigarepresenteras ett

studier, där undersökt elasticiteten för antalet arbetstimmarman per
sysselsatt. Därefter sammanfattas resultaten från undersökningen

gjorts särskilt för denna utredning bilagan.se I den sistnämndasom
studien ingår antalet arbetsdagar särskild förklaringsfaktor,som en
varför arbetsdagarnas elasticitetäven kunnat beräknas. De erhållna
resultaten ligger till grund för uppskattningar produktionsbortfalletav

skulle bli följden nationaldagen blir allmän helgdag.attsom av en
resultatDessa ställs också i relation till antal alternativ, där samti-ett

digt existerande helgdag upphör eller flyttas.en nu
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arbetstidsproduktivitetenstudierTidigare3.4.1 av

svenskarespektiveutländskaoch 3.43.3tabellernaI presenteras
antaletkapitalet,förutomdär,produktionsfunktionerskattningar av

ingårsysselsattarbetstimmarantalet separataochsysselsatta somper
produktionsvärdet.variabelnförklarade ärförklaringsvariabler. Den

arbetstimmarna.förelasticiteternaerhållnaredovisas detabellernaI
någotalltså inteStudiernaganskavariationenSom är stor. gersynes

effekterna.storlekenbeskedentydigt om
i tabell 3.3,studierna,utländska ärde äldstaför attGemensamt

betydligttillarbetstimmarför antaletelasticiteterestimerat ettman
mycketarbetstimmarnainnebär ärvilketvärde än atthögre ett,

antalemellertidfinnsmarginalen. Det ettproduktiva yngre
Åberg,Åberg, ibeskriven1985,svensk ävenstudier, envarav

tredjeEnlägreklartbefunnits änelasticiteten ett.där1986, vara
elasticitets-erhållervilkadatum,deanalyser är senastavavgrupp

de svenska,återfinns tvåstudierdessaBlandvården nära avett.
tabell 3.4.1991 seSterner,och1989, AnxoBigsten,Anxo

produktionen.påeffekterarbetstidensstudierUtländskaTabell 3.3 av
sysselsattarbetade timmarantaletförElasticiteter per

ElasticitetPeriodLandStudie

4,61960 1,11954, 1957,Storbritannien1967Feldstein -

2,20,9671947USA1973Craine --

0,668Storbritannien 19481980WiseLeslie -

1,31948 76USA1984Leslie -

0,8781968Tyskland1988McGregorHart -

0,3 0,7881984Frankrike1993KrempMairesse --

1980,delari Leslie Wise,7näringslivetSNI 1delarElasticitetema avAnm: avser av -
Mairesse Kremp,ikonsultverksamhetvisshotellochtjänstesektorrestaurangerprivat samt

samtligafall Cobb-iProduktionsfunktionenärtillverkningsindustrin.studieri övriga av1993,
Douglastyp.

arbetstimmarantaletförändringar iProduktivitetseffekterna perav
iarbetstidenlånghur ärberoende ut-kansysselsatt antas avvara

sigtrötthetseffekter göraarbetstid kanlångVidgångsläget. en
marginalen inte ärarbetstimmarnaföljdfår tillvilketgällande, att

ställatidsåtgången fördvs.spilltiden,Samtidigt attproduktiva.så är
oberoendearbetsuppgifter ärandramaskiner ochordningi avsom
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arbetstidens längd, mindre relativ betydelse arbetstidenän ärav om
kort. sådanaI lägen kan förvänta sig arbetstimmarnasattman
elasticitet låg, vilket innebär reduktionär arbetstiden lederatt en av
till produktiviteten stiger. Denna hypotes får ocksåatt stöd i de

Åberg,skattningar för olika tidsperioder redovisas 1985 sesom av
tabell 3.4. Ju tidsperiod, dvs. kortare arbetstid, destosenare
högre elasticitet erhölls.

Skillnader i ekonometrisk metodologi förmodligenär viktigen
förklaring till de olikartade resultaten i studierna vad beträffar
elasticiteternas storlek. Enligt Hart McGregor, 1988, kan
divergensen till del förklaras med ekvationerna i de förstastor att
studierna felspecificerats. Man har inte tagit hänsyn till kapitalets
utnyttjandegrad, endast uppgifter kapitalstockensanväntutan om
storlek. Eftersom kapitalets respektive arbetskraftens utnyttjandegrad

positivt korrelerade, har dettaär lett till det värdetuppmätta påatt
arbetstimmarnas elasticitet överskattats. Med andra ord har den
produktivitetshöjande effekt egentligen hänföra till kapital-är attsom
utnyttjandet fångats antalet arbetstimmar.upp av

Tabell 3.4 Svenska studier arbetstidens effekter på produktionen.av
Elasticiteter för antalet arbetade timmar sysselsattper

Studie Period Elasticitet

Åberg 1985 1963 82 0,8 0,6-
1963 66 0,7 0,2-
1967 72 0,8 0,5-
1973 82 0,9 0,8-

BigstenAnxo 1989 1980 83 0,9-

StemerAnxo 1991 1970 88 0,8-

Anm: Elasticiteterinom helanäringslivet,övriga tillverk-parentesavser avser
ningsindustrin.Produktionsfunktionen C0bb-D0uglas-,CES-ochär trans-av
logtyp i Anxo Bigsten1989, i övriga studierCobb-Douglas.

De tillfredsställande studierna från metodologiskmest synpunkt
kontrollerar för graden kapitalanvändning Hart McGregor,av
1988, Anxo Bigsten, 1989, och Anxo Sterner, 1991. Detta har
gjorts variabler för kapacitetsutnyttjandet eller driftstidenattgenom
införts i den skattade ekvationen. I dessa studier har också fåttman
värden ligger relativt I de bådanära svenska studierna kanett.som
det inte förkastas elasticiteten lika medär En elasticitetatt näraett.
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ungefär likamarginalen ärarbetstimmarnainnebär pro-attett
arbetstimmarantaletreduktionarbetstid. Enövrigduktiva avsom

produktionen.minskningproportionelltilldärmed ledaskulle aven
näringslivetdär helastudierdeobservation ärintressantEn att

enbartanalyserdeelasticitetermindre änuppvisaringår avsersom
exklu-studieendaför dengällerVidaretillverkningsindustrin. som

relativtelasticiteternaerhållna ärdetjänstesektorninriktatssivt att
på denkan beroresultat1993. Dessa attKremp,Mairessesmå

tillverknings-itjänstesektorni änlängredriftstidengenomsnittliga är
ekono-fall denmångaoch i ävendataunderlagenEftersomindustrin.

svårt meddockdetstudierna,iolika ärmetodologin attmetriska är
denna slutsats.drabestämdhet

istudiernaovannämndai deslutligenkanDet attnoteras man
antaletsysselsatta ochantaletförelasticiteternafunnitfallflertalet att

produktivitets-indikerarvilketlikainte attarbetstimmar är stora,
Resultaten i devariabler.i dessaförändringarvidolikaeffekterna är

iharde övriga. Manmån frånvissdock iavvikerstudiernasvenska
ochsysselsattaantaletförelasticitetenfunnitstudiernatvå attav

Åberg, och1985, Anxolikaungefärarbetstimmar ärantalet
det kandettadras ärbörSlutsatsen att1991.Sterner, varaavsom

arbetstidsförkortningar enbarteffekternaanalyseramissvisande att av
arbetstimmar. Detantalettotalaför detelasticitetenskattaattgenom

något måttochsysselsattai antaletuppdelningmedönskvärtär en
har antaletstudiernarefereradeutnyttjandegrad. deIarbetskraftens
mått,andraävensysselsatt t.ex.använts,arbetstimmar menper

tänkbara.sysselsatt, ärarbetsdagarantalet per

studienekonometriskaSammanfattning den3.4.2 avav
arbetstidsproduktiviteten

under-ekonometriskadenresultatensammanfattasavsnittdettaI av
studie harutredningen. I dennatillbilagaingårsökningen, somsom

måttantalkapital,förutomdärskattats,produktionsfunktioner ett
ingår förklaran-utnyttjandegradarbetskraftensochsysselsättning som

följandedärspecificerats,modeller harolikavariabler. Trede
ingår:förklaringsvariabler

KapitalModell
g arbetstimmarantalTotalt

KapitalModell 2:
sysselsattaAntal

sysselsattarbetstimmarAntal per



Ekonomiska konsekvenserSOU 1994:58 45
. ..

Modell Kapital
Antal sysselsatta
Antal arbetsdagar sysselsattper
Antal arbetstimmar sysselsatt och dagper

Modellformuleringarna 2 och 3 det möjligt skilja mellan degör att
effekter produktionen beror förändringar i arbetskraftsut-som

effekternyttjandet och de i stället kommer från variationer isom
sysselsättningen. Modell 3 den formuleringen,generellaär därmest
förändringar i antalet arbetsdagar kan särskiljas från andra föränd-

i arbetskraftsutnyttjandet.ringar Hänsyn kan till eventuelltas
substitution, där insatser andra faktorer arbetsdagar kanän mot-av

produktionsbortfallverka till följd ytterligare helgdag.ett av en
Modellerna 1 3 ekvationerna i bilagan.6 8motsvarar- -

Underlaget för undersökningen kombinerat tidsserie- ochär ett
tvärsnittsmaterial, där kvartalsdata för åtta undergrupper inom till-
verkningsindustrin periodenunder 1980:1 1990:1 utnyttjats. Antalet-
arbetsdagar har antalet ordinarie arbetsdagar måndagmätts som -
fredag. kvartalsvisa variationerna iDe denna variabel beror till stor

variationer i antalet helgdagar.del Kapitalstocken har justerats för
kapacitetsutnyttjandet. Dataunderlaget beskrivs utförligt i bilagan, där
också tillvägagångssättetmodellerna, vid skattningarna och de ekono-

resultaten redovisas ingående.metriska mer
bör understrykas datamaterialetDet endast tillverknings-att avser

Eftersom industriindustrin. denna endast för omkring 20svarar
rikets samlade produktion, finns det anledning närmareprocent attav

avgränsningberöra skälen till den gjorts. En analys för störresom en
ekonomin, de tjänsteproducerandedel där sektorerna inklu-ävenav

derats, visserligen önskvärd, skulle föra med sig fleravore men
svåröverkomliga och välkända problem. Tjänsternas heterogenitet gör
det svårt dra några produktivitetseffekternaslutsatser enbartatt om
på basis de aggregerade branschdata tillgängligaärav som

1991, och Hjalmarsson,Assarsson, 1991. För uppgiften skaatt
pákunna lösas tillfredsställande tillgångkrävs till data påsättett

företagsnivå. En ytterligare komplikation del tjänste-är att storen av
sektorn offentlig produktion inte prissatt på någonutgörs ärav som
marknad. För denna produktion observeras endast kostnaderna, vilket

något lämpligtinte underlag för bedömning produktivitetseffek-är av
Slutligen bristande tillgång data för kapacitetsutnyttjandet iärter.

tjänstesektorn omständighet också det svårtgör göraatten som
för hela ekonomin.analyser

I tabell 3.5 sammanställs skattningsresultaten för tillverknings-
industrin. redovisas inom vilkaDär intervall de erhållna elasticiteter-
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specifikationdenresultaten iligger ansetts attsamt varasomna
statistisktelasticitetsvärden säker-Samtligamodell ärdvs.föredra,

modell.ställda i denna

olikaelasticiteter förskattadeSammanställningTabell 3.5 av
produktionsfaktorer

ElasticitetVariabel

lntervall Föredragen
specifikation

0,40,3 0,4Kapital -

0,80,4arbetstimmarTotalt antal -
0,60,6 0,8sysselsattaAntal -

0,3 0,6arbetstimmarsysselsattAntal -
1,01,0 1,2arbetsdagarsysselsattAntal -
0,30,3 0,6sysselsattarbetstimmardagochAntal -

tillverk-datamaterialet svenskochProduktionsfunktionen Cobb-DouglastypärAnm: avserav
bilaganförobservationer 328. Se1990:1.Antalet ärperioden1980:1ningsindustriunder en-undersökningen.utförlig beskrivningavmer

och 0,4, vilketgenomgående mellan 0,3elasticitet liggerKapitalets
ökninginnebärstudier. Dettai tidigareresultaten attär nära en av

tillmed 0,3 0,4produktionenökarmedkapitalet procentprocenten
Även skatt-produktionsfaktorer hålls konstant.övrigainsatsennär av

arbetstimmar resultatbeträffande det totala antaletningarna somger
föregående analy-funnit imed vadligger i linjehuvudsakligen man

sysselsatt 0,3arbetstimmarför antalet ärElasticiteterna perser. -
tabell 3.3 och 3.4 redovisadede ivärden lägreDessa än0,6. är

Åberg, Bigsten, 1989,allt,framför Anxo1985, och,resultaten
1991.Sterner,och Anxo

elasticiteten förresultatundersökningens viktigaste ärEtt attav
lika med Om antaletdenrelativtarbetsdagar ärantalet är ett.stor -

ocksåproduktionen såledesökarökar medarbetsdagar procent,en
utökningvidproduktivitetsvinsterNågramed procent. avenen

produk-Minskningenföreligga.skulle alltså intehelgdagarantalet av
neddragningen antaletproportionellordandrablir medtionen mot av

arbetsdagar.
sysselsattdag ocharbetstimmar ärför antaletElasticiteterna per

erhålls för arbets-elasticiteter0,6 delägre 0,3betydligt ån som-
i tvâ kompo-sysselsattarbetstidenuppdelningDendagarna. perav
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gjorts i analysen förefaller därför motiverad,nenter och specifi-som
kationen i modell 3 föredras framför de övriga.

Den relativt höga elasticiteten för antalet ordinarie arbetsdagar är
konsistent med observationen de flesta arbetar femdagarsveckaatt
måndag till fredag och denna period också driftstidenutgör inomatt
den övervägande delen tillverkningsindustrin bilagan.se Helg-av
dagarnas förutsebarhet kan ha förmildrande inverkan påantas en
produktionsbortfallet, denna omständighet tycks intemen storvara av
betydelse. Bristen jämförelsematerial emellertidgör tolkningaratt
i orsakssamband måste med försiktighet.termer görasav

3.4.3 Beräkningar produktionsbortfalletav

dettaI avsnitt försök kvantifieragörs effekterna påett produk-att
tionen i tillverkningsindustrin, i hela ekonomin, till följdsamt av en
förändrad helgdagsordning. Beräkningarna bygger på de elasticiteter
för arbetstimmar och arbetsdagar för tillverkningsindustrin vilka
redovisats i föregående avsnitt. Uppskattningen effekterna påav
bruttonationalprodukten innebär de tjänsteproducerandeävenatt
delarna näringslivet och offentliga sektorn inkluderas. Då denav
ekonometriska analysen inte hela ekonomin, måste vissaavser an-
taganden elasticiteterna i degöras sektorer exkluderats.om som
Detta beräkningarna för bruttonationalproduktengör måsteatt be-
traktas osäkra de beräkningarän endast till-som mer som avser
verkningsindustrin.

simuleringar har utförts för uppskatta effekterna produktio-att
dels nationaldagen blir helgdag med bibehållen helgdags-nen, om en

ordning i övrigt, delsoch nationaldagen blir helgdag samtidigtom
befintlig helgdag ändras. Följande alternativ har undersökts:som en

Nationaldagen 66 införs helgdagD redanutöver existe-som en
rande helgdagar

Nationaldagen blir helgdag samtidigt följande helgdagarsom en av
ändras:

Trettondedag jul 6 1 upphörD helgdag i borgerligt hän-att vara
seende

Första maj 15 upphörD helgdag eller flyttas till denatt vara
första lördagen eller söndagen i maj

Kristi Himmelsfärdsdag Kr HfDD upphör helgdag bor-att vara
gerligt hänseende

Annandag pingst AnD P upphör helgdagD att vara
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effek-rörliga, blirandramedanfasta, ärdagardessa ärDå vissa av
Såfemdagarsvecka olika.iarbetsdagarordinarieantaletpåterna

alltidannandag pingstochhimmelsfärdsdagKristiinfaller ent.ex.
normalt arbets-dagarunder ärdvs.måndag,respektivetorsdag som

maj, kan däre-och förstajultrettondedagdagarna,andraDedagar.
tvâ fall sjude iinnebärvilketveckodagar,på olikainfalla att avmot

utförssimuleringarde ärsöndag. Iellerlördagpåinfaller somen
trettonde-respektivepingstannandagochhimmelsfärdsdagKristi

hela vecko-alternativekvivalenta övermajden förstaoch settdagen
dagscykeln

Tillverkningsindustrin

tabellitillverkningsindustrinförSimuleringsresultaten presenteras
referensalternativ, vilketutgångspunkt frånmedredovisas ett3.6. De

specifikationer,olikaTvåhelgdagsordningen.gällandedenär nu
grundavsnitt 3.4.2,iredovisats utgörvilkamodellochmodell 3

vilketarbetsdagar,antalet ärinkluderarModell 3beräkningarna.för
sysselsattarbetstimmar ärAntaletföredras.specifikationden persom

antagits åttadet harochmodelliförklaringsvariablerna atten av
byggermodell 3Simuleringarna iarbetsdag.timmar motsvarar en

föränd-medanarbetsdagar,antaletiförändringarantaganden om
grund förtillliggersysselsattarbetstimmarantaletiringar per

modell 2.isimuleringarna

produktionen ipåeffekternasimuleringar3.6Tabell av
helgdagsordningförändradtillverkningsindustrin vid en

förhållandetillverkningsindustriniiproduktionenModell Effekter
referensaltemativet.till procent.

samtidigtändrashelgdagoch6666 extra
helgdag

AnD PHfD ellerKr1561 eller

0,12O0,28 +3 -
0,0500,13 +2 - L

Referensaltemativetäri tabell 3.5.skattningamapåbaseradeSimuleringarna ärAnm:
bilaganförSei avsnitt3.4.2.definieras ävenhelgdagsordning.Modellernaexisterande en mer

regressio-modell 26 ochregressioneni kolumnmodell 3beskrivning, därutförlig motsvarar
tabell5 ii kolumnnen

pingst ochannandagfall dåovanligamycketfrån detbortsettsharDet
sammanfaller.nationaldagen
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Resultaten för modell 3 visar inför nationaldagenatt om man som en
helgdag, allt lika, skulle det medföra produktionsbortfallannat ett
inom tillverkningsindustrin omkring 0,3 i genomsnitt. Iprocent
absoluta tal, och tillämpat 1991 års produktionsnivå senast till-
gängliga uppgifter, innebär detta minskning förädlingsvärdeten av
med drygt 700 miljoner kronor i års pris. Under konjunktur-samma
mässigt normala år får räkna med bortfallännu störreettmer man av
det reala produktionsvärdet.

Eftersom ytterligare helgdag innebär produktion går förloradatten
under alla kommande år,även bör nuvärde det framtidaett av pro-

duktionsbortfallet beräknas. Storleken bl.a. beroende påär hur den
framtida inkomsten värderas, dvs. vilken diskonteringsfaktor som
tillämpas. Med antaganden diskonteringsfaktor femom en

evig tidshorisont och konstant realt produktionsvärdeprocent, ett
tiden, blir nuvärdetöver 700 miljoner kronor lika med 14av

miljarder kronor 7000,05. En lägre diskonteringsfaktor eller ett
realistiskt antagande ekonomisk tillväxt leder till nuvärdetmer attom

blir större.
samtidigtOm helgdag bort sker dock ingen produk-tasen annan

tionsminskning. Om trettondedag jul eller helgdagen den första maj
avskaffas eller flyttas det nollresultat i förhållande tillettger
referensalternativet. de fall dåI Kristi himmelsfärdsdag eller annan-
dag pingst avskaffas helgdagar blir det frågat.o.m.som om en
ökning med cirka 0,1 Detta 300 miljonerprocent. änmotsvarar mer
kronor i 1991 års produktion, ökningen blir ojämnt fördeladmen

åren i enlighet med veckodagscykeln.över Nuvärdet blir, med ovan-
stående antaganden, lika med miljarder kronor.sex

Enligt modell antaletdär arbetstimmar förändras, effekternaär
på produktionen mindre omfattning. Denna specifikation betraktasav

underlägsen modell kan ändå indikation gradensom men ge en om
osäkerhet i beräkningarna.av

Hela ekonomin

blir effekternaHur på produktionen i hela ekonomin, dvs. påstora
bruttonationalprodukten, till följd förändrad helgdagsordningav en
För kunna beräkna dessa effekter måste ha kännedomatt man om
arbetsdagarnas eller arbetstimmarnas elasticitet inte bara i tillverk-
ningsindustrin, i övrigaäven delar ekonomin. Man kan inteutan av
utgå från elasticiteterna lika. tidigareAv redovisadeär skäl haratt
det inte bedömts meningsfullt ekonometriskgöra studieattsom en
för andra sektorer tillverkningsindustrin.än Resultaten erhöllssom
för denna delav näringslivet modell kan3 emellertid tillsammans
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utgångs-bildaolika näringsgrenar,driftstider iuppgifternamed om
ekonomin.helaföreffekternadiskussionpunkt för omen

i de tjänste-längredriftstiderna avsevärtärharDet attnoterats
ytterligaretillverkningsindustrin. Enisektorernaproducerande än

utsträckningi mindredriftsdagarnareduceradärförhelgdag kan antas
inte blirproduktionsminskningenförtalartjänstesektorn. Dettai att

arbets-elasticiteten förtillverkningsindustrin, dvs.inomänstörre
förantagande utgörlika med Dettamaximaltdagarna är ett. ramen

3.7 ochi tabellernaekonomin, vilkaför helakalkylerna presenteras
0,7 och 1,0.varierats mellanelasticitetenharberäkningarnaI3.8.

elasticitetdeninnebärekonominför helaelasticitet attEn ett som
också i övriga eko-gällatillverkningsindustrinförestimerats antas

ekonominövrigaelasticiteten ifallenövrigadenomin. I antas vara
mindre än ett.

bruttonational-effekternaprocentuellavisar deTabell 3.7
kvalitativt, dvs.Effekternahelgdagsordningar. ärolikaprodukten av

tillverknings-avseenderesultatenmedidentiskateckenmässigt
kvantitativa skillnader,finns däremottabell 3.6. Detindustrin i

elasticitet.arbetsdagarnasantagandenvilka görsberoende omsom
påfallandedock inteantagandenaför de olika ärKänsligheten stor.

oförändrade,övriga helgdagarmedhelgdag,blirnationaldagenOm
och 0,3 Demellan 0,2medbruttonationalprodukten procent.minskar

samtidigkonsekvensernai tabellenkolumnernaövriga enavavser
trettondedag julborthelgdagar. Omandraförändring tarmanav

Bruttonational-produktionsförändring.det ingenmajförstaeller ger
Kristi0,1omkringmedökarprodukten procent,t.o.m., om
helg-allmännabortannandag pingsthimmelsfärdsdag eller tas som

dagar.

bruttonationalproduktenpåeffekternaUppskattningarTabell 3.7 av
helgdagsordningförändradvid en

%referensaltemativet,förhållandetilliEffekter BNPstorlekenAntagandeom
elasticitetenför

samtidigtändras66 helgdagochhelg-66 extraarbetsdagarantalet
dag

l-ltD eller AnD PKr61 ellerl5

0,1200,29 +1,0 -
0,1100.26 +0,9 -
0,100,23 0 +0,8 -
0,0900,20 +0,7 -

helgdagsordning.existerandeReferensaltemativetärAnm:
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I tabell 3.8 har de procentuella effekterna omvandlats till absoluta
förändringar i produktionsvärdet för specifikt år 1992. Medett
nationaldagen helgdag skulle bruttonationalproduktenextrasom en
minska med mellan och fyra miljarder kronor. En nuvärdes-tre
kalkyl, med antaganden tidigare, resultat på 60samma ettsom ger -
80 miljarder kronor. Om samtidigt Kristi himmelsfärdsdag eller
annandag pingst avskaffades skulle det i stället medföra ökningen av
bruttonationalprodukten med till två miljarder kronor. Nuvärdeten
beräknas till 25 35 miljarder kronor.-

Tabell 3.8 Uppskattningar effekterna pâ bruttonationalprodukten 1992av
vid förändrad helgdagsordning, miljarder kronor i 1992 års priseren

Antagande storleken Effekter BNP, miljarderkronorom
elasticitetenför antalet

66 66 helgdagoch samtidigtändrasextraarbetsdagar
helgdag

61 eller 15 Kr HfD eller AnD P

1,0 4,1 O 1,8+

0,9 3,7 0 1,6+-
0,8 3,3 0 1,4+-
0,7 2,9 0 1,2+-

Anm: Referensaltemativet existerandehelgdagsordning.är

Det bör återigen betonas kalkylerna i tabellerna 3.7 och 3.8 skaatt
betraktas uppskattningar. Det går dock dra slutsatsensom grova att

förändringar helgdagsordningen kan ekonomiska konsekven-att av
långt ifrån försumbara.är Eftersom förändringarna ärser som att

betrakta måste hänsyn till bortfallet fram-permanentasom tas av en
Äventida produktion. när antagandena bakom nuvärdeskalkylerna

varieras inom realistiska intervall så uppgår kostnaden för göraatt
nationaldagen till helgdag i samtliga fall till tiotals miljarderen
kronor.

3.4.4 kvantifierade effekter

finnsDet flera faktorer inte har kunnat beaktas i de föregåendesom
avsnitten, ändå kan ha betydelse för vilken helgdagsföränd-men som
ring föredra frånär produktionssynpunkt. Några dessaattsom av
icke kvantifierade faktorer, här benämnda klämdagseffekten,
sjukfrånvaroeffekten, driftstidseffekten exporteffekten,samt
diskuteras i detta avsnitt. Omställningskostnader engångskaraktär,av
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o.d.,och driftsschemanarbets-omläggningarmedsambandi av
effektertill sådanadessutombegränsasFramställningenbeaktas

näringsgren.till visshänföraenbartinte är att ensom

Klämdagseffekten

anslutning tilliledighetklämdagkalladså är tas utEn ensomen
sammanhängandelängreståndfå tilli regelSyftethelgdag. är att en

ledigaprincip skall denveckoslut. Iinbegriperledighet även ettsom
godtyckevisstuteslutaskan intein, detha arbetats att ettdagen men
falletdetIförekommer.inarbetad frånvaroickeformi gersenareav
benägen-produktionsbortfall. Eftersomtillupphovklåmdagarna ett

försvårtdessutomkan detvarierarklämdagarutnyttjaheten varaatt
myndig-vissföretag ellervisstförutsägautomstående ettatt enom

sådana dagar. Dennaunderellerarbetstidernormalatillämparhet
samhället, vilkakostnader iökadetillbidrainformation kanbrist

mellan olikakoordineratsställetledigheten iundvikitshakunde om
företag.

torsdag harinfaller påalltidhimmelsfärdsdagKristiEftersom en
kläm-utnyttjaskommitmånga fallipåföljande fredagenden att som

minskadtillupphovverkligendagarsådana nettopro-Omdag. ger
såinformation,bristandeföljdkostnader tilloch andraduktion av

himmelsfärdsdagenfördelsynvinkeldet denna upp-omenurvore
helgdag.hörde att vara

orsaka klämdagar,ocksåmaj kanoch förstajulTrettondedag men
på torsdag.ellertisdaginfallerdessa dagardåendast enen

trettondedagklämdagseffektexaktorsakarNationaldagen somsamma
national-helgdagardessanågonmaj. bytaförsta Attoch motjul av
neutralt.klämdagseffektenavseendedärför medskulledagen vara

dånågon klämdagtillinte upphovdäremotAnnandag pingst ger
måndag.infalleralltiddagen en

ocksåhelgdagarklämdagarförutomobserverasbörDet att ger
arbetsfri.ofta blirhelgdagenföredag dagenhalvtillupphov att en

Sjukfrånvaroeffekten

Från-säsongsberoendestarkt mönster.uppvisarSjukfrånvaron ett
ikvartalet och lägstfjärdeförsta ochi detvanligtvis högstårvaron

infallerflytta helgdagellerborttredje. Attandra ochdet ta somen
påverkaskulle kunnafrånvaro,lågmed normaltperiodunder en

positivt.produktionsmöjligheterna
maj infalleroch förstapingstannandaghimmelsfärdsdag,Kristi

låg, vilketrelativtsjukfrånvarondåkvartalet ärunder andrasamtliga
hel-dessabort någonellerflyttabättredetinnebär är taatt avatt
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dagar trettondedag jul infaller i kvartalet med den högstaän som
frånvaron.

Driftstidseffekten

vilken grad utnyttjas de aktuella helgdagarna vidI kontinuerlig drift
inom industrin Produktionen pågår i regel trettondedag jul och

himmelsfärdsdag, inteKristi i lika hög grad den första maj ellermen
annandag pingst. Driftstidseffekten skulle det fördelaktigtgöra mer

förstabort eller flytta maj eller annandag pingst, eftersomatt ta
produktionen därigenom borde öka En flyttning helgdagenmer. av
första maj till den första lördagen eller söndagen i maj kan innebära

produktionen i stället upphör den dagen. så falll annandagäratt
fördelaktigt alternativpingst ändra första maj.änett attmer

Exporteffekten

inverkanExporteffekten den helgdagarnas förläggning har pâavser
internationella kontakterexportföretagens och exportmöjligheter.

Från denna synpunkt kan det värdefullt helgdagarna ianses om
Sverige infaller samtidigt helgdagarna i de exportmark-störstasom

skulle då i första handnaderna. Man bort eller flytta helgdagta en
i liten utsträckning har i andra länder. tabellAvstatussammasom

helgdagsfrekvensen ikan utläsa våra viktigaste exportländer.3.9 man

i trettondedag jul, förstaTabell 3.9 länder vilka maj, Kristi himmelsfätds-
allmänoch annandag pingst helgdagdag är

maj Kristi himmels-Trettondedag jul Första Annandag pingst
färdsdag

Finland Tyskland Tyskland Tyskland
Italien Norge Norge Norge

Finland Danmark Danmark
Frankrike Finland Frankrike
Italien Frankrike Nederländerna
Belgien Nederländerna Belgien

Belgien

Totalt: 2 6 7 6

Uppgifterna frånAmn: hämtade tabell 2.1 i avsnitt2.3.är

Utifrån kriteriet det kan värdefullt helgdagarna i Sverigeatt anses om
samtidigt helgdagarnainfaller i de exportmarknadernastörsta ärsom

trettondedag jul den dag borde upphöra allmän helgdag.attsom vara
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Finland och Italien, harexportländer,viktigastetvâ våraEndast av
KristiAnnandag pingst,helgdag.jul allmäntrettondedag som

flertalethelgdagar iförsta maj däremotoch denhimmelsfärdsdag är
exportländer.våra viktigasteav

påSammanfattning effekterna3.4.5 av
produktionsbortfallet

diskussionensimuleringsresultaten ochsammanställstabell 3.10I om
rangordningarformieffekterna. Dettasärskildade görs avav

Frånsett den simuleradeeffekt.för varjehelgdagsalternativen typ av
sannolikhetbetydelse med allra ärproduktionseffekten, störstavars

ofrånkomligen pårangordningardessabyggerkvantitativt störst, mer
särskilda effekterna kanbedömningar. Av desubjektivamindreeller

desjukfrânvaroeffektenklämdagseffekten och antas stor-vara
arbetsmarknaden.giltiga för helaviktigaste, då deleksmässigt är

Kristiutgångspunkthela ekonominför ärMed effekterna som
ändra, medan annandagfördelaktigdenhimmelsfärdsdag attmest

trettondedagenmaj ochandrahandsalternativet. Första ärpingst är
produktionssynpunkt.kandidaterlikaintedäremot urgynnsamma

skulleprioriteringmycket tänkbartDet är att vara merannanen
företag.ellerenskilda näringsgrenarfördelaktig för

helgdagsalternativenRangordningTabell 3.10 av

Driftstids- ExporteffektSjukfrånvaro-Klämdagseffektproduk-Simulerad
effekteffekttionseffekt

1.6115 l.AnDP1.KrHfD1.KrHfD
2.15 2. AnDPl.KrHfD2. 611.AnDP

2. 153. 6115 AnD P61
HfDKr HfD Kr4. 614. AnD P3.15

lågt rangordningsnummerinne-tabell 3.8. Etti baseradRangordningen kolumn 1 ärAnm:
ändringar helgdagarmed högrefråga föredrasframföriändring helgdagenbär avatt en av

rangordning.

Sysselsättningseffekter3.6

får sysselsättningi fler Dennahelgdag resulteraKan attextraen
dels den höga arbets-bakgrundintressefrågeställning är mot avav

konjunkturnedgången, och dels den all-nuvarandeunder denlösheten
förts i Sverige ocharbetsdelningdiskussion utom-männa somom

tillbaka.tidlands sedan längreen
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många europeiska länder harI förkortad arbetsvecka införtsen
industrin. Vid Volkswageninom i Tyskland har avtal slutitsett om

införa 4-dagarsvecka vissmed lönereduktion för 100 000 arbetareatt
Meinhardt mil., 1993. I USA har diskussion förts möjlig-en om

attheterna skapa flera jobb höja ersättningen för över-attgenom
tidsarbete, förslagen har inte i praktiken. Den svenskaomsattsmen
inställningen till neddragningar den ordinarie arbetstidenav av
arbetsdelningsskäl hittillshar varit avvisande, det möjligt attmen en

bestående arbetslöshethög och medför förändring i opinionsläget.en
Bland ekonomer har föreställningen arbetet kan delas,att utanom

bieffekter uppstår, genomgående bemötts medatt storogynnsamma
skepsis se Anxo, 1988, Bigsten, 1983, och Calmfors, 1988, för
svenska exempel, och Hart, 1987, för översikt argumenten.en av
Utsikterna till positiv sysselsättningseffekt vilar på antaletten an-
taganden i vissa fall kan mycket restriktiva. Avgöran-som anses som

för sysselsättningseffektende dels arbetstidsförkortningens åter-är
verkningar på:

ArbetsproduktivitetenD
Kapitalutnyttj andetD
ArbetskraftskostnadernaD

följande hos arbetskraften:dels egenskaper

iRörl ghetenD
UtbytbarhetenD

arbetstiden leder tillOm reduktion produktivitetsökningar krävsaven
det mindre arbetsstyrka producerad enhet förut. såI fallänperen

efterfrågan arbetskraft, räknatminskar i timmar, i stället för att
ökad efterfrågan arbetskraftöka. En kommer dock till ståndav om

arbetstiden på marginalen högproduktiv, elasticitetendvs.är är större
Erfarenheten tyder emellertid elasticiteten liggerpåän näraett. att ett

både för antalet arbetsdagar och för antalet arbetstimmar se avsnitt
3.4. Med elasticitet produktivitetseffekternaskulle intenära etten av

arbetstidsförkortning leda till förändringnågon i arbets-störreen
kraftsefterfrågan. Tolkningar de skattade elasticiteterna emeller-ärav
tid inte helt oproblematiska, eftersom de också avspeglar föränd-
ringar i arbetskraftens sammansättning Leslie, 1984.

Sysselsättningsutfallet reduktion arbetstiden ocksåärav en av
beroende hur kapitalutnyttjandet påverkas. Om driftstidenävenav
reduceras ökar kapitalkostnaderna tidsenhet, vilket leder tillper
försämrad lönsamhet och mindre sysselsättning. En ökad driftstid
förutsätter å andra sidan arbetskraften arbete påatt accepterar mer
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är Calmfors, 1988.självklart Envilket intetider,obekväma extra
möjligt bibehållainnebära detalltså intebehöver ärhelgdag attatt

skattereformenmarginalskatterna ide sänktadriftstiderna även om
förlängning.sådanunderlättar en

för sysselsättningen.rollArbetskraftskostnaderna spelar storen
anställda,upprätthålla visst antalintemålFöretagens är ett utanatt

Kostnaderna för arbetskraftenmöjligt.lönsamhetfå så högatt som
lönekostnader och fasta kostnader. Löne-två komponenter,består av

fasta kostnader. Exempelarbetad tid ochberoendekostnaderna år av
utbildning, administrationför ochkostnaderkostnaderpå fastar är

sidoförmåner.
lönekompensation,med omedelbararbetstidsreduktionen skerOm

månadslön, ökar lönekostnadenvecko- ellerbibehållenmeddvs. per
arbetskraft. Omminskar efterfrågan påtid, vilketarbetadenhet

månadslönen förbliroch vecko- ellertill helgdagnationaldagen görs
löneökning årsbasis med 0,4dettaoförändrad, motsvarar pro-en

sannolikaförefaller detlönekompensationFull mest ut-cent. vara
arbetstidsreduktioner skett i Sverigeingaeftersomfallet, utan att

omedelbar löne-1989. Menmöjligt Anxo,varit ävendetta utan
eftersom de fasta kost-arbetskraftskostnaderna,ökarkompensation

arbetstidsenheter.slås på färrenaderna ut
så kanlönekompensationen utformas,hur denOavsett momentana

förkortninglöneförhandlingarna. Enpåverkas på sikt iocksålönerna
effekter, eftersom fackför-motverkandekompensation fårutan

inkomstnivân för sina medlem-bibehållaeftereningarna strävar att
från Damnark, ochErfarenheter NorgeCalmfors, 1985.mar

mycket väl kan bli följden arbets-löneinflationvisarFrankrike att av
Calmfors, 1988. naturligt-och Det1989, ärtidsreduktioner Anxo,

falletminskar tillfälligt ilöneökningstaktentänkbartocksåvis att
förstärksslutsatslönekompensation. Dennaomedelbarfullmed av
denvilka indikerar svenskaHolmlund, 1989,resultat iempiriska att

arbetstidens längd. Slut-påverkasinte allslöneökningstakten av
kostnadsökning,omständigheterblir under allaresultatet en som

också finnas flask-arbetskraft. Det kanpåefterfråganminskar
sysselsåttningsökning 1988.Anxo,försvårarhalsproblem ensom

bristarbetsmarknader ochmellan regionalarörlighetBegränsad
vakanser intekan eventuellaarbetskraftkompetenttillräckligt göra att

löneglidning.ökadbidrar tillvilkettillsatta,blir
sysselsättningen kan bliarbetstidsförkortningEffekterna enav

kan belysasoffentliga sektorn. Dettarespektiveprivatai denolika
och det bakom-produktionsfunktionenåterigen diskuteramed att

implicerar. Beroende pådennaoptimeringsproblemliggande som
i;problem antingenföretagetsantaganden ärvilka görs attsom
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välja den produktionsnivå och uppsättning produktionsfaktorer,av
dvs. kapital och arbete, maximerar vinsten, eller ii; väljaattsom
den faktormix minimerar kostnaderna för förhand bestämdsom en
produktionsnivå. företagFör på marknaden fallet iiärsom opererar

tillämpligtendast i de fall då begränsas efterfrågan, vidoutput av
givna faktorpriser, gäller i. Vad beträffar produktion iannars
offentlig såregi, däremot ii i regel denär relevanta beskriv-mest
ningen. Den producerade kvantiteten kan politiskt bestämdantas vara
i denna sektor, medan företagen åläggs, eller har frihet uppfyllaatt,
detta mâl till lägsta kostnad. Distinktionen mellan de två fallen är
alltså viktig då bedömergöra sysselsättningseffekternaatt man av
arbetstidsförkortningar. Sannolikheten arbetstidsförkortningatt en
leder till sysselsättningsminskning mindre i fallet ii iär i.änen

En helgdag kan således leda till ökat antal sysselsatta vidextra ett
oförändrad efterfrågan offentliga tjänster. Någon sysselsätt-
ningsökning emellertid inte självklar.är Det också möjligtär att
helgdagen huvudsakligen leder till övertids- eller merarbete förmer
redan anställda. De höga fasta kostnaderna för arbetskraft talar för

substitution arbetstimmar i stället för sysselsättningatt mot är mer
Åberg,ekonomiskt för företagen. Beräkningar 1985 och 1986,av

och Holmlund, 1989, antyder arbetstidsförkortning inte på-att en
Åbergsverkar sysselsättningen i näringslivet. studie pekar visserligen

på Ökning sysselsättningen i den offentliga sektorn, dessaen av men
resultat mycket osäkra. De negativa effekter,är redovisades isom
punktform sig dock gällande i offentliggör sektor.även Manovan,
får bl.a. räkna med fördyring arbetskraftskostnaderna i för-en av
hållande till den tiden.arbetade

Några försök till kvantifiering effekterna diskuterats i dettaav som
avsnitt har inte gjorts. Avsnittet har i stället syftat till identifieraatt
de mekanismer sig gällandegör vid arbetstidsförkortning. Desom en
teoretiska skälen talar förstarkt helgdag inte får positivaatt extraen
sysselsättningseffekter för ekonomin i Erfarenheterna andrastort. av
arbetstidsförkortningar inte heller någon anledning till optimism.ger
Den sysselsättningsökning möjligen skulle kunna komma tillsom
stånd i den offentliga sektorn dessutom förenad med andraär nega-
tiva konsekvenser för samhällsekonomin. En skattehöjning skulle

få negativa återverkningar sysselsättningen i privat sektor.t.ex.

3.7 Statsfinansiella effekter

införa nationaldagenAtt helgdag samtidigt bortutan att tasom en
redan existerande helgdag relativt liten arbetstidsförkortningär en om

;Dä
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arbetstidsreformer,diskuteradetidigareandrajämför med somman
föräldra-och längreveckorsarbetsdag,timmars semestersexsex

arbetstidsförkortningenrelativt kortaden extraledighet. Trots som en
produktionen ocksåförutompåverkasinnebäraskullehelgdag

skatteintäkternaeftersompâverkas, ärIntäktssidanstatsfinanserna.
bwttonationalprodukten, äveniförändringarförkänsliga men

vilka kanUtgiftsposterpâverkas.kommakankostnadssidan att
lönekostnader för denfrämstarbetstidsförkortning ärpåverkas enav

arbetslösa. Itill deutbetalningarnaeventuelltochoffentliga sektorn
viktigtdethelgdagytterligareinföra ärövervägandena att taatt en
bakgrundspeciellteffekterna,statsfinansielladetill mothänsyn av

budgetunderskott ochmedi Sverigesituationenekonomiskaden stort
statsskuld.ökande

arbetstidsförkortning påverkardiskuteras hurkapitletdet härI en
diskuteras dessutom närmaregenerellt. Det stor-statsfinanserna rent

för den offent-utgifternaochintäkternaförändringarnapåleken av
liga sektorn.

statsfinansernapåverkararbetstidsförkortningEn3.7.1

simuleringar hurgjorthar1991Produktivitetsdelegationen av en
national-produktionskapaciteten,påverkar bl.a.arbetstidkortare

skattetrycket. Resultatetochkonsumtionsutrymmet attinkomsten, var
produktionskapaciteten,sänkninginnebärarbetstidkortare avenen

konsumtionsutrymmetochnationalinkomstenminskning samtaven
kostnadernasamhällsekonomiskaskattetrycket. Deökning aven

antagandevilkaberoende görbetydligtdockvarierar man om
Produktionsbortfalletarbetsproduktivitet.driftstid ochivariationerna

produktivitets-någraförekommerintedetdå detblir störst attantas
oförändrat.förblirdriftsmönstretocheffekterhöjande att

produktionårligenarbetstimmar ägnasdel deEn avsomstor av
den offentligatjänsterdeför betalagårtjänsteroch att somvaror

utbildningochvårdtjänsterOffentligatillhandahåller.sektorn som
Omoch pensioner.barnbidragtransfereringareller man genomsom

arbetstimmar iantalettotaladetarbetstidsförkortning minskaren
föranvändastimmarandel dessamåsteproduktionen större attaven

kommerdvs. skatternaoffentlig service,gradupprätthålla avsamma
andel timmarläggaväljerAlternativetöka. är attatt sammaatt man

vilket innebärarbetstidsförkortningen,föreservice,offentligpå som
produktiviteten kanned, intesektorn skärsoffentligaden omatt

höjas.
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3.7.2 Effekten skatteintäkter och offentliga utgifter

Som ekonomisk teori resultaten från den utredningen utfördasamt av
ekonometriska analysen visar kommer arbetstidsförkortning atten
leda till produktionsminskning.en

Allmänt kan minskningsägas bruttonationalproduktenatt en av
leder till minskning skatteintäkterna. Hur minskningen bliren storav
beror bl.a. på den marginella skattekvoten, dvs. bortfallet i skatte-
intäkter till följd liten minskning bruttonationalprodukten.av en av
Uppgifter saknas beträffande den marginella kvotens storlek, däremot

den genomsnittliga kvotenär känd, tabell 3.11. Skattebortfalletse
beror tidsperspektivet, varföräven det svårtär med enstakaatt
siffror beskriva effekterna.

Tabell 3.11 Skatter och avgifter andel bruttonationalproduktensom av

1992 1993 1994

Skattekvot, % 51 49,8 48,3

Källa: Finansplanen,Regeringens 199394:100prop.

Landstingens och kommunernas ökade utgifter till följd införaattav
nationaldagen helgdag andra ändringar i helgdagsordningenutansom
kan däremot bedömas med mindre osäkerhet.

Sambandet gäller för näringslivet minskad arbetstid lederattsom
till minskad produktion gäller inte nödvändigtvis för den offent-en
liga sektorn. Produktionsnivân i den offentliga sektorn resultatär ett

politiska beslut. harDet politisk nivå bestämts hur mycketav
sjukvård, barnomsorg, polisväsen, försvar ska producerasmm. som
i Sverige. En arbetstidsförkortning kommer därför innebäraatt en
ökad lönekostnad, inte produktiviteten ökar i motsvarandesom om
omfattning leder till högre skatter.

När beräknar hur mycket helgdag skulle kosta kom-man extraen
och landsting främstdet lönekostnadernaär måstemuner taman

hänsyn till. Man kan dela i kommunpersonalen och landsting iupp
två den personal kanske inte behöver admini-ersättasgrupper, som
strativ personal, lärare, etc. och den personal måste ersättassom
personal inom sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst etc.. Netto-
effekten för förraden noll. Det bör dessutomantasgruppen vara
påpekas det kan finnas rationaliseringsvinsteratt göraatt attgenom
personalstyrkan inte fullt Kostnadsökningenersätts kan alltså bliut.
något mindre de i tabell 3.12 redovisadeän beloppen. I beräk-
ningarna i tabell 3.12 har det å andra intesidan tagits hänsyn till att

i

,,
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veckodagar.helgerunderhögre änarbeteförersättningen är
i organisa-ineffektiviteterdet finnsbyggerResonemanget att

personalmåste all ersättas.organisationeffektivItionen. en

vid införandetLandstingochKostnadsökningar i KommunTabell 3.12
helgdagytterligare enav

LandstingKommun

49480309109lönekostnadTotal
arbetsgivarav-exkl.
miljonergifter

1992.kronor,

66%35%anställdaAndel av
behöverdirektsom

ersättas

1600,32%0,17% 186Kostnadsökning,
miljonerprocent

kronor

243med 530Kostnadsökning
allantagandet att

personal måste er-
miljonersättas,

kronor

kommunförbundet.SvenskaLandstingsförbundetochKälla:

räkneexempel.myckettabell 3.21i ärBeräkningarna ett grova
66% lands-deoch cirkaanställdakommunalt35% deCirka avav

både kommundirekt. Imåste ersättaskantingsanställda antaman
anställdadagar1,07genomsnitti ersättamåstelandstingoch man

helgdag. Manförehalvdag dagarbetarsektornoffentligadeninom
arbetsdagarantalettotaladetsektornoffentligainom denberäknar

blirkostnadsökningenprocentuelladagar. Den220tillårper
0,32% lands-förochkommunerna0,35 för1,072200,17% x

arbetsgivaravgifter,exklusive ärlönekostnaderna,totalaDetingen.
landstingenförochmiljarder kronor109cirkaför kommunerna

Bruttokostnadsökningen för1992.kronormiljarder50cirka
bliskullehelgdagjuniden 6införalandstingochkommun att som

miljoner.160respektivemiljoner186cirka
arbetslöshetenkannyanställningarmedaktuelltblirdetOm

försocialbidragi formkostnadernaminskardirektvilketminska, av
skulleDetför staten.arbetslöshetsunderstödochkommunerna



SOU 1994:58 Ekonomiska konsekvenser 61
...

dessutom öka sysselsättningen och därigenom öka den kommunala
sektorns skatteunderlag, vilket skulle minska nettokostnaden.

måste betonasDet ovanstående kalkyler bygger på antagandeatt ett
oförändrad produktionsvolym. Det kan inte hållas för uteslutetom att

kostnadsökningarna åtminstone till viss del kommer motverkasatt
med höjd produktivitet eller nedskärningar i verksamheten.

Det bör också i beaktande nationaldagen kommer infallatas att att
på vardag under de åren, varför skattebortfalletnärmaste ochen
utgiftsökningarna också får aktualitet under denna period.

Attityder3.8 i näringslivet avseende

nationaldagen helgdagsom

För idé vilka attityder näringslivet har avseendeatt en om
nationaldagen helgdag har led i utredningen gjortsettsom som en
mycket begränsad undersökning bland företag och branschorganisa-
tioner.

syftetFrämsta med enkäten information det någonattvar om var
helgdag den bort skulle orsaka ökade kostnader ellertogssom om
olägenheter. Det mycket hade något invändaatt mot attvar som
någon dag bort helgdag. De nackdelar kan uppståtogs som som
inom vissa branscher flyttartar bort existerande helgdagom man en
kommer totalt fördelar föruppvägas andra branscher. Detsett att av
kan dock uppstå regionala effekter inte helt önskvärda.ärrent som
Att bort trettondedag jul kan slå hårt på turistnäringen i fjäll-ta t.ex.
världen. Andra branscher hade invändningar detaljhandelnsom var

ansåg sig förlora inkomster Kristi himmelsfärdsdag borttogssom om
och Sveriges Campingvärdar inte ville någon vår-som ge upp av
helgerna till förmån för den 6 juni med motiveringen det skulleatt
leda till kortare säsong.en

Svaren visade också majoriteten de besvarade enkätenatt av som
ville nationaldagen skulle bli helgdag. Det emellertid mångaatt var

markerade de endast kunde tänka sig helgdag i utbyteattsom en ny
existerande helgdag.mot en

Kristi himmelsfärdsdag den helgdag ansågs lämpligastvar som vara
bort till förmån för nationaldagen. Den bästa helgdagennästatt tas

avskaffa enligt enkäten första maj. Representanter föratt vore pro-
cessindustrin påpekade helgdag med fast datum kan infallaatt en som
alla veckans dagar det tänkbara alternativet.sämsta För attvar mot-
verka effekten nationaldagen den 6 juni tillgöra helgdag bordeattav

därför bort första maj.taman
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överväganden4 förslagoch

4. 1 Inledning

Skall införa nationaldagen helt helgdagman som trotsen attny
kostnaden i form produktionsbortfall inte skulleett för-av vara
sumbart och det skulle innebära olägenheter föratt näringslivet
Bortfallet i bruttonationalprodukten kan beräknas till lägst tre
miljarder kronor årligen nationaldagen skulle bli allmän helgdagom
och effekterna på statsfinanserna blir inte heller oväsentliga se
kapitel 3. Att nationaldagengöra till helgdag skulle sättett attvara
visa nationaldagen värdäratt större den har iett än dag.utrymme
Om nationaldagen skall bli helgdag återstår dessutom ställningatt ta
till landet har råd införa ytterligare allmän helgdagatt ellerom en

nuvarande helgdag måste bort eller flyttas, och i så falltasom en
vilken.

4.2 Motivering till nationaldagengöra tillatt

helgdag

Vissa de motiv låg till grund för införa svenskaav attsom en
flaggans dag har i litendag förankring i det svenska samhället. Det
talades fornstora dagar diskussionenoch hade markanta inslagom av
nationalromantik. Den förhärskande uppfattningen bland dem som
drev frågan fädernas minne skulle vördas och hedrasattvar samt att
skälet till vi i Sverige saknade nationell stolthetatt detatt ettvar var
omodernt förhärligasätt kriget Cederblom, 1918.att Cederblom
ansåg vidare inte får glömma Sverige resultatatt är vårattman ett av
historia och någon slags missriktad humanism hindradeatt svenskar-

från känna stolthet och glädje sina hjältars krigarbragder.att överna
Detta hedervärda och för den tiden naturliga skäl till införavar att

nationaldag. Argumenten känns emellertid inte lika aktuella i dag.en
Svenskar saknar i viss mån utåtriktad nationalism Ehn 1993, dvs.

svenskarnaäven har mycket stark nationalkänsla visar de denom en
inte sätt kan i bl.a. Norge och USA. Densamma som man se
svenska nationaldagen inte den folkfestär kan upplevas i t.ex.som

ha
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sinhar säkertjuli.den 14 DetFrankrikeimaj ellerden 17Norge
medinte förknippasnationaldagensvenskai denförklaring per-att

Sverigeländer.krigsdrabbade ärikänslor,ochminnensonliga som
omgivning harvåriländerMånganationalstat.gammal enen

nordiskafemdesjälvständiga Avhistoriakortare stater.mycket som
1900-talet.undersjälvständighetåterfått sinfått ellerharländerna tre
och sedan1800-taletbörjanikrig sedanvarit ihar inteSverige av
förståeligtSverige. Deti ärkrigshandlingar ägtingahar1809 rum

starkastidentitetennationella ärdenmarkerandetdet yttreatt av
ockuperade,förtryckta,variti länderochnationerbland somunga

deltagit i krig.elleri någoninlemmade stat somannan
alltförnationaldagensvenska ärdendefinnsDet attsom anser
saknathittills hardagenoch1988Bringéus,programmerad att

nationaldagSverigesfåttjuni6 hardendrag. Att status somspontana
festmönster,internationellttillanpassningvissa ettvara enmenar

andra länderflestai de ärnationaldagenskillnadenmeddock att
helgdag.allmän

införalämpligtmindrekunna attskulle dessutomDet en nyanses
helgdag. Ilandsnågotmedsammanfallerintehelgdag annat ensom

fler-så få fränhavärldshandel borde strävan attalltmer öppen vara
Införandetmöjligt.helgdagaravvikandeländerandratalet av ensom

EUInominriktning.sådangårnationaldagenpåhelgdag emot en
ihelgdagallmändå detåret ärolika dagaremellertid 57detfinns

nyårsdagenoch ärjuldagenEndastmedlemsland.minst gemen-ett
helgdagar.samma

firas inationaldag störresvenskjuniden 61983Sedan är som
utsträck-ifirasintedagenland. Detvårt ärdelen attsant sammaav

juli,firar 14fransmännenmaj ellerfirar 17ning norrmännensom
Traditionennationaldag.vårfiraanledninglikavi har attstormen

Frankrikei ochgammal Norgelikaintenationaldagenfira är somatt
nationalstatensvenskadenframväxandetkanske berorvilket att av

tidenunder denhellervi inteochår sedan450förbörjade än attmer
VasaGustavrevolutioner. Närsamhällsomstörtandehaft någrahar
tidenemellertid deninleddes1523juniden 6till konungvaldes nya

union medformnågoningick iinte längreSverigemed avett som
regerings-dendessutomundertecknades1809juni6Danmark. Den

Även riks-1970-talet.tillgällaskullehuvuddragsinaiform som
regeringsformennuvarandedenår 1973beslutförstadagens antaatt

juni.6meddelades den
beskrivits hartidigareSomförändrats.harhelgdagarpåVâr syn

förändratsdessautformningochhelgdagarockså antalet genomav
skiftandemedvi lever itiddenspeglarFörändringarnatiderna.

hand-ochMänniskorsförutsättningar.religiösa troochekonomiska
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blivitlande har annorlunda. Ett genomgående drag för utvecklingen
fortgåendeden sekulariseringen. andligt, religiöstEtt och oftaär rent

kyrkligt innehåll, inte bottnar i folklig och livsåskådning,trosom
raderas så småningom bort. sällan någotDet mycket medär nyttsom

i folksjälen tillkommer.förankring
Helgdagarna tidigare enbart kyrkliga. välkomna avbrottDevar var

i arbetsveckorna. Med dagens lördagsledighet och semesterlagstift-
ñnns inte behovning ytterligare ledighet. Helger där-ärsamma av
viktiga kulturbärare och i samhällenämnareemot ettsom gemensam

där religionen inte längre spelar roll. den kyrkligaNär be-samma
blir mindre viktig behövstydelsen något för inteannat att ett tomrum

bildas.ska
Nationaldagen, har utvecklats svenska flaggans dag, skullesom ur

kunna dag symboliserar något skulle kunnanytt,vara en som som
sammanföra de människor lever i Sverige. Cederblom skrevsom
1918 den svenska flaggan att:om

Sveriges flagga betecknar således vårt fosterland Sverige medeget
därinom finnes: våraallt, hvad berg och dalar, skogar och sjöar,

och järnvägar öfrigaåkrar och förbindelser, städer ochängar,
andra bebyggda Men utöfver och framför allt detta beteck-orter...

flaggan folk under forntidSveriges och nutid och, vinar som
innerligen äfven i framtiden.vilja hoppas,

ålderdomligt, vidSpråket eftertanke orden giltigaär närmare ärmen
i dagens Sverige. just detta vårDet skapar Sverige,äräven som

välfungerande infrastruktur, levande landsbygd,natur, en en en
historia viktigare,och, framtid. Menännugemensam en gemensam

ytterligare omständigheterdärtill kommer skapar gemensamsom en
föreställningar,identitet såsom kultur, värderingar och beteende-

mönster.
framtidenDet och de värderingar vi vill leva medär ärsom

viktiga. alltid svårt någonting framtidenDet bestämtär sägaatt om
internationellt.vi det samhälle vi blir alltlever ivet att mermen

medlemsskap i knytsEES-avtalet och EUGenom eventuelltett
Sverige dessutomSverige den europeiska gemenskapen. ärnärmare

olikainvandrare från mångatagitland ochett emot tar emotsom
befolkning föddaSverigestiokulturer. I dag drygtär procent av

medborgarskap. Förutländsktutanför landets eller har attgränser ett
trygghet imåste kännarädslakunna kultureremotta utan mannya

svenskaför denutmaningarnadet svenska. deDet är störreen av
i Sverige. Detnationen invandrarna på smidigt integrerassättatt ett

ochkulturarvetsvenska språket, den svenskasvenska historien, det
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delar den nationellasarnhållssystemetsvenska utgördet stora av
för invand-dendessutom nämnarenidentiteten. Det är gemensamma

skillnaderolika länder och harfrånkommer storarargrupper som
förvissoutbildning. räckerkultur och Detreligion, språk,vad gäller

för nå ökadnationaldagenhelgdaginrättainte endast attatt enen
nationaldagen medkan fyllamedvetenhet,nationell om manmen

tydlig markeringskulle den kunnalämpligt innehåll utgöra en av
nationens strävan.

för stärka denaktivgår igenomnationerNya att na-processen
förändringsprocess därbefinner sig iidentiteten. Detionella en

förviktigavilka nationaldagensymboler,nationella är är atten,av
stärkanationer behövergemenskap. Liksomnationellskapa ungaen

föränd-Sverige, i tider mednationalitetskänsla bör vi isin stora
identitet.stärka vårringar,

symbol förskulle kunna blihelgdagnationaldagenOm ensom
till helgdag.befogat den Detframtiden detSverige i göraär att

aktivt verkar för skapadag under vilkenskulle att enmanvara en
levaidentitet och stolthetsvensknationell gemenskap, över attenen

dela det.skall landet, intenationalsymbolerSverigesi Sverige. ena
sina symboler frånfolket återtarbetydelse det svenskaDet är attav

missbrukar dem.de grupper som
positiv bilduppgift skapaSverigebilden har iStyrelsen för att en av

utanförför vårt landsyfte öka intressetutomlands iSverige att
turisterinnebära ökat antalskall i sinSveriges Dettagränser. etttur

investeringar i vårtförutländskt intresseoch ökattill Sverige ett
kontinuerligt vadSverige skapasinhemska bildenland. Den avav

Firandet nationaldageni samhället.olika områdensker inom avsom
Sverigesammanfatta bildenkunnaskulle dessutom sätt attett avvara

internationellt sammanhang.isvenskarnaoch ett
fåvill svenskarna skai samhälletströmningarfinnsDet attsom

Sverige m.fl. villPositivafira nationaldagen.ledigt för att uppmana
ledigt eftermånga möjligtfrivillig basis såpåföretag att somge

juni.15.00 den 6klockan

innehållfyllas medNationaldagen bör4.3 ett

firas påden emellertidblir allmän helgdag börnationaldagenOm ett
kan intefram tydligt. Detmed dagen kommersyftetsådant sätt att

endast blir allmänhelgdaginföralämpligt att som ennyenvara
utfornming.få särprägladbör såledesNationaldagenledighetsdag. en

med förslagkommautredningens uppdragutanförliggerDet att om
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hur nationaldagen skulle kunna firas. Under utredningsarbetet har
emellertid del idéer kommit fram.en

Traditionerna från svenska flaggans dagE med överlämnande av
flaggor och fanor till olika organisationer och privatpersoner bör
givetvis behållas.

Vi borde efter lägga skolavslutningarnasträvaD på national-att
dagen. På det skulle föräldrar,sättet syskon, och farför-mor-
äldrar ha möjlighet vid skolavslutningen.närvara Detta skulleatt

markering på framtiden, de och viktentronvara en av unga av
kunskaper. Utfommingen skolavslutningen kommer naturligt-av
vis variera från skola till skola och något centralt direktivatt kan
inte utfärdas. Skolledarna skulle i samarbete med eleverna,
lärarna och föräldrarna kunna skapa värdigt firande. Dettaett
skulle kräva ändringar i skollagen l985:l100, omtryckt
1991:1111, utredningen inte har tagit ställning till. Om detsom

praktiska skäl inte möjligtär avsluta skolåret den 6 juniattav
skulle kunna ha skolans dag.man en

I Sverige har vi många invånareD kommer från andranu som
kulturer. Många flyktingar från länderär där förtryck råder. En
idé på Sveriges nationaldagär utdela synligt bevisatt till dem

under den tolvmånadersperioden erhållitsenaste svensktsom
medborgarskap. Om det inte skulle skapa alltför olägenheterstora
skulle nationaldagen kunna den dag då flertalet fickt.o.m. vara
sitt svenska medborgarskap. Ceremonier skulle anordnas på flera
ställen i landet. Residensstäderna lämpligarunt och iärom orter
landsdelar med avstånd skulle vid behov andrastora ocksåorter

aktuella.vara
Det möjligt sådanaär synliga manifestationer skulle kunnaatt

tjäna två syften. Förutom på påtagligt hälsasätt med-att ett nya
borgare välkomna till Sverige skulle det också kunna bidra till

förståelse förännu större flyktingar och andra valt byggaattsom
sin framtid i Sverige.

Försommaren vacker iär Sverige inbjuderEI och till olika former
utomhusaktiviteter. Dessa skulle utformaskunna i samarbeteav

mellan olika folkrörelser kunde utomhuskonserter,som arrangera
idrottstävlingar, hembygdsdagar, m.m.
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alternativAktuella4.4

föremål förvarithelgdagarfyrafrämsttidigare ärSom nämnts som
bort tillflytta ellerlämpligaskullehuruvida de tabedömning attvara

valetkommit fram tillUtredningen harnationaldagen. attförmån för
kyrklig helgdag. Deochborgerligstår mellanfrämstförst och enen

diskuteratshar är:alternativ som

förstadenflyttas tillellerhelgdagupphörmajFörsta att vara
maj.isöndagenalternativtlördagen

hän-i borgerligthelgdagupphörhelgdagkyrkligEn att2. vara
alternativ:följandedå emellanstårValetseende. tre

hänseende.borgerligtihelgdagjul upphörTrettondedag attEI vara
borgerligthelgdag iupphörhimmelsfärdsdagKristi att varaE1

hänseende.
helgdag.upphörpingstAnnandag attE1 vara

till flerahänsynmåstehelgdagarnaaktuellamellan de tavaletI man
och då kanviktigmycketaspektenekonomiska ärDenfaktorer.olika

orsakarhelgdagenproduktionsbortfallin detendastinte vägaman
klämdagar ocheventuellafaktorerocksåmåste ta somutan upp

med vissa länderhandelsförbindelserförsvårarhelgdagenhuruvida
viktigsamstämmiga. Enintehelgdagarna ärgrundpå annanattav
inmåstesynpunkterTeologiska vägaskyrkliga.denaspekt är om

kyrklighelgdag iocksåhelgdag ärbortöverväger att ta somenman
sociala.deninska ärtredje aspekten vägasbemärkelse. Den som
folkligavärde ochsocialarespektive helgstillhänsynmåsteMan ta

förankring.

aspekterEkonomiska4.4.1

allmänsamtidigt införaochmajförstaellertrettondedagenbortAtt ta
kostnadsneutralt. Omskullenationaldagenhelgdag manvara

skullepingstannandagellerhimmelsfärdsdagKristibortistället tog
alltid påinfallerhelgdagaröverskott. Dessalitetkalkylen enettge

nationaldagen kanmedanmåndag,respektivetorsdagarbetsdag
himmelsfärdsdagKristisöndag. Omellerlördag togsinfalla en

arbets-splittrarklämdagundvikadessutomskullebort somenman
öka.skulleproduktionenochveckan

tiobland våravarierarhelgdagarnanämndadeFirandet ovanav
avsnitt 2.3.4tabell 2.1 iframgårexportländer. Somviktigaste av

länderannandag pingst,firartrettondedagen,ländertvåfirar sexsex
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helgdag första maj sjuhar och länder Kristi himmelsfärdsdag. Nio av
länderna har helgdag sin nationaldag.

4.4.2 borgerligaDen helgdagen första maj flyttas eller
borttas

Första maj vår införda helgdag 1939.är Hos fyra vårasenast av
viktigaste handelspartner första maj inte helgdag. förstaär Nären
maj gjordes till allmän helgdag inte lördagen generellt ledigvar en
dag och kort. Införandet motiverades bl.a. medsemestern attvar

ledigarbetarna behövde dag i form borgerlig helgdag underen av en
vilken inte de kyrkliga restriktionerna helgdagsñrandet gällde. Nuav

lördagar i allmänhet arbetsfria och semesterlagstiftningenär är
betydligt Sedan 1948 det inte hellergenerösare. möjligtär göraatt

till sabbatsbrott såsig skyldig står det och fritt attnumera var en
utnyttja helgdagarna efter tycke. Det skulle därav kunna övervägas

det inte befogat flytta arbetarrörelsens dag till exempelvisattom vore
första i maj.den söndagen

finns emellertid ocksåDet andra skäl talar för bibehållaattsom
första maj helgdag. Valborgsmässoñrandet har vuxit fram tillsom en

folklig fest. Firandet med eldar, fyrverkeri och med sångkörerstor
hälsar våren välkommen ingår i vårt svenska kulturarv.som numera

4.4.3 kyrklig helgdag upphörEn helgdag iatt vara
borgerligt hänseende

Trettondedagen

likaTrettondedag jul skulle bidrag till bruttonational-ett stortge
produkten första maj den bort. Helgdagen emellertidärtogssom om
intimt förknippad med julfirandet teologiskoch synvinkelur en
viktig dag och kyrkohelg. mångaDet på till-ärstoren som passar
fället några semesterdagar i samband med jul- och nyårs-att ta ut
helgen och trettondedagen för längre sammanhängandeatt en
ledighet under den mörkaste delen året. fjällturismenFör skulleav

avskaffande trettondedagen helgdag innebäraett ett stortav som
inkomstbortfall.

Det dock bara i två våra tio viktigasteär exportländerav som
trettondedagen helgdag.är
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himmelsfärdsdagKristi

sjupåsken och också helgdag ihimmelsfärdsdag avslutarKristi är av
infaller alltid påexportländer. torsdag ochviktigaste Denvåra tio en

fredagen. harklämdag Dagensåledesskapar permanent genomen
till familjehelg. Det ekono-ledigheten utvecklatsden längre storen

Kristi himmelsfärdsdagbli något högrebidraget skullemiska om
tidigare avhandlade dagarna. Kristiför de tvåavskaffades än

den dagen bordefolknykterhetens dag,himmelsfärdsdag är även men
exempelvis tredjeflyttas till denolägenheter kunna sön-störreutan

i maj.dagen

Annandag pingst

firaspå måndag och deninfaller alltidAnnandag pingst somen
vi har det handelsut-länder med vilkai dehelgdag störstasex av
kyrkohelg och den kyrkligaingenAnnandag pingst ärbytet. stor
trettondedag jul och Kristiförinte likabetydelsen är stor som

ungefär bidragpingst skullehimmelsfärdsdag. Annandag ge samma
himmelsfärdsdag.Kristibruttonationalproduktentill som

Förslag4.5

framstår firandetnationell identitetskapa starkarevi önskarOm en
i sådan Det svårtviktig delnationaldagen ärprocess.ensom enav

och allmänt deltagande,tillräckligt uppmärksamhetskapa ettstoratt
inrätta helgdagvanlig arbetsdag. Attnationaldagen ärär en nyenom

helgdag börsådana kostnaderemellertid förenat med att en annan
undersökning framkom dessutomutredningenseller slopas. Iflyttas

och branschförbund deltogde företagmajoriteten attatt som anserav
någon helgdaghelgdag, endastbör blinationaldagen om annanmen

också utredningens uppfattningflyttas. Detsamtidigt bort eller ärtas
skall bli allmän helgdag och såledesden 6 juninationaldagen attatt

helgdag skall ändras.någon annan
framstår annandag pingst denkyrkliga helgdagarnadeAv som

eller flytta. Borttagandet annandagolämpliga bortminst att ta av
bruttonationalproduktenbidrag till vadnågotpingst änstörreettger

Kristi himmels-nationaldagen skulle kosta.helgdaginförandet av
alternativ ekonomisktvisserligen bättrefärdsdag skulle rentettvara

skulle undvikabort den dagendå permanentatt ta engenomman
folkliga förankring Kristibakgrund den starkaklämdag. Mot somav
inte bästa alternativet.det emellertid det Enhimmelsfärdsdag har är
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helgdagsordning kan tidigare inte enbart rationa-sagtsny som ses ur
liseringssynpunkt.

Ur kyrklig synvinkel framstår också annandag pingst densom
minst olämpliga bort. Dagen inte oviktig, i förhållandeäratt ta men
till de andra två dagarna den något mindre betydelsefull.är

maj ellerFörsta annandag pingst Första maj i kombination med
valborgsmässofirandet har utvecklats till folklig helg, varförstoren
den bör kvar allmän helgdag. Annandag pingst dessutomärvara som

något bättre ekonomiskt alternativ och slutligenett annandagär
pingst den helgdag ligger nationaldagen i tiden.närmastsom

På basis i utredningen redovisade fakta och beräkningar föreslårav
jag således

nationaldagen den 6 juni blir allmän helgdag ochatt

annandag pingst samtidigt upphör allmän helgdag.att att vara

enlighetI med det anförda har förslag tillupprättats lag änd-ett om
ring i lag allmänna helgdagar 1989:253 träda i kraft den 1attom
januari 1996.
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Specialmotivering5

5.1 Skälen till inte längre räknaatt upp
pingstdagen helgdagsom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med allmän helgdag i lag Med allmän helgdag i lagavses avses
eller författning eller författningannan annan

söndagar, däribland påskdagen söndagar, däribland påskdagen,
och pingstdagen,

nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag
jul, de inte infaller på söndag,även när en

långfredagen, annandag påsk, långfredagen, annandag påsk,
Kristi himmelsfärdsdag, Kristi himmelsfärdsdag,annan- na-
dag pingst, midsommardagen tionaldagen, midsommardagen
och alla helgons dag. och alla helgons dag.

Som följd pingstannandag upphör helgdag behöveratt atten av vara
inte pingstdagen längre räknas helgdag i 1§.upp som

l regeringens proposition prop. 198889: anfördes114 eftersomatt
söndagar särskilt helgdag behöver de allmänna helgdagaranges som

ändå infaller söndag inte med i lagen. Under remiss-tassom en
behandlingen Ds 1988:31 påpekades emellertid påskdagen ochatt
pingstdagen, de alltid infaller på söndagar, börtrots att anges som
allmänna helgdagar.

Hovrätten för Västra Sverige ansåg Kyrkoförfattningsutred-att
ningens lagförslag SOU 1987:4 och onödigt juridiskt-tekniskt5 var
utformat och menade det framstod i överensstämmelseatt mestsom
med traditionell uppfattning låta påskdagen och pingstdagenävenatt
ingå i uppräkningen helgdagar i Det skulle1 även göraav upp-
ställningen i 2 § lättillgänglig.mer

Domkapitlet i Stockholm pekade det föga informativtatt attvar
i 2 § annandag pingst åttonde måndagen efter påskdagenange som
och föreslog istället helgdagar i 1 § bl.a. söndagar,att som ange
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i andra stycke iochpingstdagenpåskdagen ochdäribland att ett nytt
infaller.och pingstdagenpåskdagen§ närl ange

något behovföreliggerförslag inte längremed mittdetDå attav
jag det inte längreinfallerannandag pingst ärdefiniera när attanser

Pingst-helgdag iräknas 1pingstdagennödvändigt att upp som
från övriga kyrkliga helgdagarskilja sigdärigenom inteskulledagen
sådana kyndelsmässodagen,Exempelsöndagar. ärinfallersom

helige Mikaels dag.och denbebådelsedag,Marie

Ikraftträdande5.2

förränträda i kraft denlagen inte börtvå skäl tillfrämstfinnsDet att
arbetsmarknadensskäletjanuari 1996. Det är parterl att engeena

almanacksförlagenandraövergångsperiod. Det ärtillräckligt lång att
almanackor.i 1995 årsin ändringhinna fåskulleinte en

helgdagar ska försvåraallmännaändring i lageninteFör att omen
tillräckligtövergångsperiodenmåstearbetsmarknadensför parter vara

schematekniskaoch delsförhandlingsmässiga skäldelslång, avav
de allmännauppräkningkollektivavtal finnsmångaskäl. I aven

förhandlas andraIavtal torde behövaoch dessahelgdagarna om.
ändring i lagenochhelgdagarallmännahar endastavtal angetts en

förhandlasavtalet behöverinteinnebärhelgdagarallmänna attom
år i förväg ochsina schemanlägger ävenMånga företag ett avom.

tillräckligtövergångsperiodenviktigtdet äranledningenden är att
lång.

skulle innebärabeslutsolyckligtdetVidare togsett somomvore
inte1995,redan underinförs helgdagnationaldagen omatt som

almanackorna. Esseltetill folket vianåddeinformationensamtidigt ut
position, arbetarmarknadsledandeharAlmanacksförlag, ensom

under hösten 1994ska klartArbetet1996 årsmedredan varamanus.
finnas i såkunna medhelgdagsordningen skadenföroch att nya

tagit beslutriksdagen hamöjligt böralmanackormånga ett omsom
oktober.helgdagsordning före den 1ny

träder i kraftdärför lagenföreslår jagdettabakgrundMot attav
1996.januariden l
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l
Inledning

Ett införande ytterligare helgdag betraktaär generellattav en som en
arbetstidsförkortning. I likhet med tidigare genomförda arbetstidsför-
kortningar kan detta förväntas leda till minskad produktion. Enen
ytterligare helgdag skulle dock innebära relativt liten reduktionen av
arbetstiden jämfört med införandet 40-timmarsveckan i börjanav av
1970-talet och ökningarna antalet semesterdagar genomfördesav som
1978 och 1991.

Syftet med denna försöka uppskattaär vilken betydelserapport att
arbetstidens längd har för produktionsmöjligheterna. minskadEn
arbetstid leder till produktionsbortfall, storlek beroendeärett vars av
hur produktiv arbetstiden marginalen. Om insatsenär andraav
produktionsfaktorer samtidigt kan ökas, mildras emellertid den nega-
tiva effekten arbetstidsförkortningen.av

teoretiska förDen analysen s.k. produktions-utgörsramen av en
funktion, där arbetstiden sysselsatt ingår för-separatper som en
klaringsfaktor, vid sidan antalet sysselsatta och kapitalstockensav
storlek. Arbetstiden definieras både med utgångspunkt från antalet
arbetstimmar och antalet arbetsdagar sysselsatt. I rapportensper
ekonometriska del skattas arbetstidens bidrag till produktions-
volymen, vid givna nivåer övriga insatsfaktorer, i tillverknings-
industrin under åren 1980 1990.-

Inledningsvis kartläggninggörs antalet ordinarie arbetsdagaren av
och antalet driftsdagar under den studerade perioden. De återverk-
ningar arbetstidsförkortningen får på driftsdagarna betydelse-ärsom
fulla för effekterna produktionen. Ju mindre antalet driftsdagar
minskar, desto mindre kan produktionsbortfallet bli.antas

2. Arbetsdagar kontra driftsdagar

Det viktigt hålla isär begreppenär arbetsdagar och driftsdagar.att
förraDet individens arbetstid under period, medan detavser en

hur länge företaget upprätthåller produktionen. Antaletsenare anger
arbetsdagar sammanfaller ofta, inte alltid, antalet drifts-men men
dagar. minskningEn antalet arbetsdagar eller driftsdagar bidragerav
i båda fallen till också produktionen sjunker. En minskningatt av
antalet arbetsdagar kan däremot få mindre återverkningar produk-
tionen samtidigt driftsdagarnas antal förblir oförändrat eller ökar.om

viktigtDetta hålla i minnet då effekternaär reduktionatt av en av
antalet arbetsdagar diskuteras. införandeEtt helgdagextraav en
påverkar antalet arbetsdagar och eventuellt också antalet driftsdagar.
Det har därför bedömts särskilt intresse vid sidanatt,vara av av
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fördelningen påkartläggaockså försökaarbetsdagar,ordinarieantalet
näringsgrenar.i olikadriftstyperolika

faktiskaordinarie och arbets-mellanviktigt skiljaocksåDet är att
antalet ordinarie dagar iarbetsdagarordinariemeddagar. Här avses

i undantagsfallvilket endasttill fredag,måndagfemdagarsvecka,
mångaberor påAvvikelsernafaktiska.med detöverensstämmer
dagarordinarie antalet arbetadereduceras detdet förstaFörfaktorer.

ledighet.och Försjukfrånvaroformfrånvaro i semester, annanavav
till fredag, vissafemdagarsvecka måndaginte allaarbetarandradet

grund del-arbetsdagarnaförläggningställetihar avavannanen
reduktioninnebärhelgdaghelgarbete. Enochellertidsarbete extra en

för flertalet i arbets-med dagarbetsdagarordinarieantalet enav
reduktionen i deninnebärasåledes intebehöverdettakraften, attmen

i arbetekanVissablir likaarbetstidenfaktiska stor. varapersoner
lediga dagen meddeneller kompenserahelgdagen,underäven mer

beträffande detUppgifter saknasstället.dag iarbete under en annan
tillbeskrivningen måste begränsasvarförarbetsdagar,faktiska antalet

ordinarie.de

mån-fre,femdagarsveckaarbetsdagar vidTabell Antal
1990:41980:1 -

År 3 Kv 4Kv 2 KvKv 1

6259 66641980

66 6359621981

66 64601982 62

66 64601983 63

6265591984 64

626663 591985

6261 66601986

6366591987 62

6460 66631988

6365611989 62

6259 651990 64

opublicerad statistik.SCBKälla:
3112 vilka infaller2412 ochmidsommarafton,helgdagsaftnarvissaHelgdagarochAnm:

avtalsområdenförekommervissaarbetsdagar.Förintei regelmåndag fredag räknas som- helgdagsaftnama.arbetstidenunderbeträffandeavvikelser
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I tabell 1 antalet arbetsdagar kvartalsvis under perioden 1980anges -1990. Antalet arbetsdagar antaletär vardagar måndag fredag-
under kvartalet, dvs. exklusive helgdagar och helt arbetsfria helg-
dagsaftnar infaller måndag till fredag. Som finns detsom synes
relativt variationer i antalet arbetsdagar.stora Intervallet 59är 66,-
vilket innebär det 12är fler arbetsdagaratt i kvartalet medprocent
flest arbetsdagar i kvartaletän med det minsta antalet. Sannolikt har
denna variation i arbetskraftens utnyttjandegrad, i arbetsdagar räknat,
också betydelse för produktionens storlek. Ett viktigt konstate-annat
rande i detta sammanhang variationenär främst hänföraatt är tillatt
skillnader i antalet helgdagar och helgdagsaftnar infaller måndagsom
till fredag. De kvartalsvisa skillnaderna, för givna är, beror bl.a.

ojämn fördelning dessa dagar. Det finns vissäven variationen av en
mellan olika år för kvartal, vilket har sin grund i vissasamma att
helgdagar infaller på rörliga veckodagar, páskhelgens infallande
olika kvartal förekomsten skottår.samt av

Bortfallet i ordinarie arbetsdagar grund inteärsemestrarav
redovisat i tabellen. Semesteruttaget sker huvudsakligen under det
tredje kvartalet och den kvartalsvisa fördelningen har varit likartad
under de redovisade åren.

Tabell 2. Antal driftsdagar vid kontinuerlig drift, 1980:1 1990:4-

M mr m2 ms M4

1980, -84, -88, -90 90 80 92 88

1981 83, -85, -87 89 80 92 88-

1986, -89 85 84 92 88

Källa: SCBopublicerad statistik.
Anm: Följande 16 dagar räknasi regel inte driftsdagarvid kontinuerligdrift: 1l, påsk-somafton páskhelgdagama,och l5, pingstaftonochpingsthelgdagama.midsommarafton,midsom-
mardagenoch påföljandesöndag,24 2612, 3112.-
Antalet driftsdagar varierar mellan olika näringsgrenar. I vissa fall
sammanfaller driftsdagarna med antalet arbetsdagar i femdagars-
vecka, i andra antaletär Vid kontinuerligstörre. drift, vilket före-
kommer inom vissa industribranscher, antalet driftsdagarär väsent-
ligt vilket åskådliggörsstörre, i tabell Denna driftstyp innebär att

i genomsnitt ligger mycket det maximaltnära möjligaman antalet
driftsdagar, det finns i dettaäven fall betydande variationermen
mellan olika kvartal och år.
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tillverlcningsindustrin, 1991inomdriftstyperpåFördelningTabell 3.

närings-andeldriftTypAndel avNäringsgren avav
produktion, procenttotalt för- grenens

ädlingsvärde,
drift,Kontinuerlig .Dagarvecka

procent dagarmån

302965

80685ll,l31Livsmedel

0001002,1skorkläderTextil, 0
32

0001007,533Trävaror

213304615,3Massa, papper,
34grafisk

212005912,935Kemisk

O230773,3ochJord- stenvaror
36

5800423,7Metallframställning
37

00010043,438Verkstads

0OOÖvrigt 1000,839

98l82100,1industrintillv.Hela
31-39

beräkningar.statistik ochopubliceradnationalräkenskapema egnasamtSCBKällor:

redovisasvilkadriftstyper,antalfinnstillverkningsindustrin ettInom
uppskattningarrelativtdebyggerTabellen somtabelli grova

uppgifterna för deochnationalräkenskaper,för SCB:sunderlagutgör
tillverk-heladeosäkra ännäringsgrenarna är avserolika sommer

hela 80sker procentAnmärkningsvärt pro-ningsindustrin. avnog
dockfinnsDetfemdagarsvecka. storamedföretagiduktionen
driftstyperandradärnäringsgrenarendaskillnader. Debranschvisa

grafiskochdominerar ärfemdagarsvecka pappers-massa-,än
kontinuerligdärSNI 37,metallframställningSNI 34industri samt

myckethurinte utläsakantabellenvanlig. Avrelativtdrift är man
helgdagar.ellersöndagarlördagarunderproducerassom -
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Tabell 4. Fördelning på driftstyper i näringslivets tjänstmektor, 1991

Näringsgren Andel Typ drift andelav av
totalt näringsgrenensav
förädlings- produktion,
värde, procent procent

Dagarvecka

5 6 7

Parti- och detaljhandel 61 21,9 0 64 36

Restaurang- och hotell 63 3,2 0 0 100

Samfärdsel 71 10,3 0 0 100

Post och tele 72 5,4 65 35 0

Banker, försäkr. bolag 81- 11,8 100 0 0
82

Bostäder, fastigh., uppdrag 38,2 16 0 84
83

Renhållning, städning 92 1,6 65 0 35

Undervisning, sjukvård 93 1,8 100 0 0

Rekreation 94 2,0 O 0 100

Reparationer och övrigt 95 3,7 100 0 O

Hela industrin 61-95 99,9 28 16 56

Källor: SCB nationalräkenskapema opubliceradstatistik och beräkningar. Drifts-samt egnatiderna för SNI 61 är uppskattningarbaseradepåuppgifter i SOU 1991:10och 1991:11.egna
DetAnm: bör observeras SNI 93 privat undervisningoch sjukvård,att storlek äravser varsförsumbari jämförelsemeddessoffentliga motsvarighet

Fördelningen på driftstyp för det tjänsteproducerande näringslivet
visas i tabell 4. Det framträdande draget i denna tabellmest är att
mindre 30 produktionenän sker i företag med femdagars-procent av
vecka. Ungefär hälften sker i företag sjudagarsdrift.med

Liksom för tillverkningsindustrin finns variationer mellanstora
olika näringsgrenar. Den enda storleksmässigt betydande sektor där
femdagarsveckan totalt dominerar banker försäkringsbolagochär
SNI 81 82. För näringslivet helhet gäller uppskattningsvis attsom-
inte ungefär hälften produktionenän sker i företag med fem-mer av
dagarsdrift. Uppgifter för den offentliga sektorn utanför näringslivet

m
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delförsaknas,72SNI storSNI 71delar av pro-samt enmenav
räddningstjänst kanochåldringsvârdochsjuk-duktionen t.ex. man

sju.driftsdagarantalet ärutgå från att

Produktionsfunktionen

tillliggerproduktionsfunktiondendiskuterasavsnittI detta som
Produktionsfunktionenanalysen.ekonometriskadenförgrund

nivå outputproduktionensmellanrelationentekniskabeskriver den
företag seiinputsproduktionsfaktorer t.ex.ettoch insatsen av

läroboksnivâ.påframställningför1980,Quandt,Henderson en
sambandetformulering ärgenerellEn av

AfK, L.1 Q

produktions-tvåfinnsdetdetoch därproduktionen antas attdär Q är
mått påAarbetskraft. Parametern är ettkapital, och L,faktorer: K,

fördetuttrycket 1 ärInnebördennivån. attteknologiskaden enav
maximaltproduktionsfaktorernainsatseroch givnateknologigiven av

tjänster.ellerkvantitetbestämdproduceraskan varoraven
specifiktsambandet krävsundersökastatistiskt ettFör meratt
förfaran-vanligtEttfunktionsfonnen.matematiskadenantagande om

Cobb-s.k.multiplikativ formpåekvationenestimerade avär att en
ifunktionerandraocksåförekommerdet typerDouglastyp, avmen

skrivas:kanvilkenCobb-Douglasfunktionen,väljsHärlitteraturen.

AK°L,2 Q

produktions-respektivetolkasoch B kandär somexponenterna a
produk-känslighurelasticitetDennaoutputelasticitet.faktors anger

iproduktionsfaktornanvändningenförändringarförtionen är av
fråga.

produk-roll iarbetskraftens,specificeras53ekvationernaI -
redovisas:varianterolika2. Tretionsfunktionen

HI, Mh,där H3

Mmh, h De,där4

MMDel.5

produktionsfaktornspecifikationernaolikadeochL,, är tre av
inklude-3Ekvationelasticiteter.olikabetecknarL. Parametrarna

antaletproduktenvilketarbetstimmar, ärantalettotaladetH, avrar
ekvationh.sysselsatt, IarbetstimmarantaletochM,sysselsatta, per
L3,tredje varianten, görsdenoch h. IMmellanåtskillnad4 görs

sysselsatt.arbetstimmarantaletuppdelningytterligare peraven
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Dessa kan, i ekvation 5, specificeras produkten antaletsom som av
arbetsdagar sysselsatt, D, och antalet arbetade timmarper dagper
och sysselsatt, e.

Om uttrycken 3 5 substitueras i ekvation 2 erhålls, efter-
linearisering på logaritmisk form, ekvationerna 6 8. De senare-

basen förutgör skattningarna och kan skrivas

6 lnQfnA+a,fnK+B,fnH+e,,

7 fnQFnA+a2EnK+B2EnM+B3fnh+e2,
8 FnQfnA+a3BnK+B4fnM+B5fnD+B6Zne+
63,

där de slumpmässiga variationerna i produktionen representeras av
Ekvationerna kan omformulerastermerna arbetsproduktivi-ei. som

tetssamband. Om utnyttjar förhållandet HMDe erhålls dåman att
för ekvation 8

9 EnQH nA a3fnKH+ a3+64-llnH+ +
BS-BQEnD Br-Byn+ +e E3.

Av särskilt intresse i detta sammanhang specifikationenär 8, där
antalet arbetsdagar ingår bland förklaringsvariablerna. Det denär

generella formuleringen, eftersommest samtliga dimensioner itre
arbetskraftsutnyttjandet ingår. Om det har betydelse för produktionen
hur dessa kombineras ekvation 8är den korrekta specifikationen.
Där kan effekterna förändring i antalet arbetsdagar särskiljasav en
från andra förändringar i arbetskraftsutnyttjandet. I den ekonome
triska analysen alltså hänsyn till eventuelltas substitution arbets-mot
dagar, där insatser andra produktionsfaktorer kan motverkaav ett
produktionsbortfall till följd ytterligare helgdag. Detta ärav en
däremot inte möjligt i ekvationgöra 6 ochatt endast indirekt möj-
ligt i ekvation 7, arbetsdagarna omräknas till arbets-attgenom
timmar.

4. Hur skall elasticiteterna för arbetstiden tolkas

Det finns flera faktorer viktiga uppmärksammaär dåattsom man
tolkar de skattade elasticiteterna Innan ekonometriskade resulta-

redovisas, görs genomgångten några dessa faktorer.en av av
Hänvisningar till spilltids- och trötthetseffekter vanliga iär

litteraturen arbetsproduktivitet. Om det finnsvarje arbetsdagom en
betydande spilltid, oberoendeär arbetstidens längd, så tende-som av
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dagligademindre65 änelasticitetarbetsdagarnas att vararar
så lederdag ökararbetstimmarantalet66. Närarbetstimmarnas per

arbetsdagarnasproduktionsökning näräntillså falli störredetta en
tidsåtgångpå sådanExempel utgörmän.motsvarandeiökasantal

kolleger,medinformationutbytemaskiner,iordningställande avav
mindredestoutgångsläget,iarbetstidendagliga ärdenhögreJuetc.

detOmelasticiteternatvâdemellandifferensen antasdockkan vara.
mentala medochellerfysiskatrötthetseffekterbetydandefinns en--

inbördespå deteffektensåproduktivitetsminskning, äråtföljande
påoklar. beroremellertid Detelasticiteternamellanförhållandet om

dagsarbetstidenförlängningvidgällandesigtröttheten gör mest aven
tordeAvgörandearbetade dagar.antaletutsträckningvideller aven

respektivedagsarbetstidenomfattningeninitialadenhäräven avvara
spilltidseffekternaochtrötthets-Betydelsenarbetsdagar.antalet av

medföretagoch enskildanäringsgrenarmellanvarierakan antas
arbetsmiljöförhållanden.produktionsteknologi ocholika

arbetsdagaroch antaletarbetstimmarantaletiVariationen per
beror påolika komponenter:tvåindelas ikansysselsatt somen

ochfrånvaroellermerarbeteövertid,variationindividuell somen
sammansättning. Enarbetskraftensiförändringartillhänföraskan

dessabådainnebärakanarbetskraftenikvinnor attandel t.ex.större
Skattningardeltidsarbete.ökatpå grundminskararbetstidsmått avav

63, antaletsysselsattarbetstimmarför antaletelasticiteterna per
sysselsatt och dagarbetstimmarantalet65, ellerarbetsdagar per

effekter.olikatvâgenomsnittsåledes66, är ett av
intearbetsdagarnaordinarie mäts,dedet ärbörDet att somnoteras

Även förimplikationerviktigaharförhållandedettafaktiska.de
bestämsarbetsdagarordinarieAntaletresultaten.tolkningen av

avtal. kaneller Manlagarutanför företaget,dvs.exogent, genom
individuellvariationer iavspeglarbaravariabeln inteförmoda att

huvuddelen arbets-många dagarockså hurarbetsinsats, avutan som
arbetsdagarantaletgällerplats. Dettastyrkan oavsettär sam-om

externalite-finnaskanej. Detdriftsdagar ellerantaletmedmanfaller
vidbestänmingsfaktorer,produktivitetensindividuella t.ex.i denter

beroendeså visarbetsinsats kanenskildeslagarbete. Den avvara
arbetsplatsen.pånärvarandesamtidigtkolleger äratt

framträdande, be-mindreellerexternalitet kanDenna mervara
regleradestriktDeproduktionsteknologin i företaget.påroende

koordineringentidsmässigaoch denarbetstidernadagliga av
tyderindustriarbetareförförläggning attsemesterdagarnas t.ex.

eftersträvans-falli mångaarbetsplatsensamtidig närvaro anses
reparations-åtgärdaslättaredriftsstörningarSå kanvärd. omt.ex.

viktigexternalitetentillgänglig. Om ärunderhållspersonal finnsoch
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förvänta sigkan antalet arbetsdagar har be-attman gemensamma
för produktionen, och intetydelse bara det faktiskt antalet arbetade

individ. Skattningen elasticiteten för antalet arbetsdagardagar per av
fångar båda dessa effekter.65 upp

Skattningsresultat5.

6 8 grunden förEkvationerna den ekonometriska analysen.utgör-
kan empirisk kunskap beträffandeDet inoteras att parametrarna en

ekvation 8, där förutom sysselsättning och arbetstimmartypenav
också antalet arbetsdagar eller arbetsveckor ingår, förefaller saknas

hållet Hamermesh,helt och se 1993, för aktuell översikt. Det ären
sådan specifikation intresse i föreliggandefrämst ärsomen av

Ävenstudie. skattningar baserade på de restriktiva ekvationernamer
och 7 dock i detta avsnitt.6 presenteras

variationen i antalet arbetsdagar huvudsakligen beror på helg-Att
helgdagsaftnar datamaterialetdagar och särskilt lämpat förgör att

förändradanalysera effekterna helgdagsordning. Enav en annan
den ekonometriska analysen sådan förändringfördel i liggeratt en

den observerade variationen i datamaterialet, vilket innebärinom att
godainferensmöjligheterna till statistisk finns ingenDet möjlig-är

ekonometriska analysen särskiljai den ordinarie och faktiskthet att
då statistik saknas förarbetade dagar, de Vad beträffarantal senare.

uppgifter tillgängligafinns dock för det faktiskaarbetstimmar antalet.
kvartalsdatahar gjorts för periodenSkattningarna 1980:1 -

tillverkningsindustrin1990: Dataunderlaget och har uppdelatsavser
SNI 31 38. Totalt erhållspå åtta undergrupper så vis 328-

i det kombineradeobservationer 41 8 tidsserie- och tvärsnitts-x
materialet. Då kapacitetsutnyttjandet, CU,,, visat sig centralvara av

medbetydelse i tidigare studier, variabelhar tagitsdenna Denäven
procentandel kapacitet.möjligmäts som en av

Skattningsperioden begränsas bakåt tillgången data överav
kapacitetsutnyttj andet och framåt tillgången statistiska uppgifterav
rörande kapitalstockens storlek, Kapitalet, Ja, harK. mätts som

multipliceradkapitalstocken med kapacitetsutnyttjandet, dvs. C,,
CU. övrigt ingårIQ, I antalet sysselsatta, M, och olika arbetstids-x

mått, beroende på specifikation. variablerSamtliga har inkluderats i
icke-säsongskorrigerat och, vilket nödvändigt i detta sammanhang,är

har inte alltid varit falletDetta i tidigare ekonometriska studier då man
försökt dra slutsatser beträffande effekterna arbetstidsförkortningar.storaav

2 Fotindex i näringsgren, medan står för tid.tavser
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skickicke-dagkorrigerat Se bilagans appendix för utförligamer
variabeldefinitioner angivande källor.samt av

Skattade produktionsfumktioner förTabell 5. tillverkningsindustrin, 1980:1 -
328 observationer1990:1.

Variabel 2 31 4 5 6

Ci, 0,316 0,312 0,312 0,432 0,392En 0,394
16,03 15,42 l5,36 3,04 2,76 2,79

H 0,761 0,435En
36,l9 4,59

0,764 0,765 0,661En Mi, 0,646
35,75 35,75 4,88 4,79

0,587in 0,339
298 331

1,238 0,975fn
1,68 3,37

0,553En 0,268e
2,75 2,53

Kontroll- x x x
variabler

R2adj 0,957 0,957 0,957 0,995 0,995 0,995

för 42,39 42,46 33,28 9,77 9,11Test 9,08
serie-
korrelation

Produktionsfunktionen Cobb-Douglastypoch skattningamaAnm: är utförda minsta-är medav
kvadratmetoden.Absoluta t-värden inom Säsongsdummiesingår i alla skattningar.parentes.
Kontrollvariablema trend, industrispeciñk industridummiestrend, och tidsdummies.Serie-är
korrelationstestet baserat regression följande yêM ÖXÃ., êär där är+typ:en av

från ursprungliga regressionenresidualen den och X vektom förklaringsvariabler. Test-av
statistikan för Sebilagansappendix variabeldeñnitionert-värdet för och källor.är 7.

kontrollvariablerantal standardtyp ingår iEtt analysen:ävenav
trendvariabler för tillhänsyn teknisk utveckling, dvs. föränd-att ta
ringen i Au, Och antal dummyvariabler. De kontrollerar förett senare

3 nationalräkenskaper dagkorrigeringarI SCB:s kvartalsserier förgörs attav
jämförelserunderlätta mellan konsekutiva kvartal med olika antal arbets-

dagar.
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den påverkan icke-observerade variabler har på produktionen, isom
mån de i enbart årstidsberoendeden säsongsdummies;är: ii

olika för skilda industrier fixa tiden näringsgrens-övermen
dummies; eller iii för industriersamtliga vari-gemensamma men
erande tiden tidsdummies. Eftersom fördelningöver semestrarnas

olika kvartal varitmellan relativt oförändrad tiden bör detöver vara
möjligt hänsyn denna effekt med hjälp kontrollvariablerna.taatt av

ekonometriska resultaten redovisas iDe tabell Tre olika
modeller, baserade ekvationerna 6 8, har De förstaprövats. tre-
kolumnerna grundversion respektive modellpresenterar utanen av
kontrollvariabler. de övrigaI kolumnerna har modellerna utvidgats

variabler, koefficientermed dessa dock redovisas. Säsongs-vars
ingår i samtligadummies regressioner.

Modellerna i tillfredsställande skattningsresultat,stort sett,ger,
med statistiskt säkerställda koefficientvärden i de flesta fall och god

R2.statistisk anpassning Inklusion kontrollvariablerna iav
leder till förbättringkolumnerna 4 6 i anpassningen, varfören-

specifikationer föredra.dessa Bland kontrollvariablernaär ingåratt
också industrispecifika trender, dvs. den teknologiska utvecklings-
takten tillåts variera mellan olika industrier. En anledning till äroro

samtliga seriekorrelationstest signalerar residualerna korrele-äratt att
rade tiden. Detta kan innebära ekvationerna felspecifrcera-över äratt

R2det mycket höga värdetde, tyder inte någon väsent-attmen
lig variabel skulle utelämnad.vara

elasticitet genomgåendeKapitalets ligger mellan 0,3 och 0,4, vilket
i tidigare studier.ligger resultaten Detta innebär ökningnära att en

kapitalet med ökar produktionen med 0,3 till 0,4procentav en pro-
Äveninsatsen övriga produktionsfaktorer hålls konstant.närcent, av

detskattningarna beträffande totala antalet arbetstimmar, Hu, och
antalet sysselsatta, M,,, huvudsakligen liggerresultat i linjeger som
med vad funnit i föregående de flestaanalyser. I skattningarnaman

koefficienterna vilket innebär skal-är större än ett, attsumman av
avkastningen inte tilltagande.är

kontrollvariablernaNär införs koefficientvärdenaminskar för
arbetstidsvariablerna, vilket de korreleradeantyder med deäratt
icke-observerade variablerna. förElasticiteten antalet timmar per
sysselsatt hu, relativt liten i jämförelse med tidigareär svenska
studier.

Ett viktigt resultat elasticiteten för antalet arbetsdagar D,är äratt
ettfrelativt och ligger Om antalet arbetsdagar ökar mednärastor en

4 elasticiteten lika förkastasHypotesen med kan inte statistiskt.äratt ett
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ökar produktionen således också medprocent, Någraprocent.en
produktivitetsvinster vid utökning antalet helgdagar skulle alltsåen av
inte föreligga. Minskningen produktionen blir proportionellav mot
neddragningen antalet arbetsdagar.av

Elasticiteterna för antalet arbetstimmar dag och sysselsatt enper
betydligt lägre 0,3är 0,6 de elasticiteterän erhålls försom-

arbetsdagarna. Den uppdelning arbetstiden sysselsatt i tvåav per
komponenter D, och en gjorts i analysen förefaller därför moti-som
verad, och specifikationen i kolunm 6 föredras övrigaframför de

Antalet driftsdagar potentiellt viktigär variabel, utelärrman-en vars
de kan orsaka effekten antalet arbetsdagar överdrivs.att Flerav
driftsdagar innebär intensivare utnyttjande maskinerett och utrust-av
ning, vilket alltså kan medföra effekterna variationer i antaletatt av
ordinarie arbetsdagar inte blir lika påtagliga Driftsdagar-som annars.

harPa beräknats viktning undergrupper industrierna genom av av
på tresiffernivå med femdagarsdrift drift.°respektive kontinuerlig
Skattningsresultaten, vilka redovisas, dock vid handen attger
antalet driftsdagar inte har någon effekt utöver den represente-som

arbetsdagar.7antalet Koefficienten för den variabelnras av senare
förblir också oförändrad. Det tänkbartär effekten antaletatt av
driftsdagar i stället fångas de industrispeciñka dummy-upp av
variablerna. En möjlighet det använda måttet på drifts-attannan
dagarna för och variabelär för antalet driftstimmargrovt, att en per
dag borde ha inkluderats i analysen.

tänkbar felkällaEn det faktumär detäven de ordinarieäratt
arbetsdagarna inte de faktiskt arbetade.mäts, Industrispeciñksom
statistik saknas beträffande frånvarons omfattning i dagar räknat.
Dock har här antagitsäven kontrollvariablerna till delatt stor tar
hänsyn till denna effekt.

relativtDen höga elasticiteten för antalet ordinarie arbetsdagar är
konsistent med observationen de flesta arbetar femdagarsveckaatt
måndag till fredag och denna period också driftstiden inomatt utgör
den övervägande delen tillverkningsindustrin. Helgdagarnas förut-av
sebarhet kan ha förrnildrande inverkan på produktionsbort-antas en

5 finns förmodligenDet visst mätfel i variabeln för antalet arbetstimmarett
sysselsatt och dag. Detta innebär parametervärdet underskattas, vilketattper
förklarakan den låga elasticiteten.

6 Se tabell 3 för redovisning på 2-siffemivå.

7 beror knappastDetta på kollinearitet mellan variablerna D, och efter-Pm
korrelationen inte högre 0,5.är änsom
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betydelse.fallet, denna omständighet tycks inte stormen vara av
också externaliteter iResultatet kan indikation produk-attvara en

tidigare diskuterats, viktiga. Bristentionen, den ärtyp somav
jämförelsematerial emellertid tolkningar i orsaks-gör att termer av
samband måste med försiktighet.göras stor
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APPENDIX

Variabeldefinitioner källor angivna inom hakparentes

Realt förädlingsvärdeEn Qii [NR].

En Ci, Kapitalstock [NR] justerad för kapacitetsutnyttjandet [SM],
dvs En K CUi,, där kapitalstockenK i fasta priserärx
och CU kapacitets-utnyttjandet. Kvartalsvis statistik saknas
för K, däremot finns årsvisa uppgifter avseende januari
månad. Kvartalssiffror har erhållits interpolation.genom

faktiska arbetstimmarfn Hi, Antal [NR].

Antal sysselsattaEn M., [NR, AKU]. Kvartalssiffrorpersoner
M,publiceras i medan årsvisaAKU endast uppgifter

mNR.finns tillgängliga i NR Jämförbarheten mellan data-
fullständig,källorna inte då fördelningen sysselsätt-är av

ningen mellan näringsgrenar något olika. För fåär att
jämförbarhet har följande räkneoperation gjorts:större

mm“,M där årsgenomsnitt.M x m anger

arbetstimmarf Antal sysselsatt, dvs. fnHMi,.pern

Antal ordinarie arbetsdagar måndag fredagfn i-
femdagarsvecka sysselsatt [O]. Se tabell 1.per

Antal arbetstimmar ordinarie arbetsdagen och sysselsatt,ei, per
dvs. fnHM Di,.x

variablerExperiment med andra de angivna för kapitalet ochän ovan
sysselsatta inte upphov tillantalet nämnvärda skillnaderpersoner gav

i resultaten.

Källor samtliga SCB

NationalräkenskapernaNR
StatistiskaSM Meddelanden
ArbetskraftsundersökningarnaAKU

O Opublicerad statistik
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litteraturförteckningochKäll-

allmän arbetstidsför-Sysselsättningseffekter1988,D,Anxo, av en
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