
anf.103 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M): 

Fru talman! Uttalandet från Vänsterpartiets kongress gör mycket tydligt att man vill lämna det man kallar 

marknadsdogmer. I grunden är ni emot marknadsekonomin helt och hållet. Frågan är bara vad som ska komma i 

stället och var det ni vill ha i stället finns i världen. Var finns ett samhälle där det inte längre råder 

marknadsekonomi som ni menar är ett exempel att följa? Det vore intressant att höra. Jag tycker att det är lite 

märkligt att Vänsterpartiets ordförande kommer från en partikongress och har en lång inledning här där han inte 

ens nämner det som kongressen sände med som hälsning som det viktigaste för Vänsterpartiet att nu göra. I ett 

Sverige där vi kämpar varje dag för att få fler arbetade timmar har Vänsterpartiet nu slagit fast att målet är att vi 

ska jobba mindre. Ni hörde Halvan här tidigare. Det är Miljöpartiet. Här står nu Helan. Här ska vi inte gå ned från 

40 till 35 timmar. Nu ska vi ned till 30 timmars arbetsvecka. Detta är den enskilt dyraste reform som 

Vänsterpartiet går till val på. Det nämner inte ens partiordföranden. Det är över 10 miljarder kronor per år i 

påverkan på offentliga finanser. Det kommer att driva ned Sverige i recession. Vilka är det som jobbar heltid i 

Sverige? Vilken enskild grupp är mest överrepresenterad här? Det är friska män mitt i livet. Vänsterpartiets 

största valreform riktar alltså in sig på att friska män som har arbete och har det bra ska få jobba lite mindre. Av 

alla samhällsproblem som Vänsterpartiet har sett och allting ni vill rätta till kom ni fram till: Den sak vi vill göra 

som kostar mest är att förbättra för arbetsföra män som är friska mitt i livet. Hur, Jonas Sjöstedt, kom 

Vänsterpartiet fram till den idén? (Applåder) 

anf.104 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Jag skulle vilja råda Fredrik Reinfeldt att läsa vårt partiprogram. Där kan han läsa att man behöver 

marknader i en modern ekonomi. Det kommer vi också att behöva i Sverige i framtiden för att avgöra varor och 

priser, till exempel. Men det innebär inte att marknaden passar i alla delar av människors liv. Marknaden passar 

inte så bra som drivkraft när man ska ta hand om människor som är på väg mot slutet av livet. Marknaden passar 

inte så bra för att ha en bra skola. Vi kan se det med de stora skolkonkurserna till exempel. Där finns skillnaden 

mellan dig och mig. Jag är inte fundamentalisten som tror att marknaden hör hemma i varje vrå av våra liv, för 

det gör den inte. Det är på det viset. Arbetstidsförkortning kommer självklart att vara viktigt. Viktigast för oss 

inför valet är frågan om att få bort de privata vinsterna ur välfärden. Det är vårt stora löfte till väljarna att göra 

någonting åt det. Men vi skulle också gärna korta arbetstiden. Vi har gjort det förut. Varenda gång i Sveriges 

historia som vi har kortat arbetstiden har högern låtit precis som Fredrik Reinfeldt. Det blir för dyrt. Det går inte. 

Det är helt omöjligt. Går vi tillbaka till när man införde åtta timmars arbetsdag, vad sade högern då? Hur lät det 

när man genomförde 40 timmars arbetsvecka? Det lät likadant. Men hör man i dag någon moderat stå och säga: 

Det är dags att gå tillbaka till tio timmars arbetsdag och sex dagars arbetsvecka? Nej. Moderna länder kortar 

arbetstiden. Tyskland gör det, Frankrike gör det, och stora branscher i Danmark gör det också. Jag är säker på att 

den dagen vi har gjort det även i Sverige, Fredrik Reinfeldt, kommer inte ni att vara emot det. Folk kommer att 

tycka att det är helt naturligt. Vi inser att det tar tid. Det tar reformutrymme. Men det är naturligt att när 

produktiviteten ökar kan man arbeta mindre. Vad får vi? Jo, vi får människor med mera tid för sina barn, för 

kultur och för att leva. Ekonomin är viktig. Den kommer man aldrig undan. Men målet med ekonomin är någonting 

större, att bygga goda liv, och det ska vi göra. (Applåder) 

anf.105 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M): 

Fru talman! Det är ingen som bedömer att det är så det ser ut. Det är inget som hindrar någon att jobba mindre i 

dag. Väldigt många kvinnor, olyckligtvis tycker jag, har gått ned på deltid. Men det är inte vad ni föreslår. Ni 

föreslår att man ska jobba mindre med bevarad lön, och sedan ska ni låtsas som att det inte har någon kostnad 

och att detta inte har någon påverkan på offentliga finanser. Det finns inga utom Vänsterpartiets 

kongressledamöter som tror på detta, inga som är seriösa. Det måste vi vara i den offentliga debatten. Vi måste 

erkänna att saker och ting kostar. Om vi ska jobba mindre, om de friska männen mitt i livet som är arbetsföra ska 

få lättnader med Vänsterpartiet, får det andra konsekvenser. Då minskar de offentliga budgeterna. Då blir det 

färre arbetade timmar. Då minskar vår ekonomi, den krymper. Det är vad man har upplevt i Grekland. Där har 

man mindre råd med allt det goda som Jonas Sjöstedt vill tala om. Politik får konsekvenser. Vänsterpartiets 

kongress valde. Det viktigaste var de friska arbetsföra männen. De ska få lättnader. Nu har Jonas Sjöstedt fått 

ordern att driva den frågan. Det låtsas han inte om när han står här i talarstolen. Vi följde kongressen. Detta är fel 

svar på Sveriges utmaningar. 

anf.106 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Om Fredrik Reinfeldt hade haft rätt skulle de tidigare arbetstidsförkortningarna ha varit en katastrof. 

De hade helt enkelt inte varit möjliga, men det var de. Man använde produktivitetsutvecklingen under 70-talet, 

som hade ett ganska besvärligt konjunkturläge, och gjorde en ganska kraftfull reducering av arbetstiden. Man har 

gjort det i den tyska metallindustrin, världens mest framgångsrika exportindustri. Man har gjort det i Frankrike. 

Det kan göras här också. Självklart kan det också ske genom en omfördelning av löneandelens del av 

produktionsvärdet. Det vore på tiden, eftersom den faller. Vet du, Fredrik Reinfeldt: Vi kommer alltid att drömma 

lite större än vad ni gör. Vi kommer alltid att drömma: Ja, bägge kan jobba heltid och ändå hämta i tid på 

förskolan. Ja, man ska orka jobba tills man är 65 år och inte slita ut sig. Det ska också gälla vårdbiträdet och 

metallarbetaren. Ja, livet är mer än arbetet. Det kommer vi att fortsätta att drömma om. Jag förstår att är 

främmande för dig, men vi är sådana. 
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