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Abstract 

The object of interest in this essay is the issue of reducing work hours and how that issue was 

handled in the Trade Union Confederation (LO). In previous research the struggle for shorter 

work hours has been viewed as a struggle between trade union and employers’ organizations. 

The previous research has had difficulties in explaining LOs part in this struggle, their actions 

has not been the expected. LO have not played an active part in the struggle for shorter work 

hours and the previous research has not been able to given a satisfying explanation for this. In 

this essay the starting-point is another. The issue of reducing work hours, this essay argues, 

was a problem for LO. The problem consists of the need for LO to mark against communism, 

both inside and outside of the organization. But this essay also argues that the issue of 

reducing work hours is in itself subversive and therefore a problem for the reformist LO. 

From this staring-point the essay analyses the view of the issue of reducing work hours in LO 

during the period of 1945-1967. The conclusion in the essay is that LO disarmed the issue of 

reducing work hours, making it harmless. By shifts in conceptions of needs, the possible and 

conceptions of time and development the issue of reducing work hours was disarmed. The 

disarmed issue enabled LO to unite the organization in the delicate matter whiteout the risk of 

pursuing a subversive issue. 

 

Keywords: trade union movement; struggle for shorter work hours; LO; 

arbetstidsförkortning; arbetstid; “Fackföreningsrörelsen” 
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1. Inledning  

Idag har vi en normalarbetsdag på 8 timmar och en normalarbetsvecka motsvarar 40 arbetade 

timmar. Så har det varit sedan början av 1970-talet. Men runt förra sekelskiftet var 8-

timmarsdagen bara ett utopiskt mål för arbetarrörelsen. I takt med att fackföreningsrörelsen 

och det socialdemokratiska partiet växte sig starkare under seklets början växte också kraven 

på rösträtt och 8-timmars arbetsdag. Arbetstidsfrågan har haft en viktig roll i arbetarrörelsen, 

både utifrån Marx förståelse av arbetstiden och som dagsaktuellt krav i den organiserade 

arbetarrörelsen. Kravet på en lagstadgad normalarbetsdag var jämte kravet på allmän rösträtt 

det första kraven som ställdes av den organiserade arbetarrörelsen.
1
 

 Kampen om arbetstiden har traditionellt betraktats som en kamp mellan 

fackföreningarna och arbetsgivarna. Enligt denna syn har fackföreningsrörelsen kämpat för en 

allt kortare arbetstid medan arbetsgivarna spjärnat emot. Vidare har det beskrivits som att 

fackföreningsrörelsen främst framfört sociala motiv för förkortningar medan arbetsgivarna har 

framfört ekonomiska.
2
 Jag menar att den traditionella synen ger en förenklad bild av 

fackföreningsrörelsens förhållande till arbetstidsfrågan. Landsorganisationen (LO)
3
 drev 

aldrig arbetstidsfrågan aktivt under perioden 1945-1967, en period då flera större 

arbetstidsförkortningar genomfördes i Sverige, detta trots att det fanns en stark opinion för 

arbetstidsförkortningar hos medlemmarna.
4
 Den traditionella synen har haft svårt att förklara 

LOs förhållande till arbetstidsfrågan och varför de har hållit tillbaka medlemmarnas krav på 

arbetstidsförkortningar.  

Jag menar i denna uppsats att arbetstidsfrågan var ett problem för LO, en utgångspunkt 

som gör det möjligt att förklara deras förhållanden till frågan. Arbetstidsfrågan som ett 

problem för LO grundar sig dels i arbetstidsfrågans subversiva karaktär, dels i LOs behov av 

att positionera sig gentemot kommunismen inom och utanför organisationen. Arbetstidsfrågan 

är, i marxistisk tradition, avgörande för kampen mellan arbetare och kapital. Kampen om 

arbetstidens längd blir då en kamp om makten över tiden men också en kamp om makten över 

produktionen. Arbetstidsförkortningar riskerar att hota arbetstiden och arbetets roll som 

definierande av vår tid och våra liv. Genom att se arbetstidsfrågan som subversiv kan man 

                                                           
1
 Ahrne 1976, s.55; Isidorsson 2001, s.19. 

2
 Hellström 1992, s.93f. 

3
 Jag kommer i uppsatsen att använda mig av ”LO” då jag syftar på LO centralt (ofta Landssekretariatet) i 

kontrast till medlemsförbund och avdelningar. 
4
 Jag kommer i uppsatsen att använda mig av ”medlemmarna” när jag syftar på medlemsförbunden och 

avdelningarna i kontrast till LO centralt. 
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förklara LOs ställningstagande som ett försök att avväpna frågan. Den här uppsatsen ämnar 

visa hur LO avväpnade arbetstidsfrågan på ett sätt som möjliggjorde en passiv hållning utan 

att skapa konflikt inom organisationen. Avväpnandet av arbetstidsfrågan innebar att delar av 

medlemmarnas syn på frågan inneslöts av LO, medan de subversiva delarna uteslöts. 

Syfte och frågeställning 

Forskningsläget uppvisade en brist i förståelsen av LOs passivitet i arbetstidsfrågan. Det 

saknas en förklaring till varför LO inte drev frågan om arbetstidsförkortning trots att det fanns 

en tydlig opinion hos medlemmarna. Syftet med uppsatsen är att visa hur LO avväpnade den 

subversiva arbetstidsfrågan. Undersökningen syftar till att visa hur föreställningar om behov, 

det möjliga och utveckling och tid i utsagor om arbetstidsfrågan fungerade i LOs formande av 

den avväpnade arbetstidsfrågan. 

– Hur avväpnades arbetstidsfråga inom LO? 

– Hur fungerar föreställningar om behov, det möjliga samt föreställningar om utveckling 

och tid i formandet av den avväpnade arbetstidsfrågan? 

Forskningsläge 

Arbetstidens utveckling i Sverige har behandlats i forskningen på många olika sätt och ur 

många olika vinklar. Många gånger har dock arbetstiden behandlats som en bifråga och inte 

en huvudfråga, 1919 års arbetstidslag är också den förändring som rönt störst uppmärksamhet. 

I detta sammanhang bör Alf Johansson nämnas som i sin avhandling Den effektiva 

arbetstiden. Verkstäderna och arbetsintensitetens problem 1900-1920 bland annat konstaterar 

att arbetstidsförkortningen i och med 8-timmarsdagen i stort sätt kompenserade genom 

arbetsgivarnas aktiva arbete för att effektivisera arbetstiden.
5
 1970-talet arbetstidsdebatt har 

även den undersökts, då främst ur ett genusperspektiv. Gunnel Karlsson behandlar s-

kvinnornas krav på sextimmars arbetsdag under 1970-talet i sin avhandling Från broderskap 

till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för makt och inflytande i SAP 

från 1996. Under 1970-talet var kampen för sextimmars arbetsdag kvinnoförbundets stora 

fråga. Karlsson hävdar att frågan blev en könskonflikt där manliga intressen ställdes mot 

                                                           
5
 Även forskare som Hans De Geer 1978, Lennart Lohse 1963, Hjalmar Sellberg 1950 och Lennart Lundmark 

1989, har behandlat 8-timmarsdagen. 
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kvinnornas intressen.
6
 Hon menar att arbetstidsförkortningen i och med s-kvinnorna blev en 

”kvinnofråga” istället för den gamla manliga fackföreningsfråga den en gång varit.
7
  Även 

Yvonne Hirdman behandlar sextimmarsdagen i boken Med kluven tunga: LO och 

genusordningen. Hirdman kommer fram till en slutsats liknande Karlssons, arbetstidsfrågan 

blev en del i en konflikt mellan könen. Problemet med både Karlsson och Hirdman är att de 

förutsätter att arbetstidsfrågan var självklar inom LO innan kvinnorna började driva frågan.
8
 

Presentationen av det för uppsatsen mest relevanta forskningsläget, som behandlar perioden 

1945-1967, kommer att visa en betydligt mer komplicerad bild av LOs relation till 

arbetstidsfrågan. Det ”brott” i synen på arbetstidsfrågan som förlagts till 1970-talets slut bör 

därmed nyanseras. 

Hans Hellström, Christer Sanne och Tommy Isidorsson har alla tre undersökt 

arbetstidsfrågans utveckling i Sverige under 1900-talet och deras resultat ger en tydlig bild av 

uppsatsen problemområde. Hellströms avhandling från 1992 Struktur, aktör eller kultur? 

Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige behandlar perioden 1850-1990 och syftar till 

att utifrån ett aktörsperspektiv undersöka motiven bakom aktörernas agerande i 

arbetstidsfrågan. Hans övergripande frågeställning rör vad som bestämmer hur mycket eller 

hur lite vi ska arbeta. Hellström undersöker beslutsprocessen kring de aktuella 

arbetstidslagarna under perioden och vänder sig emot den tidigare forskningen på området 

som han menar har fokuserat på strukturella förklaringar.
9
 Hellström vill istället visa hur 

politiken och kulturen haft en avgörande betydelse för utvecklingen.
10

 Trots ambitionen blir 

resultatet i stora drag enbart ett konstaterande av att arbetarrörelsen framhållit sociala 

argument för arbetstidsförkortning och att högern framhållit ekonomiska argument mot 

arbetstidsförkortning.
11

 

Tre år senare utkom Sannes avhandling Arbetets tid: om arbetstidsreformer och 

konsumtion i välfärdsstaten. Även Sanne är intresserad av de motiv som ligger bakom 

aktörernas agerande. Han undersöker ungefär samma period som Hellström men börjar sin 

undersökning först 1919, i och med den första lagen om normalarbetstid i Sverige. Sannes 

syfte är att försöka förstå varför vi arbetar så mycket trots materiell rikedom.
12

 Sanne utgår 

                                                           
6
 Karlsson 1996, s.302. 

7
 Karlsson 1996, s.206. 

8
 Hirdman beskriver hur SAP blev överraskade av s-kvinnornas krav på arbetstidsförkortning och eftersom det 

”självfallet [var] en målformulering som arbetarrörelsen inte kunde gå emot” gav dem sitt stöd i frågan. Hirdman 

1998, s.340. 
9
 Hellström 1992, s.8, s.20 och s.25f. 

10
 Hellström 1992, s.22-24. 

11
 Hellström 1992, s.93f. 

12
 Sanne 1995, s.15. 
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ifrån ett tillväxtkritiskt perspektiv där han ställer sig frågan hur behov och frihet har värderats 

i förhållande till frågan om arbetstid. Han utgår ifrån att behov har tolkats utifrån konsumtion 

och att behovet av fri tid allt för ofta glömts bort. Han menar sig se en förskjutning av 

föreställningar om behov i och med ökande produktion.
13

 Sanne visar hur arbetstidsfrågan 

gång på gång trycks tillbaka inom LO trots att det verkar ha funnits en stark opinion för att 

prioritera en förkortning av arbetstiden under hela perioden.
14

 Sanne konstaterar också att 

Sverige skiljer ut sig i ett internationellt perspektiv. När 40-timmars arbetsvecka röstas 

igenom i Sverige konstaterar han att det inte var på grund av ett aktivt tryck för 

arbetarrörelsen, de tycks snarare ha ”dragit fötterna efter sig” i frågan. När Sanne förklarar 

LOs agerande menar han att det beror på att LO prioriterat skatter, tillväxt och konsumtion 

framför arbetstidsförkortningar, men säger också att arbetstidsfrågan främst har handlat om att 

uppnå rättvisa mellan tjänstemän och arbetare. Därför har längre semester prioriterats framför 

kortare arbetsdag.
15

 Det skulle också kunna ha varit så att det var svårare att driva igenom 

arbetstidförkortningar än det var att förhandla fram högre lön.
16

 Det förklarar dock inte varför 

man under så stora delar av 1900-talet inte ens försöker driva frågan. Sannes undersökning 

väcker många frågor om LOs agerande, ett agerande som många gånger tycks gå emot det 

förväntade. 

Även Tommy Isidorsson har behandlat arbetstidens utveckling i Sverige i sin 

avhandling Striden om tiden: arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett 

internationellt perspektiv från 2001. Isidorsson är även han intresserad av aktörernas agerande 

kring arbetstidsfrågan, men undersöker också utvecklingen internationellt för att försöka 

placera in den svenska utvecklingen i en kontext. Isidorsson huvudfokus är hur arbetstiden 

har förändrats, men även varför den förändrats.
17

 Här kommer främst Isidorssons analys av 

aktörernas agerande att presenteras, då den delen har störst relevans för uppsatsen. Även 

Isidorsson tycks förvånad över LOs agerande i arbetstidsfrågan. Bland annat beskriver 

Isidorsson hur LO aldrig (inte förrän på 1990-talet) refererade till internationella förhållanden 

i debatten om arbetstiden. Detta samtidigt som SAF ständigt framhållit Sveriges relation till 

omvärden och hur en arbetstidsförkortning skulle minska konkurrenskraften för svenska 

företag. Detta menar Isidorsson att SAF underbyggde med tvivelaktig statistik som visade att 

Sverige hade en förhållandvis kort arbetstid, internt beskrev SAF istället hur en 

                                                           
13

 Sanne 1995, s.87 och s.99. 
14

 Sanne 1995, s.181-183 och s.194. 
15

 Sanne 1995, s.229f. 
16

 Sanne 1995, s.269. 
17

 Isidorsson 2001, s.37f. 
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arbetstidsförkortning var oundviklig med tanke på den internationella utvecklingen i frågan.
18

 

LO tycks inte ha använt alla de argument som skulle ha kunnat styrka kraven på 

arbetstidsförkortningar. Isidorsson hävdar, utifrån sin internationella jämförelse, att 

arbetslösheten varit avgörande för arbetstidsfrågan.
19

 Han menar att LO inte drev frågan om 

arbetstidsförkortning under 1980-talet på grund av Sveriges relativt låga arbetslöshet.
20

 

Eftersom LO uttryckligen tagit avstånd från arbetstidsförkortning som sysselsättningspolitik 

borde dock inte den låga arbetslösheten ha inneburit ett hinder för att driva frågan. Det 

förklarar inte heller varför merparten av den svenska arbetstidsförkortningarna skedde under 

”rekordåren”, då arbetslösheten var låg i Sverige. Det verkar med andra ord fortfarande finnas 

luckor att fylla beträffande LOs agerande i arbetstidsfrågan. 

Forskningsläget fördjupar bilden av LOs agerande som märkligt, dubbelt och kanske 

irrationellt, något som återkommer i alla undersökningarna. Men i sina försök att förklara 

varför de agerar som det gör, går beskrivningarna isär. Hellströms förklaring är den lutherska 

kulturen, men den förklarar inte det faktum att arbetstiden trots allt succesivt förkortats. Det är 

heller ingen förklaring som får stöd hos någon av de övriga forskarna på området. Sanne ger 

en möjlig förklaring till varför arbetstidsfrågan inte prioriteras av LO då han menar att frågan 

var för svår att driva. Men inte heller den förklaringen är tillfredställande då den inte förklarar 

varför de inte försökte driva frågan mer aktivt. Sanne menar också att LOs agerande kan bero 

på att de prioriterade andra frågor, han ger dock inga svar på varför de prioriterar bort 

arbetstidsfrågan. Isidorsson menar att arbetslöshet är avgörande för aktörer att driva 

arbetstidsförkortningar, vilket skulle förklara LOs passivitet i frågan under 1980-talet när 

många andra länder genomförde arbetstidsförkortningar. Den svenska utvecklingen på 

arbetstidens front stödjer dock inte den slutsatsen, de flesta arbetstidsförkortningar 

genomfördes under perioder av historiskt låg arbetslöshet. Forskningsläget visar alltså på ett 

problem: LOs agerande i arbetstidsfrågan synes inte rationellt och de föreliggande svaren är 

inte tillfredställande – frågan kvarstår. Det är denna brist i förklaringen av LOs relation till 

arbetstidsfrågan som är bakgrunden till föreliggande forskningsansats. 

                                                           
18

 Isidorsson 2001, s.82f. 
19

 Isidorsson 2001, s.201. 
20

 Isidorsson 2001, s.89. 



 

10 

 

Utgångspunkter 

Arbetstidsfrågan som ett problem  

I framställningen av uppsatsen utgår jag ifrån att arbetstidsfrågan sågs som ett problem inom 

LO, ett problem man försökte lösa genom att avväpna arbetstidsfråga. Forskningsläget har 

visat att det fanns en tydlig opinion för arbetstidsförkortningar från medlemmarna samtidigt 

som LO inte drev frågan särskilt aktivt. Sanne konstaterar att LO under perioden 1951-71 

aldrig ställde några krav på generell arbetstidsförkortning. Han framhåller hur deras agerande 

i frågan i allmänhet präglats av att de ”dragit fötterna efter sig”.
21

 Sanne diskuterar några 

möjliga förklaringar till denna diskrepans mellan medlemmarnas önskemål och LOs agerande. 

Han beskriver hur LO var en stark organisation som var tvungen att visa moderation och 

ansvar. ”Men organisationen LO har också ett intresse av att arbete förblir centralt i 

medlemmarnas liv så att facket behåller sin centrala position.”
22

 

Det finns ytterligare en aspekt av arbetstidsfrågan som bidragit till dess ställning som 

problem inom LO. Under undersökningsperioden var det viktigt för LO att ”hålla garden högt 

åt vänster”. Kommunisterna var de som konsekvent förordade kortare arbetsdag samtidigt 

som LOs egna medlemmar många gånger framförde liknande motiv för sina krav på kortare 

arbetstid.
23

 Arbetstidsfrågan placerade sig alltså mitt i den konflikt mellan reformism och 

kommunism som utspelade sig under denna period. Jenny Jansson visar i sin undersökning av 

LOs identitetskapande hur positioneringen mot kommunister och syndikalister var av största 

vikt.
24

 Kombinationen av arbetstidsfrågans subversiva potential och det faktum att 

kommunisterna
25

 drev den konsekvent bidrog till frågans problemkaraktär inom LO. 

Trots att forskningsläget ger belägg för att det fanns en diskrepans mellan 

medlemmarnas krav på arbetstidsförkortning och LOs agerande, är frågan mer komplicerad 

än att LO skulle ha bortsett från sina medlemmars önskemål. Den bilden kompliceras inte 

minst av det faktum att medlemmarna accepterade LOs utlåtanden och passiva roll, något som 

visar sig i undersökningen då någon större debatt om arbetstidsfrågan inte förekom vid 

kongresserna. Trots de många motionerna och starka motiveringarna som framfördes för en 

                                                           
21

 Sanne 1995, s.149 och s.194. 
22

 Sanne 1995, s.270. 
23

 Sanne 1995, s.181. 
24

 Se Janssons 2012a, s.254f om LOs syn på kommunisterna som ett stort problem. 
25

 Under 1930-talets arbetstidsförkortningsdebatt var SAC drivande bakom den av LO starkt avvisade tanken på 

arbetstidsförkortning som medel mot arbetslösheten. Fackföreningsrörelsen 1955 band 2, s.246 (nr 41 Carl-Axel 

Nilsson). 
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arbetstidsförkortning röstade kongresserna enhälligt för att motionerna skulle anses besvarade 

av Landssekretariatets utlåtanden. Utifrån utgångspunkten om arbetstidsfrågan som ett 

problem kommer undersökningen visa hur en avväpnad arbetstidsfråga formades inom LO 

som inkluderade de delar som ansågs förenliga med LOs syn på arbete och tillväxt, men som 

samtidigt fick medlemmarna att känna sig hörda. Genom en till synes gemensam syn på 

utveckling och tid i arbetstidsfrågan kunde LO vara för arbetstidsförkortning samtidigt som 

man inte behövde agera för en arbetstidsförkortning.  

Den subversiva arbetstidsfrågan 

För att förstå LOs agerande i arbetstidsfrågan måste man förstå arbetstidsfrågans subversiva 

potential. Kampen om arbetsdagens längd spelar en väsentlig roll i den marxistiska 

tanketraditionens förståelse av kapitalismen och kampen mot den. Detta avsnitt ska redogöra 

för arbetstidsfrågan subversiva potential som är en avgörande utgångspunkt i förståelsen av 

LOs formande av den avväpnade arbetstidsfrågan. Kampen om arbetsdagens längd och hur 

den kan förstås som subversiv kommer i detta avsnitt att diskuteras utifrån Karl Marx och 

Oskar Negt. 

 Marx beskriver arbetsdagens längd som rörlig och inte bestämd. Det finns dock en 

minimilängd som motsvarar det nödvändiga arbetet, men då produceras inget mervärde vilket 

inte är acceptabelt i en kapitalistisk produktion. Det finns även en maxgräns för arbetsdagen 

som bestäms av två förhållanden. Det första är de fysiska begränsningarna som utgörs av den 

tid arbetaren behöver för till exempel sömn, vila, matintag och hygien. Det andra 

bestämmande förhållandet beror på ”moraliska skrankor”. De utgörs av arbetarnas andliga 

och sociala behov ”vilkas omfattning och antal bestämmes av det allmänna kulturtillståndet”. 

Båda dessa gränser är elastiska vilket gör att arbetslängden varierar.
26

 Men kapitalisten är inte 

intresserad av arbetsdagens längd i sig, utan bara av mängden merarbete som kan utvinnas ur 

arbetskraften. För att öka merarbetet kan man enligt Marx göra något av följande två 

alternativ. 

Under förutsättning, att arbetskraften betalas efter sitt värde, föreligger följande alternativ: Om arbetets 

produktivkraft och normala intensitet är givna, kan mervärdekvoten endast ökas genom absolut 

förlängning av arbetsdagen. Om å andra sidan arbetsdagens längd är given, kan mervärdekvoten endast 

ökas genom en förändring i storleksförhållandet mellan arbetsdagens två delar, nödvändig arbetstid och 

merarbetstid, men om arbetslönen inte skall sjunka under arbetskraftens värde, måste arbetets 

produktivitet eller intensitet stegras.
27

 

                                                           
26

 Marx 1970, s.199. 
27

 Marx 1970, s.446. 
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Givet en viss produktivitet och arbetsintensitet måste alltså kapitalisten öka arbetsdagens 

längd för att öka mervärdet. Kampen om normalarbetsdagens längd blir därför en central del i 

klasskampen, kapitalisten vill förlänga arbetsdagen och arbetarna förkorta den.
28

 

Här föreligger alltså två motsatta principer, rätt mot rätt, bägge i lika hög grad stödda på varubytets lag. 

Men mellan lika rätt avgör makten. Därför uppkommer i den kapitalistiska produktionens historia en 

kamp om normalarbetsdagens gränser – en kamp mellan kapitalet eller kapitalistklassen och arbetaren 

eller arbetarklassen.
29

 

Här visar sig Marx syn på arbetstiden i en större kontext av kampen om makt. Arbetstidens 

längd blir utifrån detta ett resultat av maktförhållandet mellan arbetarklassen och kapitalet. 

Men att förlänga arbetsdagen är, som tidigare nämnts, inte det enda sätt på var med merarbetet 

kan öka. Idag, kanske mer än på Marx tid, blir det relativa mervärdets ökning av större 

intresse. Marx själv beskriver hur till exempel användandet av maskiner ökar arbetets 

intensitet och ger nya förutsättningar för förhållandet mellan nödvändigt arbete och 

merarbete. Detta gör att samma arbetare kan utföra mer arbete på kortare tid än tidigare.
30

 På 

detta sätt försöker kapitalisten öka merarbetet på bekostnad av det nödvändiga arbetet och 

därmed sänka arbetskraftens värde.
31

 Av detta följer vad som verkar vara en motsättning inom 

det kapitalistiska systemet – då jakten på en relativ ökning av merarbetet samtidigt skapar 

förutsättningar för arbetstidförkortning.  

Kapitalet är således, mot sin vilja, ett instrument varmed medel skapas för samhälleligt disponibel tid, 

varmed arbetstiden för hela samhället reduceras till ett allt mindre minimum och varmed därför alla får tid 

för sin egen utveckling. Men Kapitalets tendens är alltid å ena sidan att skapa disponibel tid och å andra 

sidan att omvandla denna till merarbete.
32

  

Hos Marx återfinns inte bara synen på arbetstiden som en ekvation om nödvändigt arbete 

kontra merarbete – det finns också en mer övergripande klasskampsförståelse av kampen om 

arbetsdagens längd. Marx beskriver hur det kapitalistiska samhället präglas av en syn på tiden 

i allmänhet som arbetstid – att tiden tillhör kapitalet, även utanför produktionen. Han menar 

vidare att ”[d]et är självklart [för kapitalisten], att arbetaren under hela sin livstid inte är något 

annat än arbetskraft, att all hans disponibla tid alltså enligt naturens och samhällets lagar är 

arbetstid och således tillhör kapitalet.”
33

 Man kan förstå dessa avsnitt hos Marx som att det 

centrala inte är den exakta ekvationen av merarbetet, absolut eller relativt, utan grunden för 

hur vi organiserar tiden – hur vi organiserar samhället. Som en kamp, inte om antal timmar, 
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utan makten att definiera tiden. Arbetstidsfrågan blir utifrån detta i allra högsta grad 

subversiv. 

 Negt skrev 1984 om den då aktuella striden om 35-timmarsveckan i Tyskland. Negt 

återgår i sin förståelse av arbetstiden till Marx teorier om tid, och makten över tid.
34

 Negt 

beskriver hur Marx såg kampen om normalarbetsdagen som en form av inbördeskrig. Hur 

kapitalet försökte utvidga arbetsdagen så att ”arbetsdag och livsdag i praktiken blir 

identiska.”
35

 Därför är kampen om arbetstiden så central, såväl hos Marx som hos Negt. 

”Varje tidsatom som går förlorad för arbetsgivaren är ett rov av hans vinst. Varje tidsatom 

som arbetarna vinner åt sig själva utvidgar deras fritt förfogade tid och därmed deras livsdag 

[…].”
36

 

Negt ser kampen om arbetstiden som en kamp om makt, makten över hur människor ska 

dela upp sin tid och var de ska befinna sig vid olika tidpunkter.
37

 Han menar vidare att detta 

berör vår frihet och ofrihet. Han citerar Hobbes och definierar frihet ”som frånvaro av 

rörelsehinder och tvång.” Det handlar om friheten att själv förfoga över sin egen tid och de 

rum som jag vill vara i. Ofriheten upprätthålls av våld, ibland fysiskt, ibland mentalt.
38

 Då det 

för Negt handlar om makten om tiden blir kampen principiell för både arbetsgivare och 

arbetare. Genom arbetarrörelsens kamp för en utvidgning av livsdagen på bekostnad av 

arbetsdagen riskerar hela maktordningen i samhället.  

Arbetstidsförkortingar i sådan storleksordning och med sådana kvalitativa maktkonsekvenser som 

tiotimmarsdagen, åttatimmarsdagen och även trettifemtimmarsveckan har en räckvidd långt utöver de 

fysiska arbetsplatserna och blir i sista hand politiska, det vill säga blir avgörande ingrepp i samhällets 

totala maktmönster.
39 

35-timmarsveckan får, trots den lilla kvantitativa skillnaden (från 8 till 7 timmars arbetsdag), 

principiell tyngd på grund av de kvalitativa konsekvenserna. Om arbetsdagen blir 7 timmar, 

blir således livsdagen 9 timmar, vilket enligt Negt förskjuter maktbalansen. Detta förklarar 

varför arbetsgivarna går till sådan attack mot fackföreningsrörelsens krav på 

arbetstidsförkortning. Det är inte den enda förlorade timmen de bryr sig om, utan om det 

faktum att den fria tiden skulle bli längre än arbetstiden.
40

  

Negt utvecklar Marx förståelse av kampen om arbetsdagens längd som en kamp och 

makten över tiden. Han ger arbetstidsförkortningar en viktig symbolisk funktion, de markerar 
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en maktförskjutning till arbetarnas fördel. Utifrån Negt och Marx är kampen om arbetstiden 

densamma som kampen mellan arbete och kapital. Arbetstidsförkortningar utmanar också 

arbetstiden som det som definierar våra liv, på det sättet utmanas arbetets roll i samhället. När 

den fria tiden blir längre än arbetstiden rubbas det system som bygger på att all tid värderas i 

relation till arbetet. Med utgångspunkt dels i den ovan presenterade subversiva karaktären av 

arbetstidsfrågan, dels i hotet från kommunismen både utanför och inom organisationen, 

framträder behovet för LO att avväpna arbetstidsfrågan.   

Att avväpna arbetstidsfrågan 

Jag utgår ifrån att LO såg arbetstidsfrågan som ett problem och att problemet kan förstås 

utifrån arbetstidsfrågans subversiva karaktär. Denna utgångspunkt skiljer sig från 

forskningsläget som utgått ifrån att LO borde ha velat driva arbetstidsfrågan. Det har 

resulterat i en svårighet att förklara LOs agerande, ett agerande som inte passat in i det 

förväntade. Genom att istället utgå ifrån att arbetstidsfrågan var ett problem för LO menar jag 

att man kan förstå deras förhållande till den. Jenny Jansson kommer, i sin undersökning av 

LOs identitetskapande under 1920-1930-talen, fram till det avgörande i att konstruera en 

konsensuskultur. Jansson menar att anledningen till att Saltsjöbadsavtalet var möjligt att 

genomföra utan att gräsrotsrörelsen inom LO protesterade, går att finna i den 

identitetskapande process som föregått avtalet. Genom framförallt studiecirklar formades 

inom LO en konsensuskultur som blev avgörande för det reformistiska identitetskapandet.
41

 

Jag menar att LOs konsensuskultur avspeglas även i arbetstidsfrågan. Att konstruera 

konsensus kring arbetstidsfrågan kan ses som ett led i den organisationsstrategi som Jansson 

beskriver. På så sätt försöker man undvika öppna konflikter med medlemmarna och skapa en 

enad organisation. Jag menar att LO avväpnade arbetstidsfråga inom organisation och på så 

sätt undvek att frågan ledde till inre konflikter. Detta kan förklara varför arbetstidsfrågan inte 

skapade mer debatt vid kongresserna, trots de många motionerna med starka formuleringar.  

Jenny Andersson har i sin undersökning av socialpolitiken inom socialdemokratin på ett 

liknande sätt behandlat hur en gemensam syn på tillväxt och trygghet skapades. Andersson 

beskriver till exempel hur den socialdemokratiska socialpolitiken under 1970-talet försökte 

överbrygga de spänningar som uppstått utifrån 1960-talet växande tillväxtkritik. 

Därmed fanns för socialdemokratin ett behov av att ideologisk omformulering för att utesluta de 

spänningar kritiken skapat och återskapa koherens mellan ideologi och verklighet och en harmonisk 
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tolkningsram mellan tillväxt och trygghet.[…] I denna trygghetsideologi inneslöts en spänning, när 

socialdemokratin uteslöt kritikens mest radikala formuleringar och dess ifrågasättande av själva 

tillväxten. Vid försvaret av tillväxten gick en kritisk gräns för socialdemokratin. Därmed kvarstod en 

kontinuitet med det starka samhällets formulering av tillväxten som grunden för trygghet.”
42

 

Socialdemokraterna skapade på detta sätt en sammanhållande bild av socialpolitiken samtidigt 

som de undvek konflikt genom att innesluta delar av kritiken. Jag menar att LO, på samma 

sätt som Anderssons socialdemokrati, försökte innesluta och utesluta olika delar av 

arbetstidsfrågan och på så sätt försöka överbrygga spänningen i synen på arbetstidsfrågan 

inom organisation. En avväpnad arbetstidsfråga definieras utifrån detta som en ofarlig 

arbetstidsfråga som inte utmanar arbetet eller produktionens roll i samhället. Men att forma en 

fråga, som arbetstidsfrågan, handlar inte bara om inneslutningar och uteslutningar. Det 

handlar också om att konstruera en problemformulering som leder till önskvärda slutsatser. 

Genom att konstruera ”objektiva” beskrivningar av verkligheten skapas en bild av inte bara 

hur det är, utan också hur det borde vara.
43

 Beroende på hur den ”objektiva” verkligheten 

beskrivs utifrån föreställningar om behov och det möjliga konstrueras synen på 

arbetstidsfrågan olika. Även föreställningar om utveckling och tid menar jag var avgörande 

för LOs formande av den avväpnade arbetstidsfrågan.  

Föreställningar om behov, det möjliga samt föreställningar om utveckling 

och tid  

Behov kan innebära olika saker för olika personer och grupper, men det kan också betyda 

olika saker vid olika tidpunkter. Bilder av behov målas ofta upp i diskussioner som ett sätt att 

vinna stöd för en ståndpunkt. Genom en beskrivning av ett visst behov skapar man samtidigt 

en bild av vilka lösningar som är rimliga och önskvärda – olika behov kräver olika lösningar. 

Denna förståelse av föreställningar om behov som ett sätt att skapa motiv för ett visst 

agerande gör dessa föreställningar centrala i förståelsen av hur en avväpnad arbetstidsfråga 

formades inom LO.  

Att referera till det möjliga är ett annat vanligt sätt att vinna stöd för en ståndpunkt eller 

önskad förändring. Det möjliga kan, precis som behov, innebära olika saker för olika personer 

eller grupper. Föreställningar om det möjliga målar upp en bild av den upplevda verkligheten 

och dess gränser. Det som beskrivs som möjligt förutsätts också ofta vara önskvärt och 

därmed kan det innefatta förställningar om det önskvärda. Men det omöjliga förutsätter inte 
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nödvändigtvis förställningar om det nödvändiga. Det gör att hänvisningar till det omöjliga kan 

fungera som ett sätt att överbrygga motsättningar. Det placerar avgörandet bortom det 

påverkbara och kan på samma gång undvika frågan om det önskvärda. 

Arbetstidsfrågan handlar med nödvändighet om tid, men inte bara i den mest uppenbara 

bemärkelsen. Föreställningar om tid och utveckling är också en del i formandet av den 

avväpnade arbetstidsfrågan. Vårt förhållande till tid är inte en gång för alla givet, utan 

historiskt och kulturellt betingat. E P Thompson beskriver hur vårt förhållande till tiden 

förändrades i och med industrialiseringen. En uppgiftsorienterad tidsuppfattning byttes mot en 

tidsuppfattning om att tid är pengar.
44

 Denna utveckling var en del i de förändrade 

produktionssätten som förutsatte en annat förhållande till tiden. Samtidigt som kraven på 

förändrade arbetsvanor höjdes, väcktes också motståndet. ”[N]är den nya tidsdiciplinen 

tvingats fram, börjar arbetarna kämpa inte mot tiden, utan om den.”
45

 Arbetarna accepterade 

på detta sätt den nya synen på tiden och började tidigt kämpa för kortare arbetsdag. ”De hade 

lärt sig sin läxa, att tid är pengar, och de hade lärt sig den bara alltför väl.”
46

 Den förändrade 

synen på tiden förklarar återigen varför arbetstidens längd varit så viktig inom arbetarrörelsen. 

Lennart Lundmark beskriver detta som en kvantitativ tidsaspekt, där tiden ses som en resurs 

att förhandla om.
47

 Lundmark menar dock att det även finns en kvalitativ tidsaspekt. 

Kvalitativa föreställningar om tid förekommer som hänvisningar till historiska förlopp där 

dåtid, nutid och framtid används för att motivera en viss samhällsorientering.
48

 Han hävdar 

vidare att den kvalitativa synen på tiden förändrades under 1600-talet då föreställningar om 

utveckling kopplades samman med tiden. Man började se tiden som i ständig rörelse framåt 

och uppåt mot högre sociala och kulturella former.
49

 Lundmark beskriver hur hänvisningar till 

dåtiden och framtiden kan fungera i konstruktionen av samtiden: 

En fokusering på erfarenhet gör den kategorin till ett stark verkande ”samtida förflutet”. Gången tid 

inkorporeras i samtiden och görs till en vägledande faktor för mänskligt handlande. Förväntan kan 

däremot bli ”samtida framtid” där ännu icke närvarande tids innehåll får en avgörande betydelse för 

samhällslivets inriktning.
50

 

Lundmark gör också en kort analys av riksdagsdebatten kring införandet av 48-

timmarsveckan 1919. Där konstaterar han att diskussionen präglades av en stark 

utvecklingstanke, en tanke som var stark vid sekelskiftets början. Framförallt betonades två 
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föreställningar utifrån en kvalitativ tidaspekt, för det första att utvecklingen rör sig framåt 

snabbt och för det andra att olika länder befinner sig på olika positioner i ”tidens tävling”.
51

 

När Lundmark jämför detta med debatten inför 45-timmarsveckans införande i slutet på 1950-

talet anser han att utveckling och framåtskridande inte spelade någon större roll i den explicita 

argumentationen, istället betonades tidens värde och intensiteten i tidsanvändningen i 

produktionen.
52

 Jag hävdar att föreställningar om utveckling och tid var högst relevanta i 

formandet av den avväpnade arbetstidsfrågan inom LO. Lundmark beskriver att dessa 

föreställningar om tidens kvalitativa aspekter ”reducerats till ett slags självklart 

bakgrundsbrus i debatten”, vartefter han konstaterar att de spelade en mindre roll än 1919.
53

 

Denna funktion av föreställningar om utveckling och tid som ett ”bakgrundsbrus” i 

arbetstidsfrågan gör dessa avgörande för förståelsen av LOs avväpnande av arbetstidsfrågan.  

Föreställningar om behov och det möjliga kan också kopplas samman med 

föreställningar om utveckling och tid. Föreställningar om behov är många gånger kopplade till 

idéer om en behovstrappa där utveckling och behov blir en helhet. Behoven beskrivs då som 

beroende av samhällets utvecklingsgrad.
54

 Det möjliga kan också kopplas samman med 

föreställningar om tidens gränser och utvecklingens möjligheter. Tiden och samhällets 

utveckling beskrivs då som avgörande för det möjliga. På detta sätt menar jag att dessa tre 

föreställningar tillsammans fungerar och förstärker varandra i LOs avväpnade av 

arbetstidsfrågan. 

Material och avgränsningar 

Materialet för min undersökning består av LOs kongressprotokoll samt LOs tidning 

Fackföreningsrörelsen. Kongressprotokollen har valts utifrån ansatsen att studera 

föreställningar kopplade till arbetstidsfrågan inom organisationen. Kongressprotokollen ger en 

god inblick i de krav som ställdes på arbetstidsförkortningar från medlemmarna samt hur 

Landssekretariatet förhöll sig till frågan i en direkt konfrontation med de kraven. Fem på 

varandra följande kongresser har valts ut, 1946, 1951, 1956, 1961, 1966. Avgränsningen 

följer av uppsatsens försök att – till skillnad från den tidigare forskningens påstådda ”brott” 

under 1970-talet – visa på en kontinuitet i LOs hållning i arbetstidsfrågan. Men framförallt 

motiveras valet av tidsperiod av det faktum att en stor del av de arbetstidsförkortningar som 
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genomförts i Sverige skedde under perioden, varvid LOs förhållande till arbetstidsfrågan blir 

speciellt intressant att undersöka. Ytterligare avgränsningar har gjorts i undersökningen av 

kongressprotokollen där endast motioner i arbetstidsfrågan, utlåtandena och diskussionerna 

behandlats. Även inom arbetstidsfrågornas behandling har fokus för undersökningen varit vid 

utsagor om generell arbetstidsförkortning; frågor om skift- och övertidsarbete har bara 

behandlats översiktligt. Denna avgränsning motiveras av uppsatsens ansats att visa hur LO 

avväpnade arbetstidsfrågan. Det bör sägas att det vid undersökningen av kongressprotokoll 

finns en risk att sekreteraren, i sitt återgivande av debatten, förmedlat en missvisande bild, 

alternativt utelämnat väsentliga delar. Detta problem bör dock inte anses överhängande för 

denna undersökning då det framförallt är motionerna samt Landssekretariatets utlåtande som 

behandlats; material som är författat och insänt innan kongressen och därmed inte riskerar att 

förvanskas i och med protokollskrivningen. 

LOs tidning Fackföreningsrörelsen har valts då jag önskat komma åt den bild av 

arbetstidsfrågan man från centralt håll ville förmedla ut till medlemmarna. Jenny Jansson har 

visat hur Landssekretariatets intresse av att påverka, fostra och forma medlemmarna till goda 

reformister växte fram under början av 1900-talet. Folkbildning ansågs ena och skapa en 

gemensam identitet åt organisationen och för det ändamålet skapades Fackföreningsrörelsen, 

med Sigfrid Hansson som redaktör.
55

 

Syftet med Fackföreningsrörelsen var att fungera som ett organ, som kunde förmedla aktuella frågor till 

de lokala avdelningarna i landet men också bidra till en ökad bildningsnivå hos Sveriges arbetare. [...] 

Hansson hade en krönika varje vecka (senare på 1930-talet fick den namnet Veckans Perspektiv) där han 

kommenterade aktuella ämnen och problem. Krönikan utgjorde ett ypperligt tillfälle att definiera 

samhällsproblem och placera LO som organisation i den verklighetsbeskrivningen. LO marknadsförde 

tidningen hårt; i cirkulär på cirkulär uppmanades alla avdelningar inom organisationen att prenumerera på 

tidning samt att spara alla nummer och få dem årsvis inbundna för framtida studier.
56

 

Det fanns alltså redan från början ett tydligt syfte med tidningen, det vill säga att den skulle 

fungera som ett sätt för LO-ledningen att nå ut till medlemmarna med sin bild av verkligheten 

och aktuella frågor.
57

 Undersökningsperioden sträcker sig alltså från 1945 till 1967. Frågan är 

om det är möjligt att utgå ifrån att Fackföreningsrörelsen fungerade på samma sätt under hela 

den perioden. 1937 blev Albin Lind ny redaktör för tidningen och förblev så in på 1960-

talet.
58

 I samband med att Lind gick i pension beskrevs hans arbete i Fackföreningsrörelsen 

på följande sätt: 
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Albin Linds veckokommentarer i denna tidskrift har med uppmärksamhet följts både inom och utom 

rörelsen. De synpunkter han framfört på aktuella problem har ofta uppfattats som auktoritativa för den 

fackliga ledningen. Många gånger har det väl också varit riktigt att tolka dem på det sättet. Albin Lind har 

aldrig varit i den situationen att han behövt be om lov att få framföra en åsikt. Men han har känt 

samhörigheten med den rörelse han tjänat så stark och samstämmigheten i uppfattning med kamraterna i 

ledningen så stor, att han oftast lyckats finna formuleringar, som varit de för ögonblicket mest adekvata.
59

 

Detta utlåtande, i kombination med det förtroende Landssekretariatet bör ha känt för en 

redaktör som suttit så länge, tyder på att Fackföreningsrörelsen representerade LOs åsikter 

under nämnda period. Vidare beskrev den nya redaktören Gösta A. Svensson, när han 

tillträdde 1961, vikten av att alla förbund skulle ta in och använda sig av tidningen för att 

”hålla sig underrättad om de intentioner, som den centrala fackliga ledningen, dvs. 

Landsorganisationens representantskap och Landssekretariatet, för fram vid olika tillfällen 

och om de åtgärder som man från ledningens sida finner nödvändiga att vidta i hela rörelsens 

intresse.” Vidare beskriver Svensson hur tidningen vill ”spegla fackföreningsrörelsens 

allmänna politik och ge motiveringar och argument för denna politik.”
60

 Utifrån Svenssons 

beskrivning förstärks bilden av Fackföreningsrörelsen som LO-ledningens sätt att nå ut och 

påverka gräsrötterna i olika politiska frågor. Mot undersökningsperiodens slut, i och med att 

chefredaktören Rune Blomkvists tillträde 1963, genomgår tidningen en del förändringar. 

Fackföreningsrörelsen utkommer från och med detta endast varannan vecka och inriktar sig 

mer mot dagsaktuella händelser.
61

 Rune Blomkvist kommenterar dock själv att tidningen ska 

fortsätta i samma anda som under Sigfrid Hanssons tid.
62

 Undersökningen har utgått ifrån att 

den bild av arbetstidsfrågan som framträder i Fackföreningsrörelsen fungerade som ett sätt att 

påverka medlemmarna syn på densamma. Fackföreningsrörelsen blir intressant att undersöka 

som en arena där LO kunde förmedla en verklighetsbeskrivning som kunde ena och skapa 

sammanhållning inom organisationen, men också uppfostra och forma gräsrötterna utefter 

ledningens önskningar. Till skillnad från Landssekretariatets utlåtanden vid kongresserna 

behövde LO inte förhålla sig till konkreta motioner och krav på arbetstidsförkortningar, utan 

kunde istället själv beskriva arbetstidsfrågan på ett för dem passande sätt.  Det gör materialet 

ytterst väl lämpat för en undersökning av hur LO avväpnade arbetstidsfrågan. 
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Tidningen utkom med 52 nummer per år under större delen av perioden
63

, nedslagen är 

valda utifrån de år då LO höll kongress. Undersökningen har omfattat alla utgivna tidningar 

från och med ett halvår innan kongressår till och med ett halvår efter kongressår. Till exempel 

utgör det första nedslaget juli 1945 till och med juni 1947. Undersökningen av tidningen 

omfattar därmed totalt 10 år under perioden 1945-1967. Nedslagsåren motiveras dels av en 

önskan om att med jämna mellanrum undersöka tidningen under hela perioden, dels av 

möjligheten att arbetstidsfrågan kan ha diskuterats mer i anslutning till kongresserna. Någon 

tendens till att frågan diskuterades mer i anslutning till kongresserna har dock inte märkts i 

arbetet. 

Metod och disposition 

Forskningsläget har visat på en lucka i förståelsen av LOs förhållande till arbetstidsfrågan. 

Det är med utgångspunkt i denna lucka som LOs kongressmaterial samt deras tidningsorgan 

Fackföreningsrörelsen valts som undersökningsmaterial. I mötet med materialet fanns redan 

ett antal frågor och utgångspunkter som väckts av forskningsläget: Var LO emot 

arbetstidsförkortningar? Varför/varför inte? Vilka motiv angavs för och emot 

arbetstidsförkortningar? Undersökningen tog sin början i en genomgång av de motioner som 

behandlat arbetstidsfrågan under LOs kongresser. Genom att undersöka vilka krav som 

ställdes på arbetstidsförkortningar och hur dessa motiverades skapades en utgångspunkt för en 

vidare förståelse av LOs förhållande till arbetstidsfrågan. I undersökningen av 

kongressmaterialet framkom mycket som stödde bilden från forskningsläget. En stark opinion 

för arbetstidsförkortningar, men också hur motionerna inte verkade leda till några beslut vis 

kongresserna. Frågan om varför LO inte drev arbetstidsfrågan kvarstod. 

 I kongressmaterialet framkom dock att det inte fanns någon explicit konflikt mellan 

medlemmarna och Landssekretariatet. Detta har fungerat som en viktig utgångspunkt i arbetet 

med att förstå arbetstidsfrågan inom LO. När samtliga utsagor om arbetstidsfrågan insamlats 

och undersökts började en struktur skönjas, det fanns återkommande beskrivningar och 

föreställningar i materialet. Tidigt i arbetets gång framträdde föreställningar om behov och det 

möjliga som centrala delar i utsagornas mera manifesta uttryck. Det ledde till ett systematiskt 

ordnande av utsagor utifrån dessa föreställningar. Det verkade dock också finnas en 
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övergripande defensiv hållning gentemot arbetstidsfrågan från Landssekretariatet. Utsagorna 

tycktes hela tiden problematisera och distansera sig från arbetstidsfrågan. Samtidigt mynnade 

aldrig arbetstidsfrågan ut i någon konflikt inom organisationen, trots diskrepansen mellan 

medlemmarnas krav på arbetstidsförkortningar och LOs passiva hållning i frågan, något som 

förstärkte bilden av att LO tycktes ”göra” något med arbetstidsfrågan. Utifrån utgångspunkten 

att arbetstidsfrågan har en subversiv potential, vilket utvecklats i avsnittet ”Den subversiva 

arbetstidsfrågan”, framträdde bilden av hur LO tycktes försöka avväpna arbetstidsfrågan. 

Denna övergripande helhet fungerade sedan som en arbetshypotes, där det fortsatta arbetet 

med materialet hela tiden förhölls till, men också tilläts förändra, helhetsbilden. Dessa resultat 

ledde arbetet vidare till en undersökning av vad det var LO ”gjorde” med arbetstidsfrågan, 

som gjorde att någon konflikt inte uppstod. I undersökningen av hur LO tycktes avväpna 

arbetstidsfrågan visade sig föreställningar om behov och det möjliga fungera som viktiga 

delar. Men utöver de manifesta uttrycken i utsagorna om arbetstidsfrågan verkade det finnas 

något mer latent i texten som skapade en gemensam syn på arbetstidsfrågan inom 

organisationen. I sökandet efter det latenta har texten undersökts på ett annat sätt, där en 

analys av de manifesta uttrycken i texten lämnats för att istället undersöka de underliggande 

föreställningar som ligger som grund för det manifesta. Analysen har lett till uppfattningen att 

återkommanden föreställningar om utveckling och tid fungerat som ett slags ”bakgrundsbrus” 

för synen på arbetstidsfrågan och blir därmed avgörande för förståelsen den avväpnade 

arbetstidsfrågan. Analysen har succesivt växt fram i samspel mellan mig och materialet där 

slutsatser om LOs avväpnande av arbetstidsfrågan dragits. Varje ny pusselbit i bilden av 

arbetstidsfrågan har använts för att förstå helheten och tvärtom. Genom att återge 

förhållandevis många exempel i texten i form av citat ökar transparansen i det analysarbete 

som genomförts.  

 Texterna har därmed behandlats som en text, de enskilda författarna och aktörerna i 

materialet har lämnats utanför undersökningen. Den helhet som framkommit i analysen har i 

sin tur styrt dispositionen och förståelsen utifrån tematik snarare än kronologi. LOs 

förhållande till arbetstidsfrågan har visat sig präglas av kontinuitet snarare än förändring 

varvid undersökningen och uppsatsen har ett tematiskt upplägg. Kapitlet 2 avviker dock från 

detta då den syftar till att ge en bakgrund kring arbetstidsfrågans utveckling, samt en kortare 

överblick av det som kännetecknade undersökningsperioden i sin helhet. Kapitel 3 behandlar 

arbetstidsfrågan utifrån de undersökta kongressmotionerna,  kapitel 4 behandlar 

arbetstidsfrågan i Landssekretariatets utlåtanden och kapitel 5 behandlar arbetstidsfrågan i 

Fackföreningsrörelsen. Strukturen 3-5 följer samma mönster, där förställningar om behov, det 
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möjliga och föreställningar om utveckling och tid följer på varandra. Dispositionen av dessa 

delar är alltså en del av resultatet i sig. Kapitel 6 utgör sedan en sammanfattning och 

sammandragning av undersökningen resultat. 
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2. Historisk kontext 

När andra världskriget tog slut förväntade sig de flesta en ekonomisk kris, så som skedde efter 

första världskriget. 
64

 Men åren mellan slutet av 1940-talet och början av 1970-talet i Sverige 

kom istället att kallas för de ”gyllene åren”. Det var en period av stark ekonomiskt tillväxt, 

men också en ökad levnadsstandard för stora delar av befolkningen. Perioden präglades av låg 

arbetslöshet, minskande löneskillnader och en fackföreningsrörelse med en förhållandevis 

gynnsam förhandlingsposition. Även samhället förändras mycket fort under den här perioden 

då både hushållen och staten kraftigt ökade sin konsumtion. Hushållen började konsumera 

varaktiga varor som bilar och kylskåp, men också semesterresor och nöjen.
65

 Arbetslivet blev 

allt mer mekaniserat och arbetsspecialiseringen ökade, allt för att öka produktiviteten. Arbetet 

inom industrin blev i och med löpande bandet mer monotont och styrt.
66

 

Men detta var också perioden som kännetecknas av ”den svenska modellen”. Redan 

under 1920-talet börjar ett sammarbete växa fram mellan LO och SAF som bygger på en 

alltmer positiv bild av rationaliseringar. Under 1930-talet bryter sammarbetet samman, dels på 

grund av växande kritik mot rationaliseringar, dels på grund av konflikterna på 

arbetsmarknaden (kanske främst skotten i Ådalen 1931).
67

 Under 1930-talet lyckas LO 

återigen samla medlemmarna kring en mer positiv syn på rationaliseringar och sammarbetet 

med SAF återupptas.
68

 1938 skrivs Saltsjöbadsavtalet som kan sägas ha konstituerat ”den 

svenska modellen”. Sammarbetet innebar alltmer centraliserade löneförhandlingar och mindre 

konflikter på arbetsmarknaden. Men ”den svenska modellen” innebar också en utbyggd 

välfärdstat som syftade till att öka såväl tillväxten som levnadsstandarden samt utjämna 

skillnader i samhället.
69

 ”Den svenska modellen” har kallats en historisk kompromiss mellan 

arbete och kapital. Kompromissen bestod av en gemensam syn på att en ökad ekonomisk 

tillväxt var önskvärd, något som man sågs som en förutsättning för en ökad 

välfärd.
70

Arbetstiden förkortades under den här perioden från 48 till 40 timmarsvecka och 

semestern utökades från två veckor till fem.
71
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Krav på arbetstidsförkortningar vid LOs kongresser 1946 – 1966  

I följande avsnitt ges en bakgrund till arbetstidsfrågans behandling under de kongresser som 

LO höll under undersökningsperioden. Även de arbetstidsförkortningar och utredningar som 

genomfördes presenteras. Nedan följer en tabell som visar antalet motioner i arbetstidsfrågan 

samt antalet krav på generell arbetstidsförkortning jämte krav på utökad semester. 

Tabell över framförda krav på arbetstidsförkortning vid LOs kongresser 

1946-1966 

År Totalt antal motioner i 

arbetstidsfrågan 

Krav på generell 

arbetstids-

förkortning
72

 

Krav på utökad 

semester 

1946 27 6 0 

1951 20 11 0 

1956 20 15 0 

1961 18 3 1 

1967 7 0 2 

 

Som framgår av tabellen framfördes många krav på arbetstidsförkortningar vid LOs 

kongresser under perioden. Arbetstidsfrågan i dess vidare bemärkelse samlade än fler 

motioner. När LO samlades för sin 13:de kongress 1946 hade de 27 motioner i 

arbetstidsfrågan att behandla. 1946 var det 27 år sedan arbetstidslagen röstades igenom i 

riksdagen, lagen som begränsade arbetstiden till 48 timmar per vecka. Lagen var från början 

ett provisorium och under 1920-talet gjordes flera förändringar där bland annat den tillåtna 

dygnsarbetstiden förlängdes liksom det tillåtna antalet övertidstimmar.
73

 Först 1930 gjordes 

lagen permanent, en lag som bara omfattade en minoritet på arbetsmarknaden. Under 1930- 

och 40-talen utvidgades arbetstidslagen succesivt till att omfatta allt fler arbetargrupper.
74

 

1938 genomfördes den första semesterreformen i Sverige, arbetarna var nu berättigade till två 

veckors semester.
75

 Under kongressen var det framförallt kraven på en utvidgning av 

arbetstidslagen som stod i fokus. Man vill att flera arbetargrupper skulle omfattas av 48-

timmarsveckan. 1936 hade LO anslutit sig till kravet om 40-timmarsveckan i enlighet med det 

beslut som fattats vid Fackföreningarnas internationella kongress 1933.
76

 Sex motionärer lyfte 

kravet på att 40-timmarsveckan borde realiseras. Dessa motioner förespråkade en generell 

arbetstidsförkortning, men det fanns också en tydlig tendens att förespråka särlösningar. Det 
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egna facket framhölls då ofta som en grupp som borde prioriteras vid en förkortning. Utöver 

detta lyfte flera motioner fram krav på förkortad arbetstid för skiftarbetare och en önskan om 

en begränsning av övertidsuttaget.
 77

 De motioner som behandlades rörande semesterfrågor 

gällde utvidgningen av den nyligen genomförda extra semesterveckan för vissa 

arbetargrupper med tunga arbeten. Tre motioner lyfte krav på att flera yrkesgrupper borde 

omfattas av den extra semesterveckan. Några krav på en generell arbetstidsförkortning genom 

längre semester framfördes inte under kongressen.
78

 

 När LO höll sin 14:de kongress 1951 hade inte mycket hänt på arbetstidens front. Lagen 

om 48-timmarsveckan hade varit verksam i 32 år och två veckors semester hade åtnjutits i 13 

år. 1947 tillsatte regeringen en utredning för att utreda arbetstidslagstiftningen, utredningen 

hade inte i uppdrag att utreda en generell arbetstidsförkortning.
79

 1950 utvidgades 

arbetstidsutredningen till att även utreda möjligheten att införa en tredje semestervecka, en 

reform som vid kongressens genomförande ansågs ligga runt hörnet.
80

 Kommunisterna hade 

framfört en riksdagsmotion med önskan om att arbetstidsutredningen även skulle få i uppdrag 

att utreda möjligheterna för en generell arbetstidsförkortning. LO avstyrkte motionen med 

motiveringen att det var onödigt, det fanns inte utrymme för någon generell 

arbetstidsförkortning.
81

 Vid LOs kongress framfördes trots det sju motioner som alla krävde 

att LO skulle arbeta för en generell arbetstidsförkortning i form av 40-timmarsveckan och 

ytterligare sex motioner förordade införandet av 5-dagsvecka med fria lördagar. Flera 

motioner återkom även vid denna kongress om skiftarbetarnas behov av kortare arbetsdag och 

att de var en grupp som borde prioriteras.
82

 Bara tre motioner behandlade semesterfrågan och 

dessa rörde alla frågor om när reformen om 3-veckorsemestern skulle införas samt 

semesterlönens nivå. Det ställdes alltså inga krav på arbetstidsförkortning genom en 

förlängning av semestern.
83

 

 1956 genomfördes LOs 15:de kongress och arbetsveckan var fortfarande 48 timmar.  

Den lagstadgade semestern hade dock utvidgats till tre veckor. 1954 hade en ny utredning 

tillsats av regeringen, Utredningen om kortare arbetstid (UKAT). UKAT hade fått som 

långsiktigt mål att ta fram förslag om genomförandet av 40-timmarsveckan, men framförallt 
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att ta fram en reform för en mindre arbetstidsförkortning de närmaste åren.
84

 Det var första 

gången sedan 1918 som en generell arbetstidsförkortning var föremål för utredning. 1956 

visade en enkätundersökning att 68 % föredrog arbetstidsförkortning framför en 

reallöneökning. Hälften av de tillfrågade ansåg även att LO borde ha drivit den frågan istället 

för löneförhöjningar i den föregående avtalsförhandlingen.
85

  Kravet på 40-timmarsveckan 

inom LO var fortsatt påtagligt, inte mindre än 15 motioner lyfte frågan om dess realisering vid 

kongressen. Endast en motion berörde skiftarbetarna som en prioriterad grupp, men även den 

förespråkade i första hand 40-timmarsvecka för alla. Särlösningarna för olika arbetargrupper 

fick vid denna kongress stå tillbaka för kraven på en generell förkortning.
86

 Några motioner 

behandlade arbetstidsfrågor i samband med bagerilagen, trafikbestämmelser och 

övertidsbestämmelser. Något som däremot inte lyftes var semesterfrågan. 

Arbetstidsförkortning i form av utökad semester var alltså fortfarande inte prioriterad.
87

 

1961 var det sedan ett år tillbaka lagstadgad 45-timmars arbetsvecka. Semestern var 

fortfarande 3 veckor och LO arrangerade sin 16:de kongress. 1960 hade ytterligare en 

utredning tillsats för att utreda möjligheterna för att utöka semester till fyra veckor. 
88

 Trots att 

veckoarbetstiden hade förkortats för första gången sedan 1919 höjdes krav på ytterligare 

förkortningar vid kongressen. Tre motioner lyfte fram krav på 40-timmarsvecka, ett mål som 

LO anslutit sig till redan 1936.
89

 Ytterligare två motioner ställde krav på införandet av 5-

dagarsveckan, något som i och med 45-timmarsveckan ansågs genomförbart.
90

 Fyra 

motionärer ville begränsa övertidsuttaget.
91

 Ytterligare fyra motioner lyfte krav på att 

skiftarbetarna skulle prioriteras vid arbetstidsförkortningar.
92

 I semesterfrågan behandlades en 

motion som krävde fyra veckors semester, de övriga tre motionerna rörde semestern 

förläggning och de krav som berättigar till semester.
93

 Kraven på en generell 

arbetstidsförkortning var inte lika framträdande under 1961, istället lyftes återigen 

skiftarbetarna upp som en prioriterad grupp. I övrigt dominerade kraven på en begränsning av 

övertidsuttaget. Semesterreformer förefaller fortfarande ha varit en mindre prioriterad form av 
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arbetstidsförkortning. Bara en motion argumenterade specifikt för en förlängning till en fyra 

veckors semester, en reform som redan var på gång vid tidpunkten. 

 1966 slöt SAF och LO ett avtal som innebar en arbetstidsförkortning till 42,5 timmar 

per vecka. Den lagstadgade semestern hade utökats till fyra veckor och LOs 17:de kongress 

hölls. 1963 hade en arbetstidsutredning vid namn Arbetstidskommittén (ATK) tillsats av 

regeringen för att utreda möjligheterna att införa 40-timmarsveckan. 30 år efter att LO anslöt 

sig till kraven om 40-timmarsveckan var frågan nu i förgrunden för en statlig utredning.
94

 Vid 

kongressen framfördes inga krav på en generell arbetstidsförkortning, utan istället fördes 

underjordsarbetarna fram som en grupp att prioritera.
95

 Tre motioner lyfte fram krav på en 

begränsning av övertidsuttaget.
96

 Två motioner förespråkade en förlängning av semestern, den 

ena till fyra veckor och den andra till tjänstemännens semesterlängd. Resterande motioner i 

semesterfrågan behandlade semesterns förläggning, ersättning och kraven för att bli berättigad 

semester.
97

 

 För att sammanfatta den undersökta perioden 1946 – 1966 kan sägas att arbetstidsfrågor 

allmänt och arbetstidsförkortningar i synnerhet uppmärksammades med många motioner vid 

varje kongress. Krav på generella arbetstidsförkortningar dominerade, förutom vid kongressen 

1966. Då hade arbetstidens dock förkortats genom avtal samma år och 40-timmarsveckan var 

efter 30 år äntligen under utredning. Utöver kraven på en generell arbetstidsförkortning, som 

främst inriktat sig på 40-timmarsveckan, ställdes även krav på särlösningar för olika 

arbetargrupper samt för en begränsning av övertidsuttaget. Semester framstår som en mindre 

prioriterad form av arbetstidsförkortning, de motioner som rör semester handlade främst om 

lagens utformning och omfattning. Genomgående för behandlingen av arbetstidsfrågorna vid 

de undersökta kongresserna var att de inte ledde till några omröstningar utifrån motionärernas 

att-satser. De utlåtanden som Landssekretariatets framförde ansåg de besvara motionerna, 

något som medlemmarna accepterade genom att rösta för att motionerna skulle anses 

besvarade. Inga reservationer lyftes mot besluten.   
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3. Arbetstidsfrågan i kongressmotionerna 1946-1966 

I det föregående avsnittet har jag visat hur kraven på arbetstidsförkortning såg ut inom LO 

under perioden 1946-1966. Kraven på generell arbetstidsförkortning var många, ibland i form 

av 40-timmarsvecka, ibland i form av 5-dagarsvecka men också ospecificerade önskemål om 

arbetstidsförkortning framfördes. Utifrån den första delen av undersökning kan konstateras att 

det fanns en stark opinion för arbetstidsförkortning inom LO. För att förstå LOs avväpnande  

av arbetstidsfrågan måste medlemmarnas motiv för arbetstidsförkortningar undersökas 

närmare. I följande avsnitt ska de förställningar om behov, det möjliga och föreställningar om 

utveckling och tid som framkommer i motionerna presenteras och analyseras. Medlemmarnas 

föreställningar och syn på arbetstidsfrågan kommer i senare delar att relateras till LOs 

avväpnande av arbetstidsfrågan. 

Föreställningar om behov 

I kongressmotionerna förekom flera olika, delvis skilda, föreställningar om behov. Behov 

beskrevs dels som ett behov av tid ifrån arbete, dels som ett behov av tid för fritid. Jag skiljer 

på dessa behov då de delvis konnoterar olika förståelser av arbetstidsfrågan. Den första 

kategorin, behov av tid ifrån arbetet, målar upp arbetet som problem och vilan som 

nödvändig. Arbetet beskrivs i dessa sammanhang som hetsigt, jäktigt och utslitande.
98

 Det 

beskrevs också ofta som en accelererande process där behovet av en kortare arbetstid därför 

ansågs bli större och större. En motionär beskrev utvecklingen på följande sätt: 

Hårdare arbetstakt och mera jäkt på arbetsplatserna har medfört att riskerna för en hastigare nedslitning, 

såväl fysiskt som psykiskt, av den enskilda människan ökar. Under sådana förhållanden måste det, såväl 

från samhällsekonomisk som mänsklig synpunkt, vara nödvändigt att genomföra en förkortad arbetstid 

för att motverka den hastiga nedslitningen av arbetskraften, som nutidens högt uppdrivna arbetstempo 

leder till.
99

 

Här framkommer hur förställningar om arbetarnas behov användes som ett sätt att motivera 

arbetstidsförkortningar, en förkortning beskrivs som ”nödvändig” utifrån behoven. Problemen 

som arbetet skapar beskrevs både som psykiska och fysiska men även som orsak till ett ökat 
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antal olyckor och sjukdomar.
100

 Arbetets förändring beskrevs många gånger negativt och som 

ett system där ”den mänskliga arbetskraften pressas allt för hårt genom 

rationaliseringsprocesser och utpräglade arbetsstudiemetoder, varvid hälsofaran gör sig starkt 

gällande både fysiskt och psykiskt.”
101

 Detta visar på att många av motionärerna hade en 

instrumentell syn på arbete, men också att det fanns en syn på den fria tiden som till för 

arbetet snarare än för arbetaren. Behovet av en arbetstidsförkortning kopplades på det sättet 

samman med möjligheten att arbeta, att återskapa sin arbetskraft. 

Behov beskrevs dock inte bara som ett behov av tid ifrån arbetet utan också som ett 

behov av tid för fritid. Även om den instrumentella synen på arbetet, och den därtill kopplade 

synen på behov, kan sägas ha dominerat i kongressmotionerna förekom även en annan och 

delvis motstridig föreställning om behov. Behovet kopplades då mer till fritidens innehåll, än 

till arbetets karaktär. Bland annat beskrivs behovet av umgänge och kulturell aktivitet. I en 

motion beskrivs behovet på följande sätt: 

Ett ytterligare skäl för en förkortning av arbetstiden utgör det faktum, att arbetarna ha betydligt mindre tid 

över för vila, kulturell verksamhet, utbildning och förströelse, än vad fallet var tidigare. Detta 

sammanhänger med att resan till och från arbetet numera, för en stor del av arbetarna, kräver synnerligen 

lång tid.
102

 

Behoven som arbetarna har, enligt dessa motionärer, består i ett behov av kultur, utbildning 

och förströelse.
103

 Det är intressant även om det bör påpekas att behovet av vila räknas upp 

först. Dessa beskrivningar av arbetarnas behov kan förstås som ett sätt att vidga förståelsen av 

behov i relation till arbetstidsfrågan. Arbetet står i det här fallet inte i centrum utan istället får 

fritiden i sig och för sig kliva fram. Föreställningen om arbetarnas behov av kultur och 

förströelse skapar förutsättningar för en arbetstidsförkortning som inte enbart syftar till att 

återskapa möjligheten att arbeta. Fritiden ses i sammanhanget som ett behov i sig, inte bara en 

lösning på de behov som arbetet skapat. Behov som motiv för arbetstidsförkortning förstärks 

ytterligare genom att motionären hänvisar till att det skett en minskning av den disponibla 

tiden. På detta sätt målas bilden upp av ett ökat behov av arbetstidsförkortning, samtidigt som 

behovet av disponibel tid kan vara konstant. I detta sammanhang figurerar inga föreställningar 

om arbetet och arbetstiden, utan fokus ligger vid den disponibla tiden och dess användning. 
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Arbetstidsfrågan blir, utifrån en syn på den disponibla tiden som eftersträvansvärd i sig, 

subversiv, det blir en kamp över huruvida tiden ska tillhöra kapitalet eller arbetaren. 

Föreställningarna om behov var många i kongressmotionerna och delvis olika. Både 

arbetets mödor och den disponibla fritidens möjligheter figurerade i dessa sammanhang som 

motiv för arbetstidsförkortning. I det första fallet beskrevs arbetstidsförkortningar som 

lösningen på behovet/det ökade behovet av vila och rekreation. En förställning om behov som 

kan sägas ligga nära både en instrumentell syn på arbetet, men också en syn på den disponibla 

tiden som (enbart?) ett medel för att återskapa arbetskraften. I det andra fallet beskrevs 

arbetstidsförkortningar som lösningen på behovet av bland annat kultur och förströelse. I det 

fallet kan föreställningen om behov sägas avspegla en syn på fritiden, eller den disponibla 

tiden, som värdefull i sig.  Båda dessa föreställningar om behov skulle kunna vara en del i en 

subversiv arbetstidsfråga där kampen om makten över tiden står i centrum. Samtidigt finns 

föreställningar som stämmer väl överens med den avväpnade arbetstidsfrågan. När arbetet i 

sig blir ett problem och behovet är tid ifrån arbetet blir arbetstidsfrågan subversiv, men när 

behovet av rekreation betonas avväpnas arbetstidsfrågan och blir endast ett sätt att möta det 

ökade behovet av att återskapa arbetskraften. 

Föreställningar om det möjliga 

Föreställningar om det möjliga återkommer i kongressmotionerna. De beskrev dels de 

ekonomiska och produktionsmässiga möjligheterna, dels hur andra länder gått före Sverige 

trots sämre ekonomiska förutsättningar. Motionärerna hänvisar till den ökade produktionen 

och produktiviteten som en del i att motivera arbetstidsförkortningar – det är möjligt och 

därmed önskvärt. Men i dessa beskrivningar märks en spänning mellan synen på den ökade 

rationaliseringen som dels en möjlighet, dels ett problem. I analysen av behov framkom hur 

rationaliseringar och det ökade tempot sågs som ett problem, det genererade ett ökat behov av 

vila och rekreation. Den negativa synen på förändring av arbetet var en del i motiveringen för 

arbetstidsförkortning, samtidigt som dessa förändringar också ansågs var det som 

möjliggjorde en förkortning. 

Den nya tidens folksjukdomar, ”stress”, neurotiska sjukdomar, magsår o.dyl. orsakas säkert av det ökade 

jäktet på arbetsplatserna. Nya ackordssättningsmetoder och långt drivna rationaliseringar har betytt en 

hårdare arbetstakt och en tidigare förslitning av arbetskraften. Frågan om en förkortning av arbetsdagen 

och arbetsveckan framstår därför som en av de allra angelägnaste reformerna för arbetaren. 

Rationaliseringsprocessen inom industrin har även inneburit en starkt ökad produktivitet, som i sin tur 
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betytt ökade vinster för företagen. Möjligheterna för dessa att förkorta arbetstiden med full 

lönekompensation för de anställda får därför anses vara synnerligen stora.
104

 

Spänningen i synen på det möjliga i relation till behoven framkommer här. Beskrivningen av 

det förändrade arbetet skapar en bild både av behovet och möjligheten av en 

arbetstidsförkortning. Att på detta sätt koppla samman hänvisningar till behov och möjligheter 

återkommer ständigt i motionerna.
105

 Det kan förstås som att dessa beskrivningar anses 

förstärka varandra och bilda en övertygande helhet. Föreställningarna om det möjliga 

förstärks genom beskrivningar av behov. Men alla beskrev inte förändringarna i arbetet som 

negativa, i citatet nedan beskrivs istället hur arbetstidsförkortningar kan skapa möjligheter för 

ytterligare rationaliseringar. 

Från näringslivets sida har den fackliga och politiska arbetarrörelsens signaler om en arbetstidförkortning 

mötts med uttalanden, där man varnar för en arbetstidförkortning, vilken enligt deras uppgifter skulle 

innebära alltför stora påfrestningar på det svenska näringslivet. Vi hyser dock den uppfattningen, att 

genom arbetstidförkortning skapas de bästa garantierna för att en rationalisering skall åstakommas, som 

möjliggör en produktivitetsökning.
106

 

Detta uttalande skiljer sig markant från de förställningar om arbetstidsförkortning och 

rationaliseringar som var vanligast i motionerna. Det visar på att det fanns olika sätt att se på 

arbetstidsförkortningar även hos de som förespråkade dylika. Det kunde vara ett sätt att 

möjliggöra rationaliseringar, eller ett sätt att kompensera rationaliseringar. 

Isidorsson beskriver hur LO sällan eller aldrig hänvisade till internationella förhållanden 

i diskussionen om arbetstidsförkortning. SAF hänvisade å sin sida återkommande till den 

internationella utvecklingen på arbetstidsfronten. Isidorsson konstaterar att LO inte tycks 

använda de tillgängliga argumenten för arbetstidsförkortning. När SAF hänvisade till statistik 

som visade att Sverige hade en förhållandevis kort arbetstid invände inte LO, trots att 

Isidorsson visat att SAFs statistik var tvivelaktig.
107

 I kongressmotionerna förekom dock 

åtskilliga hänvisningar till de internationella förhållandena när krav på arbetstidsförkortning 

lyftes. Dessa beskrivningar kopplades till föreställningar om det möjliga genom att man 

framhöll hur länder med sämre förutsättningar, sämre möjligheter, gått före Sverige i 

arbetstidsfrågan. 
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I vårt land har arbetstiden icke undergått någon förkortning på många år, trots att det finns många skäl 

som tala härför. I en del länder med sämre utgångsläge hade man redan före andra världskriget genomfört 

40-timmarveckan.
108

 

Men det var inte bara på det sättet som arbetstiden i andra länder förstärkte föreställningen om 

det möjliga. Även i förhållande till Sveriges konkurrensförmåga hänvisade man till den 

internationella utvecklingen för att visa att en arbetstidsförkortning var möjlig. 

I många länder har man redan nu en kortare arbetstid än vad Sverige har, varför hänsyn till den 

internationella konkurrensförmågan ej kan godkännas som något motskäl till den arbetstidsförkortning vi 

nedan föreslår.
109

 

Kunskapen om de internationella förhållandena fanns således inom LO och bidrog till att måla 

upp en bild av att en arbetstidsförkortning var möjlig.
110

 Beskrivningarna av andra länder 

berör också synen på utveckling och tid där man placerar in olika länder på olika 

utvecklingsstadier. Konstruktionen av en utvecklingslinje fungerar sedan som en 

utgångspunkt för att visa att Sverige ”ligger efter” i arbetstidsfrågan, på detta sätt knyts 

föreställningar om det möjliga till föreställningar om utveckling och tid. 

Jag har i detta avsnitt visat hur motionärerna målade upp en bild av det möjliga för att 

motivera en arbetstidsförkortning. Beskrivningarna av hur produktion och produktiviteten 

ökat tillsammans med det ökade behov av vila som följer av denna utveckling kan förstås som 

ett sätt att skapa en helhetsbild av det möjliga och önskvärda. Men även föreställningar om 

utveckling och tid förstärker bilden av det möjliga i motionerna. Beskrivningarna visar på en 

ambivalent inställning till rationaliseringar, de skapar möjligheter för en arbetstidsförkortning 

samtidigt som de skapar ett behov av arbetstidsförkortning.  

Föreställningar om utveckling och tid 

Materialet  visar att det finns en rad olika föreställningar om utveckling och tid i förhållande 

till arbetstidsfrågan. Arbetstidsförkortningar beskrivs som en kontinuerlig process, en 

föreställning där tiden som gått sedan den senaste förkortningen fungerar som ett motiv i sig. 

Denna syn framkommer i beskrivningar som denna: ”I vårt land har arbetstiden icke undergått 

någon förkortning på många år, trots att det finns många skäl som tala härför.” Dessa 

beskrivningar kan ses som ett sätt att förstärka behovs- och möjlighetsmotiven. Tiden som 

passerat framhålls som något som ytterligare motiverar att en förkortning måste till. Synen på 
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arbetstidsförkortning som en kontinuerlig process syns också i föreställningar om ”vilken tid 

vi lever i”. En motionär beskriver hur ”de möjligheter till ett i kulturellt avseende rikare liv, 

som öppnats för landets kroppsarbetare, har lett till att parallellt med kravet på ökade 

inkomster har ett allt starkare krav på ökad fritid vuxit fram”.
111

 Detta kan förstås som ett sätt 

att se på tiden som präglat av en framstegstanke, en linjär syn på tid och utveckling. Genom 

att koppla detta till arbetstidsförkortning blir den implicita bilden att arbetstiden bör förkortas 

med mer eller mindre jämna mellanrum. En föreställning om att man lever i en tid där 

arbetstidsförkortningar är önskvärda och möjliga. I avsnittet om synen på det möjliga kunde 

synen på utveckling ses i beskrivningarna av Sveriges relation till övriga länder. Dessa 

förställningar knyts samman i synen på att utvecklingen hela tiden går framåt, där olika länder 

kan befinna sig på olika nivåer och där arbetstiden anses förkortas i takt med utvecklingen. 

Synen på tid återkommer också som en del i en kritik av LO. Flera motionärer 

framförde kritik mot LO för att utvecklingen i arbetstidsfrågan gick allt för långsamt fram. I 

diskussionen om arbetstidsfrågan beskrivs hur ”man [inte] kan anklaga landssekretariatet för 

någon större brådska i det här fallet, ty det har nu gått 10 år, och förhållandena i det här 

avseendet äro nu inte bättre än 1936, snarare litet sämre”.
112

 Att på detta sätt förebrå 

Landssekretariatet med hänvisning till de antal år som gått sedan det principiella uttalandet 

om 40-timmarsveckan ger uttryck för en syn på att arbetstiden bör förkortas kontinuerligt, 

men framförallt att Landssekretariatet bör arbeta kontinuerligt för det. En annan motionär ger 

uttryck för en liknande syn när denne beskriver hur ”[d]et sägs att fackföreningsrörelsen 

arbetar långsamt, men den får inte arbeta hur långsamt som helst.”
113

 Sanne beskriver i sin 

undersökning hur det verkar som att LO ”drog fötterna efter sig” i arbetstidsfrågan, något som 

motionärerna vid kongressen tycks hålla med om. 

Föreställningar om utveckling och tid förekom i kongressmotionerna som en del i 

motiveringen för arbetstidsförkortningar, främst som en syn på arbetstidsförkortningar som en 

kontinuerlig process. Arbetstidsförkortningar kopplades samman med föreställningar om 

vilket tid man levde i och hur tidens gång i sig ansågs motivera en förkortning av arbetstiden. 

Föreställningar om tid förekom också i den kritik som framfördes mot LO. Det visar att det 

fanns en förställning om att även LOs agerande i arbetstidsfrågan borde ha präglats av en 

tydlig kontinuitet. Hänvisningar till tiden användes som ett sätt att motivera ett mer aktivt LO.  
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Sammanfattande diskussion 

När motionärernas bild av arbetstidsfrågan ska sammanfattas är det viktigt att har flera 

komponenter klara för. För det första är det tydligt att föreställningar om behov, det möjliga 

och föreställningar om utvecklingen och tid har spelat en avgörande roll i beskrivningarna av 

arbetstidsfrågan och för motiven för en arbetstidsförkortning. För det andra förstärker dessa 

föreställningar varandra genom att de skapar en helhet, även om denna helhet innesluter vissa 

spänningar. Föreställningar om behov motiverade det nödvändiga i en förkortning, 

föreställningar om det möjliga förstärkte och förstärktes av beskrivningarna om behov. 

Tillsammans formades bilden av arbetstidsförkortningar som önskvärda och möjliga. 

Föreställningar om utveckling och tid fungerade på många sätt som det ”bakgrundsbrus” 

Lundmark beskriver. Att arbetstidsförkortningar var en del av en utveckling och en 

kontinuerlig process som gick mot kortare och kortare arbetstid fanns hela tiden i bakgrunden 

som ytterligare en förstärkning. Men det fanns också en föreställning om att LOs agerande i 

arbetstidsfrågan borde präglas av en kontinuitet, här kan man skönja en skillnad i synen på 

arbetstidsfrågan som kommer att tydliggöras i senare delar.  

 Synen på behovet av fri disponibel tid för sig samt synen på behov av tid ifrån arbetet 

kan kopplas samman med en subversiv syn på arbetstidsfrågan som en kamp om makten över 

tiden. Det är dessa aspekter av arbetstidsfrågan som jag menar att LO försökte utesluta och 

därmed avväpna arbetstidsfrågan. Å andra sidan kan betoningen av fritiden som rekreation ses 

som ett uttryck för en ”ofarligare” syn på arbetstidsfrågan som rekreation, det vill säga ett 

behov av tid för att återskapa sin arbetskraft för arbetet. Den delen av motionärernas syn på 

arbetstidsfrågan var ofarlig och därmed möjlig för LO att innesluta i den avväpnade 

arbetstidsfrågan.  
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4. Arbetstidsfrågan i Landssekretariatets utlåtande 

1946-1966 

I följande kapitel kommer jag att presentera och analysera föreställningarna om behov, det 

möjliga och utveckling och tid i Landssekretariatets utlåtanden vid kongresserna. 

Föreställningarna kommer att diskuteras i relation till de föreställningar som återfinns i 

motionerna och utifrån en diskussion om avväpnandet av arbetstidsfrågan. 

Föreställningar om behov 

Föreställningar om behov i Landssekretariatets utlåtande ger vi första anblicken ett 

paradoxalt intryck. Å ena sidan håller man med om behovsbeskrivningarna i motioner å 

andra sidan försöker man problematisera dessa behov. Delar av utlåtandena beskrev också 

snarare avsaknaden av behov, men då i förhållande till ett behov av handling från 

Landssekretariatets sida. Motionärerna beskrev behovet av vila och rekreation, men också 

behovet av tid för fritid. Behovet av vila på grund av den ökade rationaliseringen beskrivs 

på följande sätt i ett av Landssekretariatets utlåtanden: 

Under alla förhållanden kvarstå – och ha endast ytterligare förstärkts – de motiv för en reform, som 

hänföra sig till återverkan av produktionsmetodernas fortgående rationalisering och de ständigt 

skärpta kraven på individuell arbetseffektivitet, omständigheter, som måste medföra en annan taxering 

av det arbetstidsmått, som bör anses normalt, än den varifrån lagstiftaren 1919 utgick.”
114

 

Här ger Landssekretariatet uttryck för att det fanns en gemensam syn hos medlemmarna 

och LO om att de ökade rationaliseringarna skapade ett ökat behov av 

arbetstidsförkortning. Skillnaderna återfinns i stället i de slutsatser som dras utifrån denna 

gemensamma syn på ett ökat behov. Hos motionärerna ansågs behoven motivera en 

arbetstidsförkortning medan Landssekretariatet snarare ser sitt uttalande som en princip. 

Citatet ovan följdes nämligen av en förklaring till varför det trots detta behov inte var 

aktuellt för LO att arbeta för en arbetstidsförkortning. I nästa avsnitt kommer anledningen 

till detta att diskuteras närmare då det rör sig om Landssekretariatets syn på det möjliga. 
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Detta visar hur föreställningar om det möjliga fungerade som ett sätt att avväpna 

arbetstidsfrågan genom att innesluta motionärernas beskrivningar av behov samtidigt som 

slutsatsen inte behövde bli ett aktivt arbete för arbetstidsförkortning. 

Landssekretariatets utlåtanden beskriver samtidigt behovet av arbetstidsförkortning 

som bara ett av flera behov. På så sätt formades en bild av att motionärernas beskrivningar 

av behov behövde sättas i relation till andra behov, samtidigt som betydelsen av behovet av 

just arbetstidsförkortning tonades ned. 

Den är självklart att en arbetstidsförkortning – i vilken form den än genomföres – inte får åstakommas 

på bekostnad av arbetarnas reallöne- och levnadsstandard.
115

 

Inom sekretariatet har vi den uppfattningen, att den kommande produktionsförbättringen skall 

konsumeras efter båda linjerna, alltså både ökad materiell standard och ökad fritid.
116

  

Dessa två citat innehåller intressanta föreställningar om arbetstidsfrågan. Det första skiljer 

till exempel på arbetstidsförkortning och levnadsstandard, vilket måste förstås som att en 

ökad disponibel tid/minskad arbetstid inte anses vara något som höjer levnadstandarden – 

snarare något som kan hota den. I det andra citatet beskrivs fritiden istället som något som 

konsumeras, en vara bland varor. Detta skulle kunna ses som att Landssekretariatet, i likhet 

med motionärerna, önskar prioritera arbetstidsförkortning samtidigt som den materiella 

standarden bör höjas. Men jag menar att det snarare var ett sätt att avvisa kraven på 

arbetstidsförkortning utan att behöva säga det explicit. Genom att inte kommentera 

huruvida en arbetstidsförkortning de facto skulle påverka arbetarnas reallöne- och 

levnadsstandard målar man trots allt upp det som ett hot. Implicit verkar detta uttalande 

säga att en arbetstidsförkortning inte är aktuell då det skulle påverka levnadsstandarden.
117

 

Det visar också på en syn på behovet av tid som underordnat andra behov. 

En stor del av Landssekretariatets utlåtanden upptas av hänvisningar till vad som 

gjorts i arbetstidsfrågan sedan föregående kongress. Dessa beskrivningar kretsar kring 

insända skrivelser och tillsatta och tilltänkta utredningar.
118

 Detta menar jag kan förstås 

som ett sätt för Landssekretariatet att visa att det inte fanns ett behov av ytterligare 

handling från deras sida – de hade uppfyllt behovet av handling. En skrivelse insändes 
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1945 till socialministern där Landssekretariatet önskade en utredning av arbetstidsfrågan, 

ytterligare en skrivelse sändes in ett år senare. Dessa skrivelser hänvisade man sedan till 

vid kongressen 1946, 1951 och 1956.
119

  Jag menar att dessa beskrivningar var ett sätt för 

Landssekretariatet att måla upp en bild av att de tagit initiativ i arbetstidsfrågan. Implicit 

framkommer även Landssekretariatets syn på vilken nivå av aktivitet som anses täcka 

behoven. Att låta hänvisningarna till dessa två skrivelser uppta en stor del av utlåtandena 

kan förstås som ett sätt att beskriva sig själva som aktiva, samtidigt som ambitionsnivån 

tycks sänkas med åren. När det första utlåtandet skrevs var den första skrivelsen nyligen 

författad och insänd till socialministern, men när Landssekretariatet sista gången hänvisade 

till dessa skrivelser hade det gått 11 respektive 10 år sedan de insändes. För att förstå hur 

detta kunde godtas av medlemmarna som ett motiv för att det inte fanns behov av 

ytterligare agerande från Landssekretariatet i frågan måste man förstå den syn på 

arbetstidsfrågan som LO formade. Landssekretariatetet formade på detta sätt en 

arbetstidsfråga som inte var deras att driva. Den bilden kommer ytterligare att förstärkas i 

analysen av föreställningar om utveckling och tid i arbetstidsfrågan. När Landssekretariatet 

hänvisar till utredningar som tillsats, möjliggörs en syn på arbetstidsfrågan som en process 

som pågår utanför LO. Vid kongressen 1966 hänvisade man till den utredning som för 

första gången på allvar diskuterade frågan om en 40-timmarsvecka och förklarade sedan 

hur ”Landssekretariatet följer alltså med uppmärksamhet dessa frågor och finner inte 

någon anledning att för närvarande vidtaga några ytterligare åtgärder.”
120

 

Landssekretariatets roll blir, utifrån den här synen på arbetstidsfrågan, avvaktande och 

observerande snarare än drivande. På det sättet kan de vara för arbetstidförkortningar och 

därmed innesluta medlemmarnas krav, samtidigt som de avsäger sig ansvaret för 

förverkligandet av en förkortning. Arbetstidsfrågan avväpnas och får en innebörd som kan 

överbrygga spänningar som egentligen ryms inom organisationen. 

I Landssekretariatets utlåtanden fanns det också olika föreställningar om behov. 

Ibland beskrevs behoven på ett liknande sätt som hos motionärerna, det vill säga som ett 

ökat behov av vila på grund av rationaliseringar. I andra sammanhang poängterades i 

stället detta behov som bara ett av många behov. Det framkom också en syn på behovet av 
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tid som underordnat andra behov. Ytterligare en föreställning om behov har betydelse för 

förståelsen av arbetstidsfrågan inom LO, förställningen om ett behov av handling från 

Landssekretariatets sida, eller snarare avsaknaden av ett sådant behov. Landssekretariatets 

beskrivningar implicerar att de ville ställa sig själva utanför 

arbetstidsförkortningsprocessen, som observatörer av utvecklingen. På detta sätt avväpnas 

arbetstidsfrågan och Landssekretariatet kunde därmed vara för arbetstidsförkortningar utan 

att det förutsatte att de drev frågan aktivt. 

Föreställningar om det möjliga 

I analysen av motionerna framgår tydligt hur föreställningar om det möjliga användes 

återkommande för att motivera en arbetstidsförkortning. Detta gjordes dels genom 

beskrivningar av den ökade produktionen och produktivitetet, dels genom att hänvisa till 

utvecklingen i arbetstidsfrågan internationellt. Landssekretariatets utlåtanden präglas också 

de i hög grad av beskrivningar av det möjliga, men kanske framförallt av det som inte ses 

som omöjligt. De ekonomiska förutsättningarna beskrivs som det stora hindret för att 

förverkliga en arbetstidsförkortning. 

Vidkommande frågan om 40-timmarsvecka eller annan väsentlig generell arbetstidsförkortning intar 

sekretariatet samma ståndpunkt som 1946. Med de då befarade återverkningarna, särskilt för 

exportindustrin, av en till vårt land begränsad arbetstidsförkortning måste man än allvarligare räkna i 

nuvarande ekonomiska läge och arbetsmarknadssituation. Den generella nedskärningen av arbetstiden 

är ett problem, som för vårt vidkommande icke kan lösas annat än i samband med en internationell 

reglering i ämnet, biträdd och tillämpad av de länder, av vilka vi äro beroende i konkurrensen om de 

utländska marknaderna.
121

 

Det är tydligt att Landssekretariatet hade en syn på arbetstidsförkortning där det 

ekonomiska läget satte gränserna för huruvida en arbetstidsförkortning var möjlig. I 

motionerna beskrevs arbetstidsförkortningens möjlighet ofta utifrån konkreta hänvisningar 

bland annat genom att hänvisa till länder som genomför förkortningar redan innan andra 

världskriget. Man hänvisade också till att produktiveteten ökat med 25% sedan innan andra 

världskriget.
122

 Dessa förhållandevis konkreta beskrivningar som var en del i 

beskrivningarna av arbetstidsförkortningar som möjliga, möttes av betydligt vagare 

beskrivningar från Landssekretariatet. Som citatet ovan visar hänvisade även 
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Landssekretariatet till de ekonomiska och till de internationella förutsättningarna, men som 

en del i beskrivningen av en arbetstidsförkortning som omöjlig.
123

  Beskrivningen är 

svepande och saknar en konkretion motsvarande den som återfinns i motionerna. Detta 

menar jag fungerade som en del i LOs skapande av en syn på arbetstidsfrågan som hela 

organisationen kunde samlas kring. Gränserna för det möjliga betonas och hur en 

arbetstidsförkortning inte ryms inom dessa, samtidigt som gränserna beskrivs som utanför 

Landssekretariatets påverkan. Det fungerade som ett sätt för LO att kunna inkorporera 

medlemmarnas önskemål om arbetstidsförkortning, samtidigt som de inte behöver driva 

frågan. Den avväpnade arbetstidsfrågan kräver inte LOs aktiva arbete för förverkligandet 

av arbetstidsförkortningar. 

Ett annat exempel på hur Landssekretariatet försökte beskriva arbetstidsfrågan på ett 

sätt som avväpnar den återfinns i en beskrivning i ett utlåtande om hur man inte kan 

”utesluta risken att för exportindustrins vidkommande en dylik åtgärd rentav skulle kunna 

motverka det syfte att öka antalet arbetstillfällen, som dock vore ett av motiven för en 

sådan revision.”
124

 För att förstå detta måste man förstå LOs historiska förhållande till 

idéer om arbetstidsförkortning som ett medel mot arbetslöshet. Under 1930-talets år av hög 

arbetslöshet blossade en livlig diskussion upp om detta.  Både Socialdemokraterna och LO 

ställde sig dock tidigt väldigt kritiska och menade att arbetstidsförkortningar skulle ske på 

grund av ökat välstånd och inte tvärtom.
125

 Är citatet bara ett bevis på en konsekvent 

hållning från LO i frågan om arbetstidsförkortning som medel mot arbetslöshet? Det som 

komplicerar bilden är de faktum att några motiv utifrån dessa linjer inte presenterades i 

motionerna – Landssekretariatet bemöter alltså ett motiv som inte framfördes.
126

 Det kan 

förstås som att arbetstidsfrågan anses utgöra ett problem om den kopplas samman med 

idéer om arbetsdelning, varvid Landssekretariatet var måna om att forma arbetstidsfrågan 

på ett sätt där det var tydligt att det inte kan vara frågan om arbetsdelning. Arbetstidsfrågan 

avväpnas när den frikopplas från föreställningar om en möjlig arbetsdelning. 

Föreställningar om det möjliga, och det omöjliga, i Landssekretariatets utlåtande 

fungerade som en del i formandet av en gemensam syn på arbetstidsfrågan inom 
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organisationen. En syn där Landsekretariatet återigen placeras utanför avgörandet, ett 

avgörande som istället bestäms av det möjligas gränser utifrån ekonomin och omvärlden. 

Analysen har också visat att arbetsdelning har tillbakavisats som möjligt, trots att någon 

sådan föreställning inte förekommer i motionerna. Det har tolkats som en del i ett 

avväpnande av arbetstidsfrågan inom organisationen. 

Föreställningar om utveckling och tid 

I motionerna framkom föreställningar om utveckling och tid när arbetstidsfrågan lyftes 

fram. Det fanns en föreställning om tidens gång som något som i sig motiverade ytterligare 

förkortningar. Föreställningar om utveckling och tid återfinns även i Landssekretariatets 

utlåtanden, men då på ett annat sätt. Det finns en övergripande implicit föreställning i 

Landssekretariatets utlåtanden som innebär att arbetstidsförkortningar ses som en 

kontinuerlig process bortom deras kontroll. Synen på arbetstidsförkortningar som en 

kontinuerlig process skiljer sig i Landssekretariatets utlåtanden från motsvarande syn i 

motionerna. Landssekretariatet syn på arbetstidsförkortningarnas kontinuitet skapas i 

samband med synen på det möjliga. Det möjliga ges en tidsmässig karaktär där framstegs- 

och utvecklingstanken blir central. LOs syn på arbetstidsfrågan bygger på föreställningen 

att arbetstiden kommer att förkortas ”när tiden är mogen” alternativt ”när det är möjligt”. 

Dessa två föreställningar möts då tidens gång påverkar möjligheternas gränser.  Ett 

exempel återfinns i ett diskussionsinlägg från Landssekretariatet där man konstaterar att 

man håller med motionärerna om ”[…] att något borde så småningom kunna ske även när 

det gäller arbetstiden.”
127

 Uttalandet ger uttryck för det jag menar var en del i ett enande av 

organisationen i arbetstidsfrågan. De uttrycker sympati för önskemålen om 

arbetstidsförkortning men skjuter samtidigt frågan på framtiden och därmed bort ifrån sig 

själva. En liknande syn återfinns i ett citat som anknyter till det faktum att LO redan 1936 

anslöt sig till International Labour Organizations (ILO) konvention om 40-

timmarsveckan.
128

 

Detta ställningstagande innebär självfallet inte att vi frångår vårt principiella krav om att arbetstiden 

bör nedbringas till vad som är målsättningen, nämligen 40-timmarveckan. På den punkten är 
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landsorganisationens ståndpunkt fullt klar.[…] Sekretariatet kommer att noga följa utvecklingen och 

vid lämplig tidpunkt sätta in all kraft på kravet om en ytterligare generell förkortning av arbetstiden.
129

 

Återigen kan man se hur Landssekretariatet beskriver sin egen roll i arbetstidsfrågan som i 

första hand observerande. De framhäver förvisso att de ”vid lämplig tidpunkt” ska trycka 

på för att få till stånd en arbetstidsförkortning vilket skulle kunna tolkas som att LO ser sig 

som en aktiv del i arbetstidsförkortningsprocessen. Jag menar dock att det utifrån 

helhetsbilden av LOs förhållande till arbetstidsfrågan bör ses som ett sätt att skapa en bild 

av arbetstidsfrågan som en process som pågår oberoende av LO, men att LO ”vid lämplig 

tidpunkt” kan ge en extra knuff. Utifrån den synen är det inte upp till LO att vara med och 

skapa en lämplig tidpunkt, en syn som i sin tur möjliggör ett passivt LO samtidigt de kan 

”möta” medlemmarna i principen om arbetstidsförkortning. 

Sammanfattande diskussion 

I den sammanfattande diskussionen av motionärernas syn på arbetstidsfrågan konstaterades 

att bilden pekade åt flera håll. Det fanns förställningar som tangerade en subversiv syn på 

arbetstidsfrågan samtidigt som det även fanns föreställningar som skulle passa bättre in i 

den avväpnade arbetstidsfrågan. I undersökningen av Landssekretariatets utlåtanden har 

flera intressanta föreställningar analyserats som i sin tur pekar mot ett avväpnande av 

arbetstidsfrågan inom LO. Precis som i analysen av motionerna framkommer bilden av hur 

föreställningar om behov, det möjliga och föreställningar om utveckling och tid i 

Landssekretariatets utlåtanden fungerade tillsammans och bidrog till formandet av en viss 

syn på arbetstidsfrågan. Föreställningarna om behov inkorporerade delar av de 

föreställningar som återfanns i motionerna, samtidigt som de också beskrev en avsaknad av 

ett behov av handling från LO. Föreställningen om att det inte fanns något behov av 

handling, förstärktes genom föreställningar om det möjliga där Landssekretariatet återigen 

placerade sig själva utanför, som en observatör av utvecklingen av arbetstidsfrågan. 

Föreställningen om det möjligas gränser förstärktes i sin tur ytterligare av föreställningen 

om utveckling och tid, där arbetstidsförkortningar beskrevs som en kontinuerlig process. 

Skillnaden från motionärernas syn på arbetstidsfrågans kontinuitet består i att 

Landssekretariatet målade upp bilden av en arbetstidsfråga utanför deras kontroll, medan 
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motionärerna åberopade att LO skulle arbeta kontinuerliga för att förverkliga en 

förkortning av arbetstiden. Här kan man skymta grunden till den avväpnade 

arbetstidsfrågan. Synen på arbetstidsfrågan som en kontinuerlig process var gemensam för 

medlemmarna och LO, dessa föreställningar byggde dock på olika premisser vilket 

skapade en skenbar samsyn. Denna typ av inneslutningar och uteslutningar var centralt i 

den avväpnade arbetstidsfrågan, genom en förskjutning i föreställningarna om utveckling 

och tid uteslöts subversiva delar av frågan medan de ”ofarliga” delarna inneslöts. Den 

grund för hur arbetstidsfrågan avväpnades som i detta skede kan skymtas kommer i och 

med följande avsnitt, där Fackföreningsrörelsen undersöks, förstärkas. 
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5. Arbetstidsfrågan i Fackföreningsrörelsen 1945-

1967 

I de två tidigare delarna har synen på arbetstidsfrågan undersökts utifrån kongressprotokoll. 

Följande kapitel kommer att visa hur LO i beskrivningar av arbetstidsfrågan i sitt 

tidningsorgan Fackföreningsrörelsen avväpnat arbetstidsfrågan. Fackföreningsrörelsen 

undersöks  som en arena där LO kunde förmedla verklighetsbeskrivningar som kunde ena och 

skapa en sammanhållning inom organisationen. Till skillnad från Landssekretariatets 

utlåtanden vid kongresserna behövde man inte förhålla sig till konkreta motioner och krav på 

arbetstidsförkortningar utan kunde istället själv beskriva arbetstidsfrågan på ett sådant sätt 

som ansågs lämpligt. Föreställningarna om behov, det möjliga samt föreställningar om 

utveckling och tid kommer att relateras till avväpnandet av arbetstidsfrågan samt sättas i 

relation till resultaten från de föregående delarna av undersökningen. 

Föreställningar om behov 

Föreställningar om behov i relation till arbetstidsfrågan är framträdande i 

Fackföreningsrörelsen. Arbetstidsförkortning blir i dessa sammanhang ibland ett hot, ibland 

en lösning. Synen på arbetstidsförkortning avspeglas i de olika beskrivningarna av behov som 

återfinns. Föreställningar om behov av en ökad produktion, behov av semester, behov av ”det 

goda arbetet” samt behov av rättvisa bildar tillsammans grunden för synen på behov i relation 

till arbetstidsförkortningar i Fackföreningsrörelsen. Föreställningar om behov av en ökad 

produktion förekommer ibland i form av beskrivningar av en arbetstidsförkortning som ett 

hot, andra gånger verkar en förkortning kunna tillgodose behovet om en ökad produktion. 

Att döma av de erfarenheter man gjort i utlandet beträffande verkningarna av en arbetstidsförkortning kan 

man nog dra den slutsatsen att en kortare arbetstid inte utan vidare uppvägs av högre produktion. Det vill 

synas som om produktionsförlusten motsvarar den kortare arbetstiden minus den ”normala” 

produktivitetsstegringen, kanske dock en tendens till stegrad effektivitet.
130

 

Utan sådan vila och förnyelse reduceras förutsättningarna för att i längden hålla en hög produktionsnivå 

och ytterligare framflytta positionerna.
131
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Ovan presenteras två exempel på den komplexa bild som framställs av arbetstidsförkortningar 

i Fackföreningsrörelsen.
132

 Överst beskrivs hur en minskad arbetstid leder till en 

produktionsminskning, vilket framställs som ett problem. Samtidigt framkommer en syn om 

att en arbetstidsförkortning också skulle kunna innebära en ökad effektivitet, något som blir 

än tydligare i det följande citatet. Där beskrivs ökad tid för vila snarare som en förutsättning 

för en ökad produktion än ett hot mot den. I motionerna beskrevs behov som skapade av 

arbetets slit, i dessa citat framkommer synen på behovet av en ökad produktion som det 

överordnade behovet. En arbetstidsförkortning värderas på det sättet utifrån huruvida den kan 

tänkas bidra till att möta behovet av en ökad produktion eller ej. Denna förskjutning i synen 

på behov återfinns i flera sammanhang i Fackföreningsrörelsen. Olika behov ställs mot 

varandra och behovet av tid placeras högt upp på ”behovstrappan” och därmed långt ner på 

prioriteringslistan. I motionerna framställdes behovet av arbetstidsförkortning sällan som lyx, 

även om det förekom.
133

 Istället beskrevs behoven som skapade av ett mödosamt arbete, inte 

väckta av en högre levnadsstandard. I Fackföreningsrörelsen beskrevs behovet av 

arbetstidsförkortning ofta som något som följde med en ökad levnadsstandard, en lyx och 

något som blev aktuellt först när andra behov tillfredställts. 

Nu börjar vi komma så långt att människoekonomi eller kanske rättare sagt livsekonomi börjar ”tränga 

undan” den materiella ekonomins dominans. Tyngdpunkten i förslitningen av mänskliga arbetskraften har 

förskjutits från det fysiska till det psykiska planet. Jämsides härmed har den stegrande produktionen ökat 

förutsättningarna för att tillgodose behoven av kortare arbetstid.
134

 

Här framkommer föreställningen om behovet av tid som ett behov bortom det materiella, när 

de materiella behoven är tillgodosedda kan en förkortning av arbetstiden bli aktuellt.
135

 Detta 

fungerade som ett sätt att knyta arbetstidsfrågan till ”framtiden”, men också till en allmän 

föreställning om arbetstidsförkortning som en kontinuerlig process som styrs av tidens och 

framstegens takt. Föreställningar om utveckling och tid i relation till arbetstidsfrågan i 

Fackföreningsrörelsen kommer att diskuteras närmare längre fram. Det som bör poängteras i 

detta skede är kopplingen mellan föreställningen om den disponibla tidens plats i 

”behovstrappan” och föreställningen om samhällets ständiga framsteg och utveckling mot det 

bättre. I citatet beskrivs också hur det har skett en förskjutning från ett fysiskt till ett psykiskt 

förslitande produktionssätt. Föreställningen om de ökade psykiska påfrestningarna i arbetet 
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återfanns även i motionerna, men i Fackföreningsrörelsen betonas de än tydligare medan den 

fysiska förslitningen skjuts i bakgrunden. Synen på vilka behov som arbetet skapar återverkar 

i sin tur i synen på arbetstidsförkortning, framförallt på relationen mellan semester och 

veckotidsförkortningar. I genomgången av motionerna framkom hur kraven på 

arbetstidsförkortning i form av semester nästan aldrig förordades av medlemmarna. Samtidigt 

visar till exempel Sanne hur LO och SAP verkar ha prioriterat semester framför andra former 

av arbetstidsförkortning, något som han menar var ett sätt att blidka opinionen för 

arbetstidsförkortning.
136

 Sannes beskrivning av att LO förordade semester märks tydligt i 

Fackföreningsrörelsen: 

Med en grov generalisering kan man påstå att en framträdande skillnad mellan fysisk och psykisk trötthet 

är att återhämtningen i förstnämnda fallet kräver kortare vila.[…] Om nu detta antagande är riktigt skulle 

det – fortfarande med en grov generalisering – tyda på att ökad psykisk trötthet får mötas med längre 

sammanhängande ledighet. Semestertiden är en sådan form av ledighet.
 137

 

Här kopplas föreställningar om arbetets förändrade karaktär samman med föreställningar om 

ett ökat behov av en sammanhängande ledighet – ett behov av semester. Genom att utgå ifrån 

en föreställning om behovet av psykisk återhämtning som i sin tur kopplas till en viss form av 

arbetstidsförkortning, framkommer synen på behovet av arbetstidförkortning som liktydigt 

med behovet av semester.
138

 Denna förskjutning fungerade som ett sätt att överbrygga 

motsättningarna i arbetstidsfrågan genom att presentera en helhetsbild där LO kunde stödja 

arbetstidsförkortning, men undvika veckoarbetstidsförkortning. Denna värdering mellan olika 

typer av arbetstidsförkortningar kan ses dels utifrån ett kostnadsperspektiv, dels utifrån en oro 

över den subversiva arbetstidsfrågan. Sanne och Hellström beskriver hur LO och SAPs fokus 

på semester kan ses som ett sätt att minimera samhällets kostnader då en extra semestervecka 

bara motsvarar en timmes arbetstidsförkortning per vecka. Semester ansågs således vara en 

billigare arbetstidsreform, något som LO och SAP föredrog. Jag menar dock att LOs 

framhävande av semester också var ett sätt att behålla synen på den disponibla tiden som till 

för arbetet. Den disponibla tiden ges genom semestern i första hand rollen som rekreation, ett 

nödvändigt återskapande av arbetskraften, som inte hotar arbetet eller produktionen roll. 

Denna syn på arbetstidsförkortning återkommer när man i Fackföreningsrörelsen ställer 

behovet av fritid mot behovet av ”det goda arbetet”, där de förra snarare beskrivs som ett 

falskt behov som döljer behovet av det senare. 
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Svåra kan verkningarna bli för dem som har att dras med bekymmer. Trassel med bostad eller ekonomi, 

familj eller sexualpartner, personliga relationer etc. ältas under arbetet och skapar olust som i vissa fall 

överförs på sysselsättningen. Högre levnadsstandard och längre fritid har otvivelaktigt kommit att skapa 

en allt större kontrast mellan arbetets upplevelser och fritidens. De lediga timmarna kan fyllas med 

innehåll som kvantitativt är imponerande. När denna mängd av intryck reflekteras mot arbetslivets mera 

enahanda tillvaro kan detta medföra att en eventuell vantrivsel i första hand skylles på arbetet eller 

arbetsplatsen. Så lite som vi överhuvud vet om våra motiv är det föga troligt att vi kan klara ut – i många 

fall liktydigt med att våga erkänna – orsakerna till den olust vi kanske oroas av.
139

 

Man skall inte göra sig för säker att överskott i fritidstrevnad kan uppväga underskott i arbetstrivsel annat 

än under vissa omständigheter eller livsperioder. I längden blir vår effektivitet och vår framgång i hög 

grad beroende av det intresse, den lust, vi kan ge åt arbetet i och för sig. De 8 arbetstimmarna kan 

förefalla mycket olika långa. För den arbetsivrige springer de fort nog – för den som trånande förlägger 

hela sin längtan till fritidsfördriven, sniglar de sig fram under trist knogande – oberoende av all 

fungerande ingenjörlig tidmätning!
140

 

Fritiden beskrivs som något som hotar arbetstrivseln. En arbetstidsförkortning blir därför inte 

önskvärd. Genom att beskriva en motsättning mellan en utökad fritid och arbetstrivsel 

framkommer samtidigt en syn på behovet av ”det goda arbetet” som överordnat behovet av 

fritid. Detta förstärker ytterligare bilden av hur LOs förhållande till arbetstidsfrågan präglas av 

en ambivalens, å ena sidan håller man med om att det finns ett ökat behov av ledighet å andra 

sidan beskrivs fritiden som ett problem. Jag menar att ambivalensen är ett uttryck för att LO 

försöker avväpna arbetstidsfrågan för att på så sätt kunna enas med medlemmarna utan att 

riskera att förespråka en subversiv arbetstidsfråga. Genom att framhålla ”det goda arbetet” 

som det viktigaste framstår arbetstidsförkortning antingen som ett hot eller som meningslös. 

Om behovet av fritid kan omtolkas av LO till ett behov av arbetstrivsel öppnas andra 

möjligheter än just arbetstidsförkortning samtidigt som arbetets huvudroll görs tydlig. I ett 

annat sammanhang beskrevs behovet fritid som något som kanske var övergående i och med 

en ökad trivsel i arbetet. 

När återigen en varaktig sysselsättning på full tid börjar ingå i vardagslivet såsom något invant och 

självklart, har intresset mer och mer förskjutits till fritiden och de möjligheter som arbetsinkomsten ger på 

fritiden. Detta torde vara ganska vanligt bland 1950-talets ungdomar; kanske står vi snart inför ännu ett 

stadium, då automatiseringen i sådan utsträckning har avlägsnat eller reducerat en mängd olustmoment i 

fabriksarbetets monotoni, att åtminstone somligt industriarbete rentav eftertraktas som ett sällskapsnöje – 

en undanflykt från fritidens tomhet och monotoni!
141

 

Här framkommer en syn på behovet av fritiden som något betingat av ett tråkigt arbete, ett 

behov som därmed skulle försvinna om arbetet blev roligare. Det kan förstås som en syn på 

behovet av fritid som ett behov, som även framkommit i tidigare delar, som underordnat 

andra behov. Om det överordnade behovet av ett gott arbete tillfredställs, försvinner behovet 

av fritid. Genom att placera behovet av fritid långt bort eller högt upp på en ”behovstrappa” 
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avväpnas arbetstidsfrågan – problemet kan då lösas på andra sätt än genom en förkortad 

arbetstid. 

I inledningen till denna del nämnde jag hur föreställningar om behov av rättvisa spelade 

spelade roll för synen på arbetstidsfrågan i Fackföreningsrörelsen. Sanne beskriver hur 

rättviseargumenten verkar har spelat en central roll vid arbetstidsförkortningarna som 

genomfördes under 1950- och 1960-talen. Det var viktigt för LO att arbetstiden för arbetare 

skulle närma sig den för tjänstemännen, vilket den också gjorde i och med 40-timmarsveckans 

genomförande i början av 1970-talet.
142

 I motionerna under perioden fanns dock inte många 

rättviseargument. I Fackföreningsrörelsen framträder rättviseaspekten av arbetstidsfrågan 

betydligt tydligare än vid kongresserna. Att arbetare och tjänstemän bör ha samma 

arbetsförhållanden, samma arbetstid, ses här som ett uttryck för ett behov av rättvisa. 

De arbetsuppgifter, som det stora flertalet tjänstemän har, är varken mera kvalificerade eller mera 

påfrestande än arbetarnas. Tjänstemännens kortare arbetstider kan sålunda inte sakligt motiveras. 

Förhållandet är en kvarleva från en tid med andra sociala värderingar och normer än vår.
143

 

Beskrivningen visar på en syn på behovet av rättvisa som överordnat andra behov kopplade 

till arbetstidsförkortning.
144

 En kortare arbetstid beskrivs inte som ett sätt att kompensera 

arbetets mödor, det vill säga som ett sätt att möjliggöra en aktiv fritid eller ett sätt att öka 

produktionen. Arbetstidsförkortning beskrivs istället som ett sätt att stilla behovet av rättvisa 

mellan arbetare och tjänstemän. Denna syn på arbetstidsförkortning kommer att diskuteras 

ytterligare i avsnittet om föreställningar om utveckling och tid då den anknyter till en, i 

materialet återkommande, syn på samhällets ständiga framsteg och utveckling mot det bättre. 

Synen på behovet av rättvisa visar också på en diskrepans mellan LOs syn på arbetstidsfrågan 

och medlemmarnas. Beskrivningarna av rättvisa i Fackföreningsrörelsen bör ses som en del i 

ett avväpnande av arbetstidsfrågan genom att knyta den till rättvisa mellan arbetare och 

tjänstemän snarare än behovet av tid ifrån arbetet. 

Föreställningar om behov i Fackföreningsrörelsen behandling av arbetstidsfrågan kan 

sägas kretsa kring några centrala aspekter. Behovet av tid beskrivs som underordnat andra 

behov såsom behovet av en ökad produktion och ett gott arbete. Synen på 

arbetstidsförkortningar som en lösning problematiseras också, genom en förskjutning i 

beskrivningen av behov skapas en bild av arbetstidsförkortning som ett hot alternativt som 
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meningslös. Samtidigt beskrivs behov ibland på ett sätt som liknar det i motionerna, där 

behovet av vila och rekreation var centralt. Skillnaden är att Fackföreningsrörelsen betonar 

den psykiska förslitningen mer är fysiska och knyter sedan det till en syn på semester som den 

lämpliga formen av arbetstidsförkortning. Sammantaget framträder en bild av hur man i 

Fackföreningsrörelsen försöker avväpna arbetstidsfrågan från sin subversiva karaktär, för att 

kunna ena organisationen i synen på arbetstidsfrågan och överbygga spänningar i frågan. 

Föreställningar om det möjliga 

I kongressmaterialet framkom en tydlig skillnad mellan motionärerna och Landssekretariatets 

syn på huruvida en arbetstidsförkortning var möjlig eller inte. Motionärerna beskrev hur den 

ökade produktionen och produktiviteten skapade möjligheter medan Landssekretariatet istället 

beskrev hur ekonomin satte möjligheternas gränser, en arbetstidsförkortning blev utifrån det 

omöjlig. Den ambivalens som återkommer i materialet framkommer även i 

Fackföreningsrörelsen i de föreställningar om det möjliga i relation till arbetstidsfrågan. 

Ibland beskrevs arbetstidsförkortningar som omöjliga utifrån synen på de ekonomiska 

förutsättningarna, i andra situationer framhölls möjligheterna. 

Arbetslediga lördagar är ingalunda ett så enkelt och självklart arrangemang som det kan förefalla i första 

ögonblicket. Till en väsentlig del bär tidsläget skulden till att så är fallet. På en del håll har man nog 

funnit aktualiseringen av lördagsledighet just nu högst diskutabel. Vi har en kännbar varubrist, som 

frammanar en av alla fruktad risk för rubbningar i prisstabiliteten. Vi har en starkt markerad brist på 

arbetskraft, som utgör ett allvarligt avbräck för anstängningarna att stegra produktionen och öka 

varutillgången. Att under sådana betingelser ifrågasätta nya fridagar och produktionsbortfall verkar 

bakvänt, menar man. Ett sådant reaktionssätt grundas på felaktig uppfattning om vad den nu aktualiserade 

lördagsledigheten innebär. Den siktar inte till arbetstidsförkortning. Meningen är att de fria lördagarnas 

arbetstid skall kompenseras genom förlängd arbetstid övriga veckodagar under en längre eller kortare tid. 

Det är sålunda frågan om en sorts omdisponering av arbetstiden.
145

 

Inom fackföreningsrörelsen tror väl ingen att ökad semesterledighet kommer dalande som manna från 

ovan. Den representerar en kostnadspost i folkhushållet. Men när exempelvis 8-timmarsdagen på sin tid 

genomfördes framstod folkhushållets bärkraft väsentligen bräckligare än i dagens högkonjunktur. Om 10 

år torde många helst vilja glömma sina profetior om den nu aktuella semesterutvidgningen.
146

 

Den visar att det trots arbetstidsförkortningen skett en ökning inte bara av den samlade produktionen i alla 

de undersökta företagen utan också i produktionen per timme. I ett par av företagen har också 

produktionen per arbetare ökat.[…] Undersökningsresultatet är på den här punkten knappast 

överraskande, eftersom det överensstämmer med de förutsägelser, som i förväg gjorts från fackligt 

håll.[…] I de undersökta företagen har det inte skett några nämnvärda tekniska och organisatoriska 

förändringar, och följaktligen måste den produktivitetsökning som skett huvudsakligen bero på ökade 

insatser från arbetarnas sida.
147
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Ovan visas en ambivalent syn kring huruvida en arbetstidsförkortning ansågs möjlig. När man 

i det första citatet försvarar arbetarnas krav på lediga lördagar gör man det inte utifrån en syn 

på att en arbetstidsförkortning är möjlig – utan tvärtom. De ekonomiska möjligheternas 

gränser, så som de beskrivs, tillåter inte en arbetstidsförkortning. Nästa citat beskriver också 

det en syn på en förkortning av arbetstiden som en kostnad, men en kostnad som verkar gå att 

bära. När de ekonomiska möjligheterna beskrivs sätts de i relation till lågkonjunkturen vid 

införandet av 8-timmarsdagen. Arbetstidsförkortning i form av en utökad semester framställs 

utifrån detta som möjlig. Det sista citatet visar ytterligare en aspekt av det möjliga utifrån 

ekonomin, nämligen möjligheten att en arbetstidsförkortning kan leda till en ökad produktion. 

Vart det möjligas gränser går utifrån ekonomin är inte lika tydlig i Fackföreningsrörelsen som 

vid kongresserna. Vid kongresserna framkom en betydligt klarare skillnad mellan å ena sidan 

motionärernas syn å andra sidan Landssekretariatets syn på möjligheterna att 

arbetstidsförkorta. Det finns dock en gemensam föreställning som ligger till grund för 

motionärernas syn, såväl som Landssekretariatets och Fackföreningsrörelsen och det är synen 

på ekonomins betydelse för bilden av det möjliga. Föreställningen om att ekonomin, eller 

snarare den ständigt växande ekonomin, sätter möjligheternas gränser, är alltså gemensam. 

Skillnaden ligger i synen på huruvida en arbetstidsförkortning ryms inom gränserna eller ej. 

 Det är inte bara föreställningar om de möjligas ekonomiska gränser som framkommer i 

Fackföreningsrörelsen, det finns också föreställningar om fritidens möjligheter. Det fanns en 

tydlig rädsla för den ökade fritiden och dess innehåll, något som framkom redan i synen på 

behov. Där beskrevs fritiden som något som hotade behovet av arbetstrivsel, 

”fritidsproblemen” ansågs projiceras på arbetet vilket i sin tur ledde till olust inför arbetet. I 

Fackföreningsrörelsen beskrevs återkommande hur fritiden måste planeras på ett 

tillfredställande sätt för att bli meningsfull, men också för att inte bli ett problem.
148

  

En annan fråga gäller fritidens innehåll. Är kravet på innehåll under de ”lediga” timmarna så lågt att 

många anser sig kunna tillfredsställa det med de ekonomiska resurser som arbetsinkomsten erbjuder – och 

märk väl en lägre inkomst än den en regelbunden 48-timmars arbetsvecka skulle ge? Här öppnar sig hela 

kulturfältet för arbetarrörelsens strävan. Och dessa strävanden kan då inte enbart gå ut på att underlätta 

själva distributionsprocessen. De bör helst också bli behovsskapande och därigenom utlösa en efterfrågan 

på förnödenheter som för många människor ännu ligger utanför behovsområdet: böcker, konst, 

musikinstrument etc. I så fall skulle man genom ett ökat intresse för fritidens problem kunna åstadkomma 

ting som satte spår även i arbetsmarknads- och produktionsstatistiken. 
149

 

Fritiden framstå här både som ett problem och en möjlighet. Fritiden beskrivs som något som 

inte i sig är positiv för samhället eller individen då den riskerar att minska produktionen och 
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levnadsstandarden. Samtidigt målas bilden upp av fritidens potentiellt produktiva funktion. 

Om den ökade fritiden genom ett från fackföreningsrörelsen aktivt arbete kan leda till en ökad 

konsumtion genom att skapa nya behov, kan fritiden bli positiv för samhällsekonomin. Det är 

tydligt att fritiden värderas utifrån dess funktion i samhällsekonomin snarare än såsom fri 

disponibel tid för arbetarna. Fritiden blir eftersträvansvärd först när den bidrar till en ökad 

produktion. Det fungerade som ett sätt att omformulera fritidens roll och därmed 

arbetstidsförkortningens roll, för att avväpna arbetstidsfrågan. Den subversiva frågan om 

arbetstidsförkortning för den fria tiden skulle i sig avväpnas genom att omdefinieras som en 

fråga om arbetstidsförkortning för en ökad tillväxt genom en konsumtionsfritid.  

 I undersökningen av kongressmaterialet framkom hur motionärerna beskrev det 

internationella läget på arbetstidsfronten för att motivera en arbetstidsförkortning i Sverige. 

Jag konstaterade också hur det skiljde sig från Isidorssons slutsatser om LOs agerande i 

arbetstidsfrågan gentemot SAF. Isidorsson menade att argument som byggde på hänvisningar 

till den internationella utvecklingen nästa helt saknades från LO under perioden. Trots detta 

visar min undersökning av motionerna att denna typ av motiveringar användes återkommande 

vid LOs kongresser. I Landssekretariatets utlåtanden beskrevs dock inte de internationella 

förhållandena annat än i svepande i form, som hänvisningar till att man måste ta hänsyn till 

det internationella sammanhanget. I Fackföreningsrörelsen är den internationella 

utvecklingen väldigt närvarande samtidigt som den också bidrar till ett osynliggörande av den 

svenska arbetstidsfrågan. Arbetstidsfrågan berördes återkommande när Fackföreningsrörelsen 

beskrev utvecklingen i länder som Danmark, USA, England och Tyskland.
150

 Samtidigt 

undvek man konsekvent att relatera detta till den svenska situationen, något som bör förstås 

som att det fanns en tendens att inte utnyttja de tillfällen som gavs att diskutera 

arbetstidsfrågan. I motionerna hänvisades återkommande till att länder gått före Sverige i 

arbetstidsfrågan, det fungerade som ett sätt att visa det möjliga. Landssekretariatet gav istället 

en diffus bild av det internationella sammanhanget, det fungerade som ett sätt att visa det 

omöjliga i en arbetstidsförkortning. Fackföreningsrörelsen diskuterade i princip aldrig den 

internationella utvecklingen i relation till den svenska situationen, de visade varken på det 

möjliga eller omöjliga i en arbetstidsförkortning. LO diskuterade inte arbetstidsfrågan utifrån 

den internationella utveckling – Isidorsson och Hellström har visat hur Sverige inte låg i 

framkant med arbetstidsförkortningar – utan istället lyftes arbetstidsfrågan fram i andra 
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sammanhang som kunde bidra till ett avväpnande av arbetstidsfrågan. I arbetet med att skapa 

en inom organisationen gemensam avväpnad icke subversiv arbetstidsfråga var det inte 

möjligt att diskuskutera den internationella utvecklingen i någon större utsträckning. 

Föreställningar om det möjliga kring arbetstidsfrågan framkom på flera olika sätt i 

Fackföreningsrörelsen. Dels beskrevs de möjligas gränser utifrån ekonomin, något som även 

beskrevs i kongressmaterialet, dels belystes fritidens möjligheter. Gemensamt för dessa 

föreställningar var den ambivalenta syn som framkom. Ibland beskrevs en 

arbetstidsförkortning som liggandes utanför ekonomins möjliga gränser, ibland innanför och 

ibland till och med som ett sätt att utvidga ekonomins möjliga gränser. En syn på ekonomins 

betydelse för det möjligas gränser kan dock sägas vara gemensam i motionärernas 

beskrivningar såväl som Landssekretariatets och Fackföreningsrörelsens. Fritiden beskrevs 

både som ett problem och en möjlighet. Det fungerade som ett sätt att omformulera fritiden 

och därmed arbetstidsfrågan. Genom att omdefiniera arbetstidsförkortningar till ett sätt att öka 

tillväxten genom fritidskonsumtion avväpnar man den subversiva arbetstidsfrågan som 

fokuserar på fri disponibel tid som ett mål i sig. Föreställningar om det möjliga utifrån den 

internationella utvecklingen har också undersökts där snarare det omöjliga i att diskutera den 

internationella utvecklingen framkommit. Omöjligt givet önskan om att skapa en gemensam 

avväpnad arbetstidsfråga inom organisationen. 

Föreställningar om utveckling och tid 

I undersökningen av kongressprotokollen framkom en delvis gemensam syn på 

arbetstidsfrågan hos medlemmarna och Landssekretariatet som byggde på föreställningen om 

arbetstidsförkortningar som en kontinuerlig process. Skillnaden framkom då medlemmarnas 

syn på kontinuitet var ett sätt att motivera ett mer aktivt LO i arbetstidsfrågan, medan 

kontinuitet i Landssekretariatets utlåtande användes på motsatt sätt. Jag menade i det 

sammanhanget att denna syn kunde vara nyckel till förståelsen av LOs avväpnande av 

arbetstidsfrågan. Bilden kommer att förstärkas i och med analysen av föreställningar om 

utveckling och tid i Fackföreningsrörelsens syn på arbetstidsfrågan. 

I Fackföreningsrörelsen framkommer föreställningar om utveckling och tid som det 

”bakgrundsbrus” Lundmark talar om. Föreställningarna om tid fanns hela tiden i bakgrunden 

och träder fram genom hänvisningar till att ”en aktiv socialpolitisk anda bryter fram”
151
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dagarsveckan ”plötsligt fått en förgrundsställning” från att tidigare bara ”figurerat som en 

detalj i framtidsperspektiven”
152

 eller att semestern ”fått en alltmera framskjuten ställning i 

levnadsstandardens flersidiga helhet”.
153

 Det gemensamma för dessa beskrivningar är att de 

placerar LO utanför arbetstidsfrågan, på samma sätt som kunde ses i Landssekretariatets 

utlåtanden. I undersökningen av Landssekretariatets utlåtanden framkom synen på en 

pågående utveckling mot bättre och bättre levnadsstandard. I den utvecklingen placerades 

arbetstidsförkortningar långt fram, som ett behov som skulle aktualiseras först när tillräckligt 

många andra behov tillfredställts. Arbetstidsförkortningar beskrevs där som en del av en 

självgående utveckling mot en högre levnadsstandard. När en förkortning sker beror det på att 

”tiden var mogen”. I Fackföreningsrörelsen framkommer föreställningar om utveckling och 

tid på följande sätt: 

Arbetstidsförkortningens aktualitet tränger fram på olika sätt. Bland förgrundssakerna nämns att vårt 

folkhushåll nu nått en så hög och jämnt fördelad materiell standard som stegrar värdesättningen av 

fritiden. Produktionstaktens förslitning av människan kräver längre fritid som kompensation. 

Produktiviteten har nått en sådan höjd att den ger utrymme för kortare arbetstid. Tiden är inne för en 

utjämning av arbetstidsförhållandena mellan olika kategorier.
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Tyngdpunkten ligger i denna beskrivning vid tiden och dess förhållande till arbetstidsfrågan. 

Texten ger en bild av arbetstidsförkortning som ett resultat av tiden i sig, det finns ingen 

beskrivning av ett hur eller vem. På så sätt bidrar föreställningar om utveckling och tid till 

avväpnandet av arbetstidsfrågan, en arbetstidsfråga där LO enbart observerar utvecklingen. I 

diskussionen om föreställningen om behov i synen på arbetstidsfrågan i 

Fackföreningsrörelsen uppmärksammades synen på behovet av rättvisa. Denna syn kopplas 

samman med förställningar om utveckling där rättvisa mellan arbetare och tjänstemän blir ett 

tecken på ett visst utvecklingsstadie.  

Arbetarna anser med all rätt detta vara en orättvisa. De arbetsuppgifter, som det stora flertalet tjänstemän 

har, är varken mera kvalificerade eller mera påfrestande än arbetarnas. Tjänstemännens kortare arbetstider 

kan sålunda inte sakligt motiveras. Förhållandet är en kvarleva från en tid med andra sociala värderingar 

och normer än vår.
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I beskrivningen framställs inte orättvisan i sig som ett motiv för arbetstidsförkortning för 

arbetarna, utan det faktum att orättvisan symboliserar en annan tid. Ny tid – nytt samhälle – 
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ny arbetstid. Föreställningar om utveckling och tid blir avgörande för synen på hur lång 

arbetstid som anses lämplig. 

Föreställningen om att det skulle vara möjligt att fixera en viss idealisk arbetskvantitet per dag går långt 

tillbaka i traditionen.[…] Tre årtionden efter detta i och för sig utomordentliga framsteg [8-

timmarsdagen] är tiden mogen för att lagfästa att nu måste gälla en annan taxering av vilket arbetstidsmått 

som skall kunna anses normalt än den som man utgick ifrån omkring 1920. I en rad länder pågår nu 

strävanden att få ner normalarbetstiden under 48 timmar per vecka. I stor utsträckning synes man också 

vara överens om önskvärdheten av att genomföra en förkortning av arbetstiden, men det gäller att finna de 

rätta vägarna och formerna för att nå målet.
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Märk hur det här inte framkommer några referenser till människors behov av en kortare 

arbetsdag eller ökade möjligheter att genomföra en förkortning. Istället fungerar den tid som 

passerat sedan den senaste arbetstidsförkortningen i sig som ett motiv för en ytterligare 

förkortning. Vid kongresserna framkom en liknande syn på arbetstidsförkortningar som en 

kontinuerlig process, där arbetstidens succesivt skulle förkortas. Det verkar i detta avseende 

finnas en gemensam syn hos motionärerna och i Fackföreningsrörelsen där föreställningar om 

utveckling och tid betonas i förhållande arbetstidsfrågan. Trots denna samsyn finns en 

avgörande skillnad i dessa föreställningar. När motionärerna lyfte fram tidens betydelse var 

det i första hand ett sätt att försöka motivera till ett mera aktivt LO i arbetstidsfrågan. Andra 

gånger för att kritisera LO för sin passivitet. I Fackföreningsrörelsen fungerar dessa 

föreställningar istället som ett sätt att distansera sig från arbetstidsfrågan. Genom att beskriva 

utvecklingen som en tidsbunden process reduceras LOs roll till en observerande. 

Att vi nu kommit upp till en standardavvägning som ställer arbetstidsförkortningen i förgrunden, är ett 

talande exempel på framstegstanken. I de sammanhangen vore det sannolikt ganska 

verklighetsfrämmande att ta 48-timmarsveckans närmare 40-åriga existens som en måttstock på 45-

timmarsveckans livslängd. Den nedskärning som nu knackar på dörren är utan tvivel endast ett mellanspel 

och ett steg fram till 40-timmarsveckan.
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De genomförda, och kommande, arbetstidsförkortningarna beskrivs inte som ett resultat av en 

kamp eller påtryckningar från arbetarrörelsen. Istället formas bilden av att 

arbetstidsförkortningar följer sin egen inneboende tidsplan. Detta märks inte minst i 

formuleringen om att den aktuella arbetstidsförkortningen ”knackar på dörren”. Det var ett 

sätt för LO att avväpna arbetstidsfrågan, den avväpnade arbetstidsfrågan sköter sig själv. 

Arbetstidsfrågan konstruerades så att medlemmarnas föreställningar om utveckling och tid till 

viss del inneslöts, samtidigt som en förskjutning i föreställningen skapade en möjlighet att 

avväpna frågan dess subversiva potential. Om arbetstidsfrågan sköter sig själv och förkortar 

arbetstiden när tiden är ”rätt”, riskerar inte arbetstidsfrågan att bli en kamp om makten över 
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tiden. Att man försökte konstruera detta som en gemensam syn på arbetstidsfrågan inom 

organisationen framkommer tydligt i följande citat. 

Till helhetsbilden hör nog också att beslutet om denna arbetstidsförkortning inte framstått som en allt 

annat överskuggande händelse bland arbetsfolket. Den har tydligen betraktats som följdriktig och 

självfallen. I detta betraktelsesätt ingår säkerligen den uppfattningen att det inte kommer att dröja 38 år 

innan nästa steg blir taget på den generella arbetstidsförkortningens avsnitt av levnadsstandarden i vårt 

land.
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En arbetstidsförkortning beskrivs som en självklarhet för arbetarna och därmed ingen 

”överskuggande händelse”. Genom att på det här sättet beskriva arbetstidsfrågan som en 

självklarhet konstruerar man samtidigt bilden av en arbetstidsfråga som inte verkar viktig att 

driva för varken LO eller medlemmarna. Den avväpnade arbetstidsfrågan skapades utifrån 

denna föreställning som en arbetstidsfrågan som var så pass angelängen för arbetarna att den 

inte ens behövde drivas. På detta paradoxala sätt avväpnades den subversiva arbetstidsfrågan. 

Sammanfattande diskussion 

I undersökningen av Fackföreningsrörelsen har bilden av LOs formande av den avväpnade 

arbetstidsfrågan ytterligare förstärkts. Föreställningar om behov, det möjliga och 

föreställningar om utveckling och tid har visat sig spela en avgörande roll i detta avväpnande. 

I undersökningen av Landssekretariatets utlåtanden framkom föreställningen om behovet av 

tid som underordnat andra behov, en föreställning som återkommer i Fackföreningsrörelsen. 

Föreställningarna av behov i Fackföreningsrörelsen inkorporerade delar av de föreställningar 

som återfanns i motioner samtidigt som delar av dem ifrågasattes. Genom att framhäva andra 

behov, än behovet av fritid, som viktigare underminerades arbetstidsfrågan utan att den 

behövde kritiseras explicit. I Fackföreningsrörelsen framkom också en föreställning om 

behovet av rättvisa, ett behov som inte framträder i motionerna. En sådan förställning var en 

del i avväpnandet av arbetstidsfrågan där principen om jämlikhet mellan arbetare och 

tjänstemän betonas istället för en kamp mellan arbetare och kapital om makten över tiden.  

Föreställningar om det möjliga kretsar i Fackföreningsrörelsen kring ekonomins 

gränser, precis som i motionerna och  i Landssekretariatets utlåtanden. Det framkom dock inte 

samma entydiga bild som i kongressmaterialet där motionärerna betonade möjligheterna och 

Landssekretariatet det omöjliga. I Fackföreningsrörelsen framkom istället bilden av 

arbetstidsförkortningar som ibland omöjliga, ibland möjliga och ibland till och med som ett 
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sätt att vidga gränserna för det ekonomiskt möjliga. Genomgående i hela materialet är dock 

synen på ekonomin som det som konstituerade det möjligas gränser. Även fritiden 

diskuterades utifrån föreställningen om den som ett problem, men också som en potentiell 

möjlighet. I det sammanhanget omformulerades behovet av fritid från ett behov av tid ifrån 

arbetet, till ett behov av en konsumtionsfritid. På det sättet formades en ofarlig arbetstidsfråga 

som inte utmanade arbetet eller produktionens roll. Den internationella utvecklingen på 

arbetstidsfronten beskrevs i Fackföreningsrörelsen utan hänvisningar till den svenska 

utvecklingen. Avsaknaden av en sådan diskussion i Fackföreningsrörelsen har tolkats som ett 

uttryck för det omöjliga i en sådan diskussion i avväpnandet arbetstidsfrågan. 

Föreställningarna om utveckling och tid i Fackföreningsrörelsen förstärker bilden av 

vikten av detta ”bakgrundsbrus”. Genom dessa föreställningar om arbetstidsförkortningar som 

en självgående process, styrd av en inneboende tidsplan, blev arbetstidsfrågan oberoende av 

LOs aktiva arbete. På det sättet skapas en möjlighet för LO att ”möta” medlemmarna i deras 

krav på arbetstidsförkortingar, samtidigt som de inte behöver handla i frågan. 

Arbetstidsförkortningar beskrivs som så självklara att de inte ens behövde drivas. Denna 

paradoxala bild är en grundsten i den avväpnade arbetstidsfrågan. 
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6. Den avväpnade arbetstidsfrågan 

Syftet med uppsatsen har varit att visa på hur LO avväpnade den subversiva arbetstidsfrågan. 

Undersökningen har också syftat till att visa hur föreställningar om behov, det möjliga och 

utveckling och tid i utsagor om arbetstidsfrågan fungerat i LOs konstruktion av den 

avväpnade arbetstidsfrågan. Utifrån detta syfte ställdes frågor om hur LO avväpnade 

arbetstidsfrågan och hur de undersökta föreställningarna fungerade i avväpnandet. 

Jag har i uppsatsen visat hur föreställningar om behov, det möjliga och föreställningar 

om utveckling och tid tillsammans bildat grunden för den avväpnad arbetstidsfrågan inom 

LO. Dessa resultat ska nu sammanfattas och knytas ihop till en helhet. I undersökningen av 

föreställningar om behov i motionerna, Landssekretariatets utlåtande och i 

Fackföreningsrörelsen, har det framkommit både gemensamma drag och skillnader. I 

motionärernas beskrivningar av behov fanns det förställningar om arbetet som ett nödvändigt 

ont, samt ett värderande av tillgången till fri tid som i sig värdefullt. Dessa föreställningar 

visar på en subversiv syn på arbetstidsfrågan där kampen om makten över tiden är central. 

Men undersökningen har också visat att andra föreställningar om behov i motionerna stämmer 

väl överrens med den syn som återfinns i Landssekretariatets utlåtanden och i 

Fackföreningsrörelsen. En sådan föreställning är behovet av rekreation, som fungerar som 

den del i den avväpnade arbetstidsfrågan då fritiden ses som till för arbetet. I 

Fackföreningsrörelsen och Landssekretariatets utlåtanden beskrevs behovet av tid som 

underordnat andra behov, det möjliggjorde en syn på arbetstidsfrågan som en fråga som 

kunde skjutas på framtiden. 

 Föreställningar om det möjliga kretsade framförallt kring de ekonomiska gränserna. 

Oavsett om arbetstidsförkortingar sågs som möjliga eller inte fanns en gemensam syn på 

ekonomins gränser som avgörande. Undersökningen har också visat hur LO genom 

beskrivningar av det omöjliga placerat sig själva utanför arbetstidsfrågan. Föreställningar om 

det möjligas gränser fungerade som ett sätt för LO att ”möta” medelemmarna i synen på 

arbetstidsfrågan, samtidigt som den avväpnades genom att placeras bortom LOs möjliga 

påverkan. I Fackföreningsrörelsen förekom också en förskjutning i synen på fritid från att 

fylla ett behov av tid ifrån arbetet till en syn där fritiden blev potentiell produktiv genom 

betoningen av möjligheterna i att skapa en konsumtionsbaserad fritid. Genom denna 

förskjutning konstruerades en arbetstidsfråga där en ökad fritid inte behövde bli ett hot mot 
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arbetet och produktionen, utan istället kunde fungera förstärkande för systemet. 

Arbetstidsförkortningens subversiva potential avväpnades därigenom. 

 Undersökningen har vidare visat hur föreställningar om utveckling och tid har fungerat 

som ett viktigt ”bakgrundsbrus” i arbetstidsfrågan. Genom en till synes gemensam syn på 

arbetstidsförkortningar som en kontinuerlig process, överbyggdes spänningar i frågan. I 

motionerna framkom förställningen om denna kontinuitet som kopplade till LOs kontinuerliga 

arbete för ytterligare förkortningar. I Landssekretariatet och i Fackföreningsrörelsen återfanns 

en förskjutning i denna föreställning där kontinuiteten i arbetstidsfrågan snarare blev ett sätt 

för LO att placera sig själv utanför processen. Genom att beskriva hur arbetstidsförkortningar 

kom ”som av sig själva” när tiden var ”rätt”, kunde LO vara för arbetstidsförkortningar utan 

att aktivt behöva arbeta för det. I Fackföreningsrörelsen återfanns också i samband med det 

synen på arbetstidsförkortningar som så självklart att de inte ens behövde drivas. På det 

paradoxala sättet avväpnades den subversiva arbetstidsfrågan. 

Jag menar att LO genom att innesluta delar av medlemmarnas föreställningar kring 

arbetstidsfrågan, samtidigt som de subversiva delarna uteslöts, konstruerande den avväpnade 

arbetstidsfrågan. Den avväpnade arbetstidsfrågan fungerade som ett sätt att ena 

organisationen i den problematiska fråga som arbetstidsfrågan utgjorde. Istället för att gå i 

konflikt med medlemmarna och riskera splittringar skapade man genom beskrivningar av 

arbetstidsfrågan i Fackföreningsrörelsen och i Landssekretariatets utlåtanden en 

arbetstidsfråga som var ofarlig och som därigenom var möjlig för LO att sluta upp bakom. 

Forskningsläget visade på en lucka i förståelsen av LOs agerande i arbetstidsfrågan, ett 

agerande som inte verkade stämma överrens med det förväntade. Jag menar att LOs agerande 

kan förstås utifrån arbetstidsfrågans subversiva potential, en sådan arbetstidsfråga ville LO till 

varje pris avväpna. 
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