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The purpose of this thesis is to study how the Swedish welfare state formulated a question of
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work hours. The aim of this thesis is to examine what were formulated as problems and solutions
and which arguments and beliefs emerged from these formulations. Official state reports are
regarded as instruments of knowledge production by the state. This intelligence was required
to justify the possibility and desirability of the reform that shaped the question of shorter work
hours in the welfare state. 

The aim of the official reports was to create knowledge, which determined the value of
working time reduction. Leisure as welfare meant that the state interpreted the citizens’ needs
and formulated working-time reduction as either a possible or impossible reform. Working hours
have never been justified as a reform that simply gives more leisure and less time for work. The
reform was instead considered possible and desirable because it was interpreted as helping to
reproduce the labour force or capitalism as a whole. It was thought impossible and undesirable
when considered to be a threat to this reproduction.

However, there were two major reformulations of the question of shorter work. In the middle
of the selected period, the matter moved from the sphere of production to a consumption sphere,
meaning that the issue became less conflicted. The state’s responsibility to push the reform
was deemphasized. Another reformulation is when flexibility was formulated as a solution,
and thus made regulation of working time undesirable and unnecessary. This study shows how
the conception of a question of shorter work hours was a process requiring formulations and
reformulations and how these expressions fundamentally changed over time, although the basic
premises remained.
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Förord

En dag för fyra år sedan ramlade jag in på Lars Magnussons kontor och frågade 
om han tyckte att det var någon idé att jag sökte till forskarutbildningen i 
ekonomisk historia. Det var han som tidigare den våren hade väckt mitt intresse 
för ämnet. Jag läste kursen doktrinhistoria och förstod jag att ekonomisk 
historia var ett ämne som handlade om livet, världen och allting. 

Jag sökte och blev kallad på intervju. Mats Larsson och Sofia Murhem 
mötte en mycket nervös person och gjorde sitt bästa för att lugna ner mig 
och förklara vad det här med att vara doktorand innebar. Jag minns hur jag, 
av någon anledning, vände mig om i dörren och sa ”jag tror verkligen att jag 
kommer att klara detta.” Tack för att ni antog mig, tack för att ni trodde på 
vad jag sa. 

Den sommaren lärde jag känna Lisa Ramquist. Lisa kom sedan att bli min 
trognaste vapendragare. Att vara doktorand med dig har gjort den här tiden  
mycket lättare och roligare. Med dig har jag kunnat diskutera att alla problem 
som det inneburit att skriva avhandling, från svåra vetenskapsteoretiska 
sådana till vilken outfit som är bäst för olika typer av seminarier. Tack för att 
du är så supersmart och din oklanderliga känsla för stil. 

Lars Magnusson var inte bara den som fick mig att inse att ekonomisk 
historia var det jag skulle syssla med, han kom även att bli min handledare. 
Med fast hand och lugn har han lotsat mig igenom detta. Tack för alla gånger 
jag har fått sitta vid ditt överbelamrade skrivbord och tack för alla goda råd. 

På min nya arbetsplats på institutionen var jag till en början ganska blyg. 
Det fanns en massa kollegor som jag inte kände. Min blyghet identifierade 
Karin Ågren och bestämde sig för att jag behövde lite handledning i det 
sociala. Karin uppmuntrade mig att delta i institutionslivet och för detta är jag 
henne tacksam. Hon har även fungerat som både en vett- och etikett-expert 
och en god vän under min doktorandtid. Tack Karin. 

Det finns en person som har betytt oerhört mycket under den här tiden. 
Göran Salomonsson har handlett mig och gjort detta med bravur. Alla dessa 
timslånga möten som handlat om hur man tar in starten som ett AC/DC-riff, 
vikten av första ordet i första meningen och att det bara ska finnas en enda 
hjälte. Tack Göran för dina oneliners, din nitiskhet och din intelligens. Utan 
dig hade det gått avsevärt mycket sämre. Du har varit den bästa läsaren jag 
har kunnat önska mig. Jag kommer alltid vara dig väldigt tacksam för ditt 
engagemang och tålamod. För att du var den som en gång lärde att det aldrig 
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är fel, inte ens för den mest inbitna postmodernist, att vara en smula positivist. 
Tack till ni andra doktorander i min årskull, tack till Sarah Linden Pasay 

som har hjälpt till med denna avhandlings engelska summary och andra texter 
på engelska. Tack till Måns Jansson som har läst och diskuterat metod. Tack 
till Marja Erikson som stod ut med mitt hårda knackande på tangenterna de 
åren vi delade rum.  

Tack till Pär Wikman. Det har varit skönt att dela den här tiden med en 
annan elitist-underdog, Bert-älskare och (före detta) indiekid. Tack för att jag, 
gång på gång, har fått stövla in och störa ditt arbete 

Tack till Rasmus Fleischer som gjorde en strålande insats som opponent 
på mitt mellanseminarium och Jenny Andersson som var en hård men rättvis 
bedömare på mitt slutseminarium. 

Det finns kollegor som då och då har fått överta rollen som handledare, inte 
minst Magnus Eklund har läst olika kapitel och gett mig kommentarer som har 
varit rent guld. Tack också till Olle Jansson som har hjälpt mig med stort och 
smått med oändligt tålamod. Tack ni som har läst och kommenterat, Martin 
Söderhäll, Jacob Molinder och Viktor Persarvet. Tack ni andra på ekonomisk-
historiska institutionen som har lyssnat på mitt gnäll och mina glädjerop. 

Tack till Lynn Karlsson som har varit en klippa, särskilt under slutskriv-
ningen och är den som har fått ordning på den här texten. 

Ett stort tack till min egen Henry Morgan, Jakob Jacobsson som gjort om-
slaget till denna avhandling. 

Tack till alla bros på Upsala tyngdlyftningsklubb. Eftersom klubben är min 
naturliga anhalt efter varje arbetsdag har ni fått höra allting om hur jag upplevt 
detta med doktorerandet. Tack för att ni har lyft och svettats med mig dessa 
år. Tack för att ni har lärt mig att ibland måste man sluta tänka och bara lunsa 
på med storfan. 

Tack till alla organisationer och föreningar som har bjudit in mig för 
att prata arbetstidsförkortning och alla ni som har agerat publik på dessa 
evenemang och kommit med frågor som har gjort att jag insett att jag behövt 
fundera och veta mer. 

Tack Dag Heyman för att du så ofta har läst och kommenterat det jag 
skrivit. Tack för ditt ovärderliga råd som räddat mig under slutskrivningen. 

Tack till min stora familj, inte minst min pappa Åke som inte bara har gjort 
en insats med att korra denna text utan också diskuterat Marx med mig ända 
sedan jag lärde mig vem den gubben var. 

Tack Ola för att du finns och så ofta ser till att jag får äta. 
Tack till alla vänner, hjältar och kamrater.

Linn Spross 
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KAPITEL I 

Arbete, fritid och stat – utgångspunkter

Hur mycket fritid behöver egentligen en människa? är det värt att införa kortare 
arbetstider om arbetarpojkarna lägger fritiden på att spela fotboll istället för att 
vila? Vem har råd att betala? Kommer det att bli arbetsgivarna, samhället eller 
de som arbetar? Dessa frågor har sysselsatt det svenska utredningsväsendet 
under stora delar av 1900-talet. När den svenska välfärdsstaten gjorde fritiden 
till en välfärdsfråga behövde man veta vad kortare arbetstider skulle innebära 
och vem eller vilka som skulle vinna på att få mer fritid. Det handlade om vad 
som var möjligt att göra för ett samhälle och vilka liv som ansågs önskvärda. 
Arbetstidsförkortning är en särskild sorts social reform. Det är lagstiftning 
som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, men framstår 
även som en social reform där välfärdsstaten ger fritid till sina medborgare. 

Arbetstidsförkortning syftar till att minska på arbetstiden och utöka fritiden. 
Arbete och fritid kan förstås som självklara motsatser, där den ena utesluter 
den andra. Det är därför en reform som hotar någonting som är välfärdsstatens 
motor och hjärta, nämligen lönearbetet. Arbetstidsförkortning har aldrig mo-
tiverats utifrån att man helt enkelt bör öka fritiden och minska arbetstiden. 
Istället växer det fram en omfattande argumentation som försöker skapa en 
arbetstidsfråga som kan hantera spänningen mellan arbete och fritid. 

Arbetstidsförkortning innebär ett välfärdsstatligt dilemma. Å ena sidan är 
lönearbetet grundläggande för en välfärdsstat, både för att finansiera denna 
välfärdsstat och för att uppnå målet att hålla en befolkning sysselsatt. Å andra 
sidan har fritid varit ett politiskt projekt, någonting som en välfärdsstat kan 
och bör ge sina medborgare. 

Lönearbetet har länge varit ett självklart studieobjekt i samhällsvetenskapen. 
Historien om den svenska välfärden är historien om lönearbetet, om arbetet 
som rättighet, men också som tvång och disciplinering.1 I denna avhandling 
undersöker jag lönearbetets motsats, fritiden, ledigheten som en del av ett 
svenskt välfärdsbygge. Den svenska välfärdsstatsforskningen har hittills 
ägnat ganska lite utrymme åt fritiden, tvärtom är det arbetet som ges plats. 
Här utgår man ofta från begreppsparet arbete – arbetslöshet, inte från arbete 
– fritid. Därför står välfärdsstatens funktion som försörjande i centrum, den 
välfärdsstat som erbjuder sociala trygghetsnät då individen inte förmår klara 
sig själv. Kortare arbetstider handlar inte bara om försörjning eller överlevnad. 

1  Se t.ex. (Junestav 2004) s. 239, Grape (1998).
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Arbetstidsfrågan handlar om ett socialpolitiskt projekt, om vilket samhälle 
som anses eftersträvansvärt och hur fritiden är välfärd. 

Att studera hur arbetstidsförkortning har hanterats av en välfärdsstat inne-
bär att studera hur staten formulerar en arbetstidsfråga. Frågan om kortare 
arbetstider har omformulerats gång på gång och har tagit en mängd olika 
skepnader. Det är en reform som har ansetts vara nödvändig och värdefull 
men även har ansetts oönskvärd, till och med farlig.  

Teoretiskt ramverk
Det vetande som formuleras i de statliga utredningarna bygger på vissa pre-
misser om vad som anses möjligt och önskvärt. För att förstå dessa premisser 
har jag fastställt teoretiska utgångpunkter som har varit vägledande i min 
ana lys. I detta teoretiska ramverk diskuterar jag begreppen lönearbete och 
fritid för att förstå hur dessa två på samma gång kan förstås som varandras 
motsatser och förutsättning. Vidare diskuterar jag vad en välfärdsstat är och 
gränserna för det välfärdsstatliga handlingsutrymmet i ett givet ekonomiskt 
system. Avsnittet avslutas med att fastslå de utgångspunkter som har fungerat 
som ett analysverktyg för att förstå arbetstidsfrågans många omformuleringar 
samt gränserna för vilket vetande som har varit möjligt respektive omöjligt.

Arbete och fritid – reproduktion och konflikt
Arbete som sådant kan förstås som en transhistorisk kategori, en grundläggande 
mänsklig aktivitet. Men formen för hur arbete utförs ser olika ut under olika 
epoker. I denna avhandling är lönearbetet och det reproduktiva arbetet av 
intresse. Det rör sig om en specifik typ av arbete som existerar inom ett givet 
ekonomiskt system. Karl Marx påpekade att arbetskraften under kapitalismen 
framstår som en säljbar vara. Arbetaren säljer sin arbetskraft till en kapitalist 
och betalas för detta med lön. Marx menade att detta förhållande grundar 
sig på exploatering, eftersom arbetaren producerar mervärde åt kapitalisten.2 

Arbetaren får inte betalt för hela sin arbetsinsats, för det värde som produceras. 
En viss del av arbetsdagen förblir obetald och tillfaller kapitalet i form av 
mervärde. Arbetstiden bär därför på en konflikt mellan arbetare och kapital och 
Marx förstod kampen om arbetsdagens längd som ett uttryck för denna konflikt. 
Han hävdade att kampen om arbetstiden är grundläggande för klasskampen, 
där kapitalisten söker att utvinna så mycket mervärde som möjligt ur arbetaren 
genom att utsträcka arbetstiden så långt som möjligt medan arbetarklassen vill 
minska denna exploatering.3 Marx menade att kampen om kortare arbetstid 
handlade om att sätta upp gränser för exploateringen av arbetskraften: 

2  Marx (1969) s. 162.
3  Marx (1969) s. 182 ff.



13

Till skydd mot ”sina kvals orm” måste arbetarna sluta sig samman och som 
klass framtvinga en statlig lag, en samhällelig barriär, som hindrar dem själva 
att genom frivilligt kontrakt med kapitalet sälja sig och sitt släkte till död 
och slaveri. I stället för den fina listan över ”omistliga människorättigheter” 
kommer den lagliga begränsade arbetsdagens anspråkslösa Magna charta, som 
äntligen klargör när den tid som arbetaren säljer är slut, och när den tid som 
tillhör honom själv börjar.4

Lagstadgande av normalarbetsdagen handlade enligt Marx inte enbart om en 
kvantitativ skillnad i antalet arbetade timmar, utan om en kvalitativ skillnad 
i att sätta upp gränser för arbetets exploatering. Marx betonade att frågan 
om arbetstiden är en fråga om fördelning av produktionsvinster. Kampen 
om kortare arbetstid handlar på så sätt om att öka arbetarnas andel av pro-
duktions resultatet. Denna fördelningsfråga rör både arbetstidens längd och 
arbetets intensitet, eftersom bägge påverkar produktionsresultatet. Dessa två 
dimensioner av lönearbetets värdeskapande funktion har haft betydelse för 
arbetstidsförkortningsfrågan. 

Den materiella konflikten i arbetstiden handlar även om makt och moral. 
För sociologen Oscar Negt, som har analyserat 35-timmarsveckans införande 
i Tyskland, handlar kampen om arbetstidsförkortning främst om makt, 
makten att disponera tid och rum. Negt menar att det finns en konflikt i själva 
lönearbetet, vilket gör arbetstiden så viktig: 

Kampen för kortare arbetstid är en politisk kamp … Det handlar om en omge-
staltning av existensbetingelserna för en stor mängd människor, en omgestalt-
ning som rör hela samhällsstrukturen och därmed äger politisk kvalitet, oavsett 
hur man definierar den.5

Enligt Negt handlar arbetsgivarnas motstånd mot kortare arbetsdag inte 
främst om oviljan att gå miste om tidsenheter som kan öka produktionen, utan 
om rädslan över att förlora makten över arbetstiden.6 Arbetstidsförkortning 
kan ses som en vilja att minska på själva arbetet som sådant, vilket hotar 
arbetsmoralen. Enligt Negt får detta konsekvenser för klasskonflikten, efter
som arbetsmoralen är fullständigt grundläggande för hur det ekonomiska 
systemet är organiserat:

En arbetsmoral som är problemfritt integrerad med den kapitalistiska produk-
tionens funktionslagar och som praktiseras efter mönster som utelämnar alla 
frågor om syftet (om innehållet i själva verksamheten eller i dess former och 
produkter), är ingen sekundär utväxt utan en av den kapitalistiska civilisatio-
nens helt grundläggande institutioner.7

4  Marx (1969) s. 261.
5  Negt (1987) s. 19.
6  Negt (1987) s. 21.
7  Negt (1987) s. 160.
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Lagstiftningen av arbetstiden har ett stort symbolvärde och enligt Negt bör 
kampen för kortare arbetstid förstås utifrån detta symbolvärde. En arbetstid 
på under 40-timmar i veckan utgör grundläggande hot mot en balans mellan 
arbete och fritid, eftersom fritiden då skulle utgöra en större del av det 
vardagliga livet än arbetet.8 Detta gör kravet om en arbetsdag under åtta timmar 
radikalt, eftersom fritiden, eller den fria tiden, tar mer plats och därmed hotar 
arbetstiden, den ofria tiden. Negt hävdade att konflikten om hur produktionen 
bör fördelas har moraliska dimensioner, att kampen för kortare arbetstid inte 
endast handlar om fördelning av produktionsresultatet utan att den även hotar 
lönearbetet i sig.

Ovanstående konfliktperspektiv pekar på en kamp om hur lång fritiden ska 
vara. Kampen för kortare arbetstid kan förstås som en konflikt om hur pro duk
tionsvinster ska fördelas och en kamp som kan verka hotande mot löne arbetet 
som sådant, en kamp om mervärdet och samtidigt en kamp mot arbetets va-
ruform. 

Fritiden kan ses som en ofrånkomlig del av lönearbetet, eftersom fritiden 
reproducerar detta arbete. Marx underströk att arbetsdagens längd kan variera 
inom vissa gränser.9 Den nedre gränsen går där arbetstiden förkortas så pass 
långt att inget mervärde kan utvinnas, eftersom kapitalet då inte kan växa. 
Den övre gränsen går där en alltför lång arbetstid omöjliggör lönearbetets 
reproduktion. Att arbetskraften existerar som en vara under kapitalismen 
innebär att den inte går att skilja från människan som producerar den. För 
att arbetskraften ska kunna reproduceras måste människan överleva, hennes 
basbehov måste bli uppfyllda: 

Under en del av dygnet måste arbetskraften vila, sova, och under en annan 
del av dygnet måste människan tillfredsställa andra fysiska behov, äta, tvätta 
sig, klä sig o.s.v. Förutom dessa rent fysiska gränser stöter förlängningen av 
arbetsdagen även på moraliska skrankor. Arbetaren behöver tid för att tillgo-
dose andliga och sociala behov, vilkas omfattning och antal bestämmes av det 
allmänna kulturtillståndet. Arbetsdagens längd växlar därför inom fysiska och 
sociala gränser.10

Reproduktionen av arbetskraften rör sig inte enbart om överlevnad utan även 
om att uppfylla sociala behov. Dessa behov kan vara föränderliga. Hur mycket 
fritid som behövs för reproduktionen av arbetskraften kan således skifta. Marx 
påpekade att fritiden under kapitalismen ofrånkomligen innebär reproduktion 
av arbetskraften: 

Besparingen av arbetstid innebär mer fritid d.v.s. tid för individens fulla ut-
veckling, och denna besparing återverkar som den största produktivkraften på 
arbetets produktivkraft. Den kan ur den omedelbara produktionsprocessens 

8  Negt (1987), s. 29 ff.
9  Marx (1969), s. 198.
10  Marx (1969), s. 199.
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synvinkel betraktas som produktion av fast kapital; detta fasta kapital är då 
människan själv.11

Marx menade således att fritiden inte kan betraktas som fri tid, frånkopplat 
arbetet. Så länge arbetet existerar som lönearbete, kan tiden ges ett bytesvärde. 
All tid tillhör arbetet. Befrielsen från arbetet kan inte ske inom ramarna för 
kapitalismen, eftersom den fritid som ges ofrånkomligen berikar kapitalet.12

För Marx var fritiden endast reproduktion av arbetskraften eftersom fri-
tiden är en ofrånkomlig konsekvens av lönearbetet. Fritiden och arbetstidens 
sammankopplande skapar två motpoler, arbetet och vilan från arbetet. Socio-
logen Henri Lefebvre hävdade, liksom Marx, att fritiden och arbetet står i 
motsatsförhållande och samtidigt är ömsesidigt konstituerande. Fritiden kan 
aldrig skiljas från arbetet.13 

En annan syn på fritiden är att den fungerar som lönearbetets motsats, 
något som går utöver att bara fungera som en reproduktion av lönarbetet. 
Genusforskaren Kathi Weeks lyfter fram att kravet på kortare arbetstid innebär 
en vilja att minska på själva lönearbetet och öka den fria tiden bortom arbetet, 
vilket är i linje med Negts uppfattning.14

Weeks diskuterar fritidsvärderingar och kravet på kortare arbetstider och 
utgår från arbetarrörelsens klassiska ramsa, här i engelsk tappning; ”eight 
hours labour, eight hours rest, and eight hours for what we will.”15 Hon menar 
att arbetstidsförkortningens mål är att frigöra tid, så att människor fritt får 
bestämma hur de vill disponera den. Det finns därför ett motstånd mot kravet, 
en rädsla för vad mer fritid innebär, vad människor ska komma att göra om de 
får bestämma över sin tid. Att utöka fritiden är enligt Weeks att stärka fritidens 
ställning gentemot lönearbetet, vilket hotar arbetsetiken.

Weeks hävdar att kravet på kortare arbetstid måste förstås som ett begär 
efter något annat än lönearbete. Därför bör inte fritiden endast tolkas som 
någonting som reproducerar arbetskraften. Arbetstidsförkortning, som ett 
realpolitiskt krav, öppnar upp för möjligheten att diskutera vilken plats arbete 
bör ha i människors liv. Weeks menar att åtta timmars arbetsdag har blivit en 
naturaliserad norm och att kraven på arbetstidsförkortning kan bryta denna 
konstruerade naturlighet. Mer fritid skulle innebära nya sätt att leva.16 I Weeks 
tolkning blir fritiden något som anses legitimt att kräva, samtidigt som kravet 
på ökad fritid är radikalt eftersom kortare arbetstid innebär en omgestaltning 
av livsvillkoren.17

11  Marx (1973) s. 599.
12  Marx (1969) s. 227.
13  Lefebvre (2014).
14  Weeks (2011). 
15  Weeks (2011) s. 151.
16  Weeks (2011) s. 172.
17  Weeks (2011) s. 171.
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Marx tolkning av fritiden innebär att den fungerar som rekreation, som re-
produktion av lönearbetet, medan Weeks tolkning lyfter fram en annan aspekt 
av fritiden, nämligen att förstå fritiden som fri tid, som något som kan syfta till 
annat än bara reproduktion av lönearbetet. Denna distinktion mellan fritid som 
rekreation och fri tid som frikopplat från lönearbetet är viktig. Fri tiden som 
något annat än rekreation ger denna tid ett egenvärde, ett inneboende värde 
bortom lönearbetet. 

Familjen har en liknande dubbeltydighet som fritiden. Familjen kan sägas 
vara motsatsen till arbetet, då det betraktas en arena för fritid, liksom som dess 
förutsättning, då det handlar om reproduktionen av arbetskraften och samhället. 
Det finns en marxistisk tradition av att länka produktionsförhållanden till 
samlevnadsmönster, såsom Friedrich Engels gör i Familjens, privategendomens 
och statens ursprung.18 Familjen är enligt Engels en enhet som är grundläggande 
för det kapitalistiska systemets fortlevnad. Familjen som samlevnadsform rör 
två typer av reproduktion, det reproduktiva arbetet i form av att sörja för en 
existerande arbetskraft samt en biologisk reproduktion, barnafödande och 
barnuppfostrande. Detta kan ses som reproduktion av framtida arbetskraft.19 
Utifrån detta synsätt är familjen fundamental för arbetskraftens såväl nutida 
som framtida reproduktion.

Hushållsarbetet innebär reproduktivt arbete, det som med Marx nyss 
nämnda ord var att arbetskraften behöver äta, tvätta sig och klä sig. Det re-
produktiva arbetet behöver inte per definition vara könat, men diskussionen 
om detta arbete utgår ofta från kvinnor och kvinnors dubbelarbete, genom 
lönearbete såväl som obetalt hushållsarbete. Det reproduktiva arbetet har 
varit i centrum för en feministisk marxistisk tradition som understryker att det 
reproduktiva arbetet utförs av kvinnor.20 Det arbete som kvinnor utför tolkas 
i termer av personliga relationer och får därmed konnotationer av frivillighet, 
varför det (felaktigt) anses väsensskilt från lönearbete. 

På 1970-talet teoretiserade den så kallade wages for housework-rörelsen 
hur hushållsarbetet är en samhällsfunktion som reproducerar kapitalismen. 
De italienska feministerna Selma James och Mariarosa Dalla Costa menade 
att kvinnors arbete framstår som någonting som är frikopplat från kapital-
relationen, som en personlig tjänst som kvinnor utför.21 De underströk att 
hemmet är en politisk institution med sin givna plats i samhällsordningen 
snarare än en känslomässig relation. De hävdade således att hushållsarbete 
som utförs inom familjen inte är fri tid, utan reproduktivt arbete. I min analys 
blir den dubbla funktionen hos familjen viktig, att den kan förstås som en arena 
för att tillbringa fritiden, samtidigt som den är en arena där det reproduktiva 
arbetet sker. 

18  Engels (2008).
19  Himmelweit och Mohun, (1977) s. 28.
20  Se Hartmann (1986).
21  James och Dalla Costa (2002) s. 86.
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Arbetstidsförkortning kan fungera som en reform som tillgodoser 
arbetskraftens reproduktion och på så vis är nödvändig för kapitalismen, 
samtidigt som det är en reform som är djupt präglad av klasskonflikt. Att utgå 
från detta perspektiv innebär således att förstå vilka olika intressen som spelar 
roll i kampen om arbetstiderna och att fritiden har en dubbeltydig roll. Dessa 
aspekter är viktiga för att förstå välfärdsstatens problematiska förhållningssätt 
till arbetstidsförkortning. 

Välfärdsstat och kapitalism
Arbetstidsförkortning har varit ett problem för välfärdsstaten att hantera. 
Detta på grund av att fritiden inte kan utsträckas så långt att den hotar 
kapitalismen som ekonomiskt system. I föregående avsnitt har jag diskuterat 
hur arbetskraften kräver reproduktion för att kunna fungera som en säljbar 
vara. Marx påpekade att trots att kapitalet har ett intresse av arbetskraftens 
reproduktion förmår kapitalet inte självt att tillfredsställa detta långsiktigt.22 

Ekonomihistorikern Karl Polanyi hävdade att lönearbetets varuform 
tvingar fram en motreaktion i form av en stat som garanterar ett skyddsnät 
för att människor ska kunna överleva.23 Polanyi menade, i Marx efterföljd, att 
arbetskraften är en säregen vara som skiljer sig från andra varor, eftersom den 
inte kan skiljas från människan som säljer den. Därför sker en dubbel rörelse 
i framväxten av det industriella samhället, ett slags självförsvar som fungerar 
som en skyddande motmekanism mot kapitalismens destruktivitet.24 Polanyi 
hävdade att framväxten av ett välfärdsstatligt system bör förstås som just denna 
motreaktion mot kapitalets destruktivitet. Marx menade att kapitalet har en 
kortsiktighet som inte förmår säkerställa arbetskraftens reproduktion. Denna 
kortsiktighet identifierades också av Polanyi och han visade att välfärdsstaten 
blir ett sätt att långsiktigt garantera lönearbetets reproduktion.

Välfärdsstaten har till uppgift att reproducera arbetskraften. Denna uppgift 
gäller både den fysiska och sociala reproduktionen. Därför är reproduktionen 
dubbel: välfärdsstaten reproducerar både arbetskraften och det kapitalistiska 
samhället som produktionssätt. 

Statsteoretikern Ian Gough definierade välfärdsstaten som:”the use of state 
power to modify the reproduction of labour power and maintaining a non-
working population in capitalist societies.”25 Han menade att välfärdsstaten 
bär en grundläggande konflikt; den reproducerar lönearbetets exploaterande 
funktioner samtidigt som den möter behov hos en befolkning. Kapitalismen 
skapar behov hos befolkningen som inte kan mötas av kapitalismen i sig och 
därför krävs ett välfärdssystem för att uppfylla dessa behov. Staten agerar 

22  Marx (1969) s. 228.
23  Polanyi (2012).
24  Polanyi (2012) s. 91.
25  Gough (1979) s. 45.
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på så vis som behovstillfredsställare, genom olika typer av socialpolitik. 
Välfärdsstaten bär på en konflikt i och med att den reproducerar arbetskraften, 
vilket verkar systembevarande, samtidigt som den välfärdsstatliga aktivi-
teten innebär en kostnad för systemet och därmed verkar hotande mot 
kapitalackumulationen.26 Konflikten innebär att välfärdsstaten reproducerar 
kapitalismen, samtidigt som den innebär en motreaktion mot kapitalismens 
destruktivitet. 

Arbetstidsförkortning är en välfärdsstatlig aktivitet, som ingriper i relationen 
mellan arbete och kapital för att säkerhetsställa arbetskraftens reproduktion 
och samhällets sociala reproduktion. Statens reproduktion av kapitalism som 
ekonomiskt system handlar inte enbart om att trygga arbetskraftens fysiska 
reproduktion. Staten har en legitimerande systembevarande funktion, och 
en del av denna är att erbjuda välfärd åt medborgare. Häri ligger löftet om 
progressivitet och social harmoni.27 Välfärdsstaten måste dämpa sociala 
konflikter och missnöje. Att reproducera arbetskraften handlar då inte en
bart om att se till medborgarnas överlevnad och försörjning. Den sociala 
reproduktionen handlar även om föreställningar om allmänt välstånd som 
välfärdsstaten anses skyldig att ge sina medborgare. 

Statens uppgift att tillgodose samhällets sociala reproduktion handlar även 
om att överbrygga klasskonflikter för att uppnå samhällelig stabilitet. Klass
konflikt kan överbryggas genom etablerandet av gemensamma intressen. Då 
framstår staten som företrädare för allas intressen, som något allmänt gott.28 
Välfärdsstaten är inte endast en reaktion på kapitalism eller klasskonflikt, utan 
snarare är den resultatet av klasskonflikter, kapitalism och politik.29 Detta per-
spektiv innebär att förstå välfärdsstaten som något mer än bara ett tomt skal 
som driver en klass intressen. Jag utgår från Goughs tes om att välfärdsstaten 
inte är styrd utifrån ett givet klassintresse, däremot är välfärdsstatens 
handlingsutrymme begränsat av kapitalismen som sådan. Denna begränsning 
innebär att välfärdsstaten inte kan överkomma lönearbetets varuform. 
Den dubbla karaktären hos socialpolitiska reformer, att de syftar till att 
säkerhetsställa lönsamhet och vinster samtidigt som de framstår som en kost-
nad, innebär att staten måste hantera en klasskonflikt, i och med frågan om 
vem som har att vinna på reformerna och vem som ska bära kostnaderna för 
dem. 

Staten hanterar inte endast olika typer av klasskonflikt utan formulerar 
olika typer av socialpolitik. Statens ansvar för sina medborgare innebär i sig 
en relation mellan stat och arbetarklass som går bortom att endast fungera 
som en medlare mellan arbete och kapital. I denna relation är det staten som 
ger reformer, som medborgarna kräver. Stats- och socialforskarna Adams 

26  Gough (1979), s. 72.
27  Se även Gough (1979) s. 52–54.
28  Gerstenberger (1982) s. 114.
29  T.ex. Poulantzas (1980).
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och Freeman lyfter fram detta i sin läsning av Gough: ”Workers seeking to 
maintain and improve their living standards find themselves more than ever 
confronting not simply their employer, but the state. Conflict over the social 
wage, unlike that over private wage, is inherently political, and it poses a new 
kind of destabilizing threat to the system.”30

Kampen om kortare arbetstid kan förstås som en politisk kamp även mellan 
arbetare och stat, eftersom det rör sig om en kamp för högre levnadsstandard. 
Där finns en konflikt mellan staten och dess medborgare, där medborgarna vill 
ha en hög social standard och det är staten som möjliggör reformer. även denna 
konflikt kan hanteras genom att etablera gemensamma intressen, att staten 
framstår som rättvis förvaltare och fördelare av ekonomin. Den reformistiska 
socialdemokratin har inriktat sig på ökade reallöner och ökad tillväxt, där 
den ökade tillväxten möjliggör en fördelning av produktionsresultatet.31 På så 
sätt förvaltas arbetarklassens intresse på ett sätt som inte innebär ett hot mot 
det ekonomiska systemet, utan istället söker man att etablera ett gemensamt 
intresse av produktionsökningar mellan stat, kapital och arbetarklass. 

Ovanstående perspektiv på välfärdsstatens sammankoppling med kapita-
lismen synliggör varför det har varit problematiskt att hantera arbetstidsför-
kortning som en socialpolitisk reform. Jag menar att välfärdsstaten definieras 
utifrån uppgiften att säkerställa reproduktion på två sätt: genom att tillgodose 
arbetskraftens reproduktion och att reproducera det kapitalistiska systemet i 
sin helhet. Denna teoretiska bestämning understryker den dubbla funktionen 
av välfärdsstaten, att lindringen av marknadsekonomins krafter innebär att 
tillgodose arbetskraftens reproduktion, vilket innebär en reproduktion av det 
ekonomiska systemet i sin helhet. 

Denna bestämning skiljer sig från en traditionell bestämning av vad en väl-
färdsstat är. Tidigare forskning lyfter fram att välfärdsstaten utgör en särskild 
kategori, en stat som har ett självpåtaget ansvar för medborgarnas ekonomiska 
trygghet.32 I denna bemärkelse är välfärdsstaten en funktion som gör det möj-
ligt för dem som inte kan fungera som arbetskraft att dra sig undan arbets-
marknaden. Välfärdsstaten karaktäriseras också av investeringar i en offentlig 
sektor som möjliggörs av omfördelningar.33 Ofta utgår analyserna av välfärds-
statlig politik utifrån uppgiften att hantera medborgarnas försörjning, att ge 
den som inte arbetar ett trygghetsnät. Detta sker genom socialförsäkringar och 
understöd, genom att staten ingriper i konsumtionssfären.34 Välfärdsstaten kan 
också delas in i olika typologier och kategoriseringar, där den svenska väl-
färdsstaten definieras som en socialdemokratisk välfärdsstat på grund av ett 

30  Freeman och Adams, (1980) s. 547.
31  Olofsson (1995) s. 179.
32  Andersen och Blomqvist (2008) s. 7, Åmark (2005) s. 12 ff. 
33  Lindert (2004). 
34  Junestav (2004) Furåker et al. (1989), Edebalk (1996). 



20

utbyggt socialförsäkringssystem och därför skiljer sig från liberala välfärds-
stater, där välfärden är mer marknadsberoende.35 

Att undersöka arbetstidsförkortning som socialpolitisk reform är att 
un dersöka en reform som syftar till ett statligt ingripande i produktions-
förhållandena, snarare än en reform som syftar till försörjning. När välfärdsstaten 
lagstiftar om kortare arbetstider innebär detta att välfärdsstaten tillhandahåller 
en socialpolitisk reform vars syfte är ett annat än att fungera som skyddsnät. 
Därför utgår jag från en definition av välfärdsstatlig politik som något som 
syftar till att reproducera lönearbetet genom att säkerställa arbetskraftens 
fysiska reproduktion, såväl som den sociala reproduktionen av arbetskraften 
och samhället. Denna bestämning av välfärdsstaten gör det möjligt att förstå 
arbetstidsfrågan karaktär av socialpolitisk reform. Välfärdsstaten definieras 
således för mig utifrån dessa reproduktiva aktiviteter, till vilka jag räknar 
arbetstidsförkortning. Välfärd blir på så vis någonting som en välfärdsstat gör. 
Därför menar jag att det är möjligt att tala om en välfärdsstat 1919 såväl som 
2002, eftersom det vid bägge tidpunkterna fanns en statsapparat som utförde 
olika typer av politik som syftade till denna reproduktion. Genom denna 
definition blir det möjligt att se förändringar i hur denna uppgift har formulerats 
under 1900-talet. Vad som har tolkats som problem och behov har skiftat. 
Detta blir synligt i och med att statens formuleringar av en arbetstidsfråga har 
varit markant olika under den undersökta perioden. 

Statlig vetandeproduktion för att hantera problem
Att veta handlar om föreställningsvärldar och verklighetsbilder. Genom att 
skapa vetande kan sociala reformer motiveras eller avvisas. Filosofen och 
idéhistoriken Michel Foucault hävdade att stater producerar kunskap i syfte att 
styra.36 Foucaults begrepp regementalitet (governmentality) innebär att stater 
skaffar sig kunskap om de som ska styras. Kunskapsproduktion blir på så vis 
en indirekt styrningsteknik. Enligt Foucault handlade kunskapsproduktion om 
att planera och kontrollera samhället genom att hantera dess befolkning. 

Statsvetaren Carol Bacchi menar, i sin tolkning av Foucault, att staten 
skapar ett vetande genom problemformuleringar. Bacchi understryker att 
socialpolitik inte endast handlar om hur politiken formulerar lösningar på 
redan uppkomna problem, utan att problemformuleringarna i sig förutsätter 
en kunskapsproduktion.37 Socialpolitiken formulerar hanterbara problem som 
kan ges möjliga lösningar.

Enligt den politiska teoretikern Nancy Fraser handlar välfärdsstatens 
politik om behovstolkning. Statens uppgift blir att tolka och administrera 
medborgarnas behov. De medborgerliga kraven tolkas och omformuleras 

35  Esping Andersen (1990) s. 28, 67 ff., Hall och Soskice (2001). 
36  Foucault (1991) s. 97. 
37  Bacchi (2010) s. 2 ff. 



21

av en välfärdsstat. Denna process handlar om att administrera behov, att 
formulera behoven som illegitima eller legitima. Fraser hävdar att den 
statliga kunskapsproduktionen handlar om att formulera hanterbara behov, att 
översätta krav så att de blir hanterbara för en välfärdsstat.38 

Såväl problemformuleringar som behovsformuleringar blir enligt ovan-
stående ett sätt för staten att hantera och administrera problematiska krav eller 
behov. När välfärdsstaten hanterar problem handlar inte detta enbart om att 
tolka behov och problem. Att göra dessa hanterbara handlar om att formulera 
föreställningar och idéer. På så vis krävs ett vetande om problem för att dessa 
ska kunna hanteras. Ett exempel på denna nödvändiga vetandeproduktion är 
rapporter och utredningar. Det statliga utredningsväsendet är ett exempel på 
hur statligt vetande produceras för att formulera problem och lösningar.39 En 
kommitté fungerar som ett slags ”tillfällig myndighet” i syfte att generera 
kunskap och (men inte alltid) bereda lagförslag om en specifik fråga.40 Utred-
ningarnas funktion kan beskrivas som förberedande och förhandlade, de syftar 
till att vara underlag för politiska beslut och att överbrygga konflikter genom 
att jämka olika intressegrupper.41 

En utredning tillkommer när en politisk fråga är tillräckligt angelägen, 
när det anses nödvändigt att skapa ett vetande som behandlar denna fråga. 
Arbetstidsförkortning är en reform vars problematiska karaktär krävt att ett 
statligt vetande produceras för att hantera frågan. Att staten lagstiftar om 
arbetstiden istället för att detta regleras i avtal indikerar att arbetstiden har 
fungerat som en statlig, politisk fråga. Detta lagstiftande har föregåtts av en 
förberedande process av att skapa att vetande om arbetstidsfrågan. 

Det statliga vetandet om arbetstid är ett sätt att hantera arbetstidsförkortning, 
att formulera en hanterbar arbetstidsfråga. Att studera det vetande som 
krävts för att formulera en arbetstidsfråga innebär att studera den politiska 
processen av att skapa vetande genom att formulera problem, lösningar och 
verklighetsbilder. Detta vetande syftar till att förklara vad som är det statliga 
ansvaret, det önskvärda och det möjliga, att framstå som objektivt och neutralt. 
Det statliga vetandet gör således anspråk på att vara ett officiellt vetande, ett 
vetande som formulerar såväl problem som lösningar och som strävar efter att 
överbrygga intressekonflikter. 

Det möjligas gräns, önskvärd fritid och heliga familjer 
Detta avsnitt syftar till att fastställa vilka utgångspunkter jag har för min under-
sökning. En viktig utgångspunkt är att arbetstiden existerar som en konflikt
fylld fråga såväl som en välfärdsstatlig fråga. Detta gör att vissa problem -
38  Fraser (2003) s 97 ff.
39  Motsvarigheter till det svenska kommittéväsendet finns bland annat i Finland, Danmark, 
Norge och Storbritannien; se Gunnarsson och Lemne (1998) s. 113 ff.
40  Amnå (2010) s. 553.
41  Andersson, Mellbourn och Skogö (1978) s. 53. 
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formuleringar och artikulationer är möjliga och andra omöjliga. Det ovan 
anförda teoretiska ramverket pekar på hur statens handlingsmöjligheter i 
arbetstidsfrågan definieras inom ramen för ett givet ekonomiskt system. 
Jag menar att statens formuleringar av arbetstidsfrågan handlar om att dra 
upp gränser för vad som anses möjligt och önskvärt, utifrån detta givna 
handlingsutrymme. Som socialpolitisk reform innebär arbetstidsförkortning 
ett välfärdsstatligt dilemma, då det kan ses som en reform som syftat till 
att minska på själva lönearbetet i sig, samtidigt som lönearbetet är grunden 
för samhälleligt välstånd. Nationalekonomen Staffan Burenstam Linder 
identifierade denna motsättning i sin studie om välfärdsstatens tidsknapphet 
från 1969:

De [rika länderna] gör intryck av paradoxer, ty de passar inte in i de föreställ-
ningar som man gjort sig om vad välstånd skulle innebära. Förklaringarna till 
dessa och andra liknande moderna underligheter ligger i ett förhållande som 
kommit att helt förbises: den tilltagande knappheten av tid...Vi får ett välstånd 
i form endast av en riklig tillgång på varor.42

Det välfärdsstatliga dilemmat innebär att fördelningspolitiken inte kan vara 
alltför radikal, eftersom tillväxten inte får hotas. Denna motsättning drar en 
gräns för hur det blir möjligt att formulera en arbetstidsfråga. Föreställningar 
om kostnaden för arbetstidsförkortning bygger på att den minskar på arbete, 
vilket ger ett minskat skatteunderlag, samtidigt som det anses minska en total 
produktion. Det välfärdsstatliga dilemmat ger arbetstidsfrågan dess problema-
tiska karaktär. Att hantera arbetstidsfrågan kräver att ett vetande formuleras som 
kan motivera politiska ställningstaganden och överväganden. Jag vill lyfta fram 
arbetstidsförkortning som en välfärdsstatlig politik. Analyser av välfärdsstatlig 
politik utgår, som tidigare nämnts, ofta från idéer om försörjning i och med 
att de utgår från begreppsparet arbete – arbetslöshet. Arbetstidsförkortning är 
inte en reform som i första hand syftar till försörjning. Det är en särskild typ av 
socialpolitisk reform. Detta innebär att arbetstidsförkortning är en reform som 
innefattar frågor om klasskonflikt, det statliga handlingsutrymmet och syftet 
med att genomföra reformen.

Hur staten har hanterat klasskonflikt är en väsentlig del av hur arbetstids
frågan formuleras. Det statliga ansvaret för att driva arbetstidsförkortning 
utgår från hur klasskonflikten förhandlas och formuleras. Hur staten hanterar 
klasskonflikt innebär på så vis hur staten formulerar sin roll som lagstiftare 
och sitt ansvar för att ingripa i förhållandet mellan arbete och kapital. Därför 
är statens hanterande av klasskonflikt en del av hur arbetstidsförkortning 
formuleras som någonting nödvändig och önskvärt.

I relationen mellan arbete och kapital framstår staten som en tredje part, som 
ingriper i produktionsförhållandena när detta anses nödvändigt eller önskvärt. 
I arbetstidsfrågan berör detta ingripande bland annat frågan om fördelning av 
produktionsresultaten. Klasskonflikt kan hanteras genom att formuleras som 
42  Burenstam Linder (1969) s. 11.
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en fråga om fördelning av produktionen, utifrån föreställningar om hur denna 
fördelning kan och bör ske. Fördelningen av produktionsresultatet handlar 
om hur mycket arbetaren anses ha rätt till för att behålla en social stabilitet, 
samtidigt som arbetaren inte kan få en så stor del att lönsamhet och vinster 
hotas. Arbetstidsförkortning kan således förstås som en avvägning mellan hur 
kort arbetstid som behövs för att lindra arbetets varuform och hur en allt för 
kort arbetstid riskerar att hota kapitalismen. 

Föreställningar om nödvändigheten för staten att ingripa i produktions-
förhållandena kan även vara en fråga om arbetarskydd. Detta innebär att staten 
tar på sig ansvaret för att skydda arbetaren mot ett föreställt destruktivt arbete. 
Arbetstidsförkortningar som socialpolitik har tolkats som en välfärdsstatlig 
strategi för att bevara och reproducera lönearbete, då det är staten som 
tillgodoser rekreationsbehovet hos arbetaren.43 Denna välfärdsstatliga strategi 
innebär att ingripa i relationen mellan arbete och kapital för att skydda den 
part som anses för svag för att försvara sina intressen. Som tidigare nämnts 
är en annan välfärdsstatlig uppgift att överbrygga klasskonflikt och formulera 
gemensamma intressen, att framställa ett vetande som framstår som objektivt 
och neutralt. Trots detta formuleras klasskonflikt explicit och statens roll att 
ansvara för arbetskraften blir tydlig. Klasskonflikten i arbetstidsfrågan gör 
således gällande statens uppgift att medla och ingripa i denna konflikt, att vara 
den tredje parten som gör det som anses nödvändigt. 

Kampen om kortare arbetstid kan ses som en konflikt mellan arbete och 
kapital, där det handlar om att arbetaren ska få en större del av produktions-
resultatet. Den kan också ses som en statlig förmån, en lagreglering som 
syftar till en höjd levnadsstandard. Den svenska välfärdsstaten har drivit 
arbetstidsförkortning i sin roll som lagstiftare. Detta innebär att staten fram-
står som den som kan garantera arbetstidsförkortning, som gör reformen 
möjlig att genomföra. Således blir frågan om kortare arbetstider en fråga 
om samhällsekonomi. I arbetstidsförkortningsfrågan finns ingen separering 
mellan det politiska och det ekonomiska. Statens politiska ekonomi innebär 
att arbetstidsförkortning inte endast ses som en kostnad för det privata 
näringslivet, utan även för staten.

Det möjligas gräns definierar det statliga handlingsutrymmet. Det möjligas 
gräns handlar om föreställningar om ekonomi, om vilket pris reformen har 
och hur denna kostnad kan hanteras. I dessa föreställningar skapas ett vetande 
om vad reformen anses leda till och vad som har gjort den möjligt. Detta 
innebär att formulera ett förflutet, en nutid och en framtid för att argumentera 
för huruvida en arbetstidsförkortning är möjlig, vad som har gjort den möjlig 
samt vilka effekter reformen har. Eftersom arbetstidsförkortning framstår 
som en kostnad dras det möjligas gräns genom formuleringar om vem som 
ska bära denna kostnad och vem som har möjlighet att göra detta. Vad som 
är möjligt handlar således om föreställningar om en samhällsekonomi samt 

43  Jessop (2002) s. 46.
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förhållandet mellan arbetstider och idéer om välfärd. I frågan om det möjliga 
blir föreställningar om vad en välfärdsstat anses förmögen att göra och till 
vilket pris synliga. 

Det önskvärda i att genomföra arbetstidsförkortning handlar om vilket värde 
fritiden och arbetet antas ha. Som Marx påpekade handlar inte regleringar om 
arbetstiden bara om reproduktion av den fysiska kroppen, utan också om att 
möta sociala och kulturella behov. Dessa behov är dock svåra att kvantifiera. 
Svårigheten i att kvantifiera arbetstiden till ett bestämt rekreationsbehov gör 
arbetstidsförkortning till en väldigt specifik typ av socialpolitisk reform. Det 
föreställda behovet av tillräckligt mycket fritid och tillräckligt mycket arbete 
är svårare att fastslå än de socialpolitiska reformer som syftar till att möta 
behovet av försörjning. På grund av detta innebär formuleringar av behovet 
av fritid tolkningar av arbetets och fritidens värde

När staten lagstiftar om arbetstiden är detta ett sätt att föreskriva syftet 
med reformen, vem som är tänkt att gynnas av den. Arbetstidsförkortning på 
en individuell nivå handlar således inte bara om att arbetaren måste skyddas, 
utan också om föreställningar om vilket syfte fritiden har. Fritiden som välfärd 
utgår från politiska tolkningar av behov, vilket skapar föreställningar om vilka 
liv som anses önskvärda och möjliga att leva.

Formuleringar av behov är en väsentlig del av hur problemformuleringar 
skapas. Jag skrev inledningsvis att fritiden är nödvändig för reproduktionen 
av arbetskraft, och att detta korrelerar med ett rekreationsbehov. Tidigare har 
jag nämnt distinktionen mellan fritid och fri tid. Detta synliggör skillnaden 
mellan fritid som rekreation och fri tid som ett egenvärde, vilket i sin tur 
synliggör i vilket syfte en arbetstidsförkortning genomförs. Syftet blir synligt i 
formuleringarna om vilka behov en arbetstidsförkortning ska fylla, om det rör 
sig om ett rekreationsbehov eller andra sociala och kulturella behov. Synen på 
behov handlar om vad människor anses behöva och vilket liv som anses värt 
(och möjligt) att leva. Vilka behov som identifieras och legitimeras handlar på 
så vis om vilket liv som anses önskvärt. Hur och på vilket sätt fritiden diskuteras 
på en individuell nivå synliggör i vilket syfte en arbetstidsförkortning bör 
genomföras och för vem.

Den önskvärda fritiden handlar inte endast om individers behov av 
fritid, utan även om familjers behov av fritid, där familjen kan framstå både 
som en arena för den goda fritiden och en arena för hushållsarbete. Såväl 
enskilda individer som familjer framställs som de som har att vinna på 
arbetstidsförkortning. De statliga formuleringarna av arbetstidsförkortning 
och fritidens värde handlar om familjens relation till lönearbetet och fritiden. 
Familjen är en del av den sociala reproduktionen av såväl arbetskraft som 
ekonomiskt system och som reproduktiv enhet. Detta innebär att familjen 
är en samlevnadsform som innefattar föräldrar/barnrelationer. Kathi Weeks 
har beskrivit familjeargumentet som det vanligaste argumentet för kortare 
arbetstid (här i en amerikansk kontext). Detta argument hävdar att kortare 
arbetstid innebär mer tid till familjen och vinner kraft av att betoningen på 
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familjen är i linje med en politisk konsensus över en höger- och vänsterskala.44 
Queerteoretikern Sara Ahmed har påpekat att familjens reproduktiva roll 
inte bara handlar om reproduktion av liv, som i barnafödande, utan handlar 
om reproduktionen av ett samhälles värderingar.45 Familjens funktion 
av reproduktion gör familjebevarande politiska åtgärder viktiga. Ahmed 
pekar på hur berättelsen om familjen utgår från att familjen är känslig, och 
ständigt utsatt för hot.46 En del av detta hot är allt för långa arbetstider, som 
framför allt hotar föräldrar/barnrelationen. Att framställa familjen som utsatt 
innebär också att säga att den är värd att bevara. I narrativet om familjens 
svårigheter att överleva i den nya tidens krav, kommer också viljan att med 
olika insatser bevara familjen. Detta bör förstås som stödinsatser för att bevara 
en form av liv som på olika vis anses svårt att leva, men som trots detta är 
så pass naturaliserad, så pass påstått viktigt att detta anses angeläget.47 Det 
som jag kallar för familjepolitik skulle alltså lika gärna kunna förstås som 
familjebevarande politik.

Familjen framstår som en arena för fritiden, som hotas av långa arbets tider. 
Den framställs även som en arena för hushållsarbete. Frågan om arbetstider 
kontra hushållsarbete handlar om huruvida arbetstidsförkortning är en reform 
som kan ge ökad jämställdhet inom familjen, genom en omför delning och 
därmed en jämnare fördelning av hushållsarbetet i familjen. Arbetstidsförkort-
ning som jämställdhet utgår från familjen och fördelning av det reproduktiva 
arbetet inom denna. Familjen blir intressant ur detta dubbla perspektiv, som 
bevaransvärd enhet och som en plats som med politiska interventioner kan bli 
mer jämställd. Arbetstidsförkortning diskuteras som ett medel som både kan 
bevara familjen och göra den mer jämställd. 

Sammanfattningsvis innebär dessa teoretiska utgångspunkter att definiera 
teoretiska gränser för statens möjliga hanterande av arbetstidsfrågan. Dessa 
utgångspunkter innebär också en tolkningsram för hur jag har betraktat mate-
rialet och det vetande som skapas i utredningarna.  

Att välfärdsstaten aldrig kan överkomma arbetets varuform är grund-
läggande för min förståelse. En analys som utgår från en medvetenhet om 
reformens dimensioner av klasskonflikt såväl som en förståelse av att väl
färds statens sammanverkan med en kapitalistisk organisering av arbete 
gör det möjligt att förstå varför arbetstidsförkortning är en reform som har 
en problematisk karaktär för en välfärdsstat, och som gång på gång måste 
formuleras och omformuleras. Processen av att hantera arbetstidsfrågan och på 
så vis formulera en arbetstidsfråga innebär bestämningar av nödvändigheten 
och det statliga ansvaret att driva reformen, samt att föreskriva huruvida 
arbetstidsförkortning är en önskvärd reform. 

44  Weeks (2011) s. 155.
45  Ahmed (2004) s. 144.
46  Ahmed (2004) s. 145.
47  Ahmed (2004) s. 152.
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Syfte och frågeställningar
Arbetstidsfrågan har gång på gång krävt formuleringar och omformuleringar 
av välfärdsstaten. Detta har inneburit ett kontinuerligt vetandegörande. I denna 
avhandling studerar jag detta vetande som behövts för att skapa en hanterbar 
arbetstidsfråga. Denna arbetstidsfråga rör på sig och berör många olika plan, 
formuleringar rör allt från föreställningar om samhällsekonomi till tolkningar 
av vad fritiden har för värde för individer.

Arbetstidsförkortning har funnits som ett samhällsomstörtande krav, som 
ett krav som pekar på fritidens inneboende värde och människans existens 
bortom lönearbetet. Den har också funnits som en instrumentell förståelse 
av hur mycket arbete en kropp klarar och vilken arbetstid som är optimal 
ur produktionssynpunkt. Det är dessa problemkomplex som ger diskussionen 
om arbetstidsförkortning en särskild dynamik och det är dessa skiftande 
formuleringar som intresserar mig. Det teoretiska ramverket ligger till grund 
för hur jag formulerat syftet för min undersökning. Tidigare i denna text har 
jag diskuterat hur arbetstidsförkortning innebär ett dilemma för välfärdsstaten 
och ett problemkomplex i och med dess karaktär av klasskonflikt. Arbetstids
förkortning som statlig reform innebär även tolkning av mänskliga behov 
och föreställningar om familjens roll för fritiden och det reproduktiva 
arbetet. Ur ett samhälleligt perspektiv rör problemformuleringarna vem 
som ska bära kostnaderna för reformen, ur ett individuellt perspektiv rör 
problemformuleringarna vem eller vilka som har att vinna på reformen. 
Formuleringarna av statens arbetstidsfråga utgår från föreställningar om det 
statliga ansvaret och föreställningar om önskvärdheten av kortare arbetstid. 

Det övergripande syftet är att undersöka hur staten har formulerat en 
arbetstidsfråga i statliga offentliga utredningar under perioden 1919–2002 
genom att undersöka vad som har formulerats som problem och som lösningar. 
Detta innebär även att undersöka vilka verklighetsbilder och föreställningar 
som framträder och på vilka premisser argumenten för och emot reformen 
vilar. De två övergripande frågorna är: Hur formuleras det statliga ansvaret 
för att driva arbetstidsförkortning? När och på vilket sätt framställs arbetstids-
förkortning som en önskvärd reform respektive en oönskvärd reform?

Dessa två övergripande föreställningar hänger ihop med mer specifika 
frågeställningar: Hur har klasskonflikt förhandlats? Hur har frågan om 
kostnad hanterats? Vilka har ansetts tjäna på kortare arbetstid? Vilket värde 
har tillskrivits arbetet och fritiden på en individuell nivå? 

Det statliga ansvaret för att driva arbetstidsförkortning handlar både om 
hur klasskonflikt förhandlas och formuleras och frågan om vem som kan och 
bör bära kostnaden. Huruvida arbetstidsförkortning är en önskvärd reform 
handlar om huruvida den anses möjlig att genomföra såväl som vilka som 
har att vinna på reformen. Jag intresserar mig för hur arbetstidsförkortning 
har formulerats som en möjlig eller omöjlig reform, nödvändig och önskvärd 
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och hur detta hänger ihop med huruvida arbetstidsförkortning anses vara en 
välfärdstatlig angelägenhet. 

Metod och material 

Om utredningarna
Denna avhandling är en analys av hur staten har formulerat en arbetstidsfråga 
i statens offentliga utredningar 1919–2002. Att studera statliga utredningar 
handlar om att studera vetande som gör anspråk på att vara officiellt och 
auktoritativt. De statliga utredningarna förstår jag som en arena för statlig 
vetandeproduktion. Det är i det vetande som krävs för att motivera reformens 
möjlighet och önskvärdhet som statens formulerande av en arbetstidsfråga 
sker. Jag använder den mer lösa termen vetande snarare än kunskap, eftersom 
den kunskap som utredningarna åberopar omtolkas. 

I dessa tolkningar framträder verklighetsbilder och moraliska utsagor. Det 
är i detta vetande, i dessa formuleringar, föreställningar och verklighetsbilder 
som det möjliga och det önskvärda blir synligt. Där syns förhållningssättet 
och tolkningarna av den insamlade empirin som är en del av utredningarna. 

Mitt förhållningssätt till materialet är att betrakta utredningarna som 
en kvarleva, texten i utredningarna är resultatet av en vetandeprocess. Det 
vetande som får status av att vara officiellt och auktoritativt är det vetande som 
publiceras som statlig offentlig utredning. Det är vad som framträder i detta 
vetande och hur detta vetande förändras som intresserar mig. 

Det statliga utredningsväsendet har förändrats under 1900-talet och de 
övergripande dragen i denna förändring kan beskrivas som en tendens mot 
kortare utredningar och en minskning av de parlamentariska och partsamman-
satta utredningarna till förmån för utredningar skrivna av en ensam författare.48 
Statens offentliga utredningar om arbetstidsförkortning är dock ett relativt 
homogent, relativt koherent material, med liknande disposition och form under 
hela perioden. Arbetstidsutredningarna består framförallt av kommittéer med 
flera utredare. De är ofta partsammansatta, med representanter från arbete, 
kapital och stat. Som bilaga finns en förteckning över de utredningar som 
använts i denna avhandling, vilken sammansättning de hade, om de la fram 
lagförslag och om dessa förslag gick igenom. Den långa tidsperioden, med 
utredare, fackliga företrädare och företrädare för arbetsgivarna, såväl som 
akademiker och byråkrater, som kommit och gått i utredningsväsendet, gör 
att deras enskilda röster blir sammanflätande och sammanblandade, och 
utgör tillsammans en kör, en kropp av utsagor. Utredningarna strävar efter att 
uppnå ett (skenbart) objektivt vetande, vilket innebär att sträva efter koherens 

48  Johansson (1992).
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och konsensus. Den avsändare som blir skönjbar är staten, i utredningarnas 
funktion som statligt sanktionerat vetande. 

På grund av att jag vill studera hur staten formulerar en arbetstidsfråga 
har jag avgränsat mig till själva utredningstexterna i min analys, eftersom det 
är dessa som är att betrakta som vad som gör anspråk på att vara det statliga 
auktoritativa vetandet. Processen bakom utredningar och arbetsprocessen 
inom dem är inte en del av undersökningen, eftersom det är resultatet av denna 
process som får formen av auktoritativt vetande. Jag behandlar inte heller 
övrigt statligt material, eftersom jag menar att detta inte kan behandlas som 
utsagor som gör anspråk på att vara officiella och auktoritativa och därför inte 
är en del det vetande som innebär formulerandet av en statlig arbetstidsfråga. 
Jag använder mig av samtliga delar av utredningstexterna, men lägger särskild 
vikt vid de delar där förslagen argumenteras för och motiveras. Det är i 
dessa delar som föreställningar om det statliga ansvaret, det möjliga och det 
önskvärda framträder.

Förskjutningar i formuleringarna av en arbetstidsfråga sker över tid, och 
de olika utredningarna skapar en egen kanon, i och med att utredningarna 
refererar till varandra. Formuleringarna av en arbetstidsfråga ligger således 
inte innanför pärmarna på de enskilda SOU:erna, utan formuleras i samspelet 
mellan dem. Detta gör det möjligt att studera hur statens formulerande av 
en arbetstidsfråga omformuleras över tid. Min undersökning har utgått från 
att förstå dessa texter som en sammanhängande kropp. Utifrån detta synsätt 
bildar utredningar intertexter till varandra. En utredning tolkas således inte 
enbart som en enskild text utan som sammanhörande i ett större sammanhang. 
På så vis undersöker jag inte endast hur arbetstidsfrågan formuleras utan 
också hur den omformuleras. Detta gör det möjligt att spåra förskjutningar 
och förändringar i utredningsmaterialet över tid. Jag undersöker hur denna 
intertextualitet växer fram genom att studera utsagorna i en kronologisk 
ordning. Meningsbärande utsagor finns i en kontext och en relation till tidigare 
utsagor och argument.49 Eftersom utredningarna skapar denna kanon och blir 
varandras intertexter är det möjligt att förstå mening genom att betrakta detta 
som en pågående process av att formulera arbetstidsfrågan. 

Tidsavgränsningen är gjord utifrån att den första utredningen som behand-
lade arbetstidsförkortning kom 1919, och den senaste 2002. Utredningarnas 
refererande till varandra har varit grunden för hur urvalet av material har skett. 
Jag bygger min undersökning på i stort sett alla utredningar som producerats 
om arbetstidsförkortning. Några har utelämnats, då de har behandlat specifika 
yrkesgrupper eller är enbart statistiska undersökning och inte nämns i några 
av de uppföljande utredningarna.50 I vissa fall har andra utredningar, som mer 
indirekt behandlar arbetstidsförkortning, inkluderats då dessa refereras till-
49  Edling och Mörkenstam (1995) s. 124.
50  De utredningar som utelämnats är Arbetstidskommitténs betänkande III: Flottningsarbetare 
(1949), Arbetstidskommitténs betänkande VII: Beroende uppdragstagare (1957) och  Arbetstids-
förkortningens omfattning och utläggning (1962).
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baka till i andra utredningar.51 Materialet består av utredningar som handlar 
om förkortning av den dagliga arbetstiden och utökandet av semester, både 
generella reformer och för vissa grupper. Avgränsningen bygger på hur utred-
ningsmaterialet formulerar en arbetstidsfråga, där det är dessa former av fritid 
som innefattas i denna arbetstidsfråga. Detta gör att andra typer av ledigheter 
(såsom sänkt pensionsålder, deltidsarbete och föräldraledighet) inte behandlas 
som en del av arbetstidsfrågan i utredningarna och således inte är att betrakta 
som en del av hur staten formulerar en arbetstidsfråga.

Jag behandlar således utredningsmaterialet som det vetande som krävs 
för att motivera och hantera reformen, som kvarlevor av det vetande som 
får status av att vara officiellt och auktoritativt. Avgränsningarna bygger på 
intertextualiteten mellan utredningarna, det vetande som åberopas som den 
statliga arbetstidsfrågan. 

Att tolka utredningarna
Utredningarna är texter som är aktiva reaktioner, och vars själva mål är att 
producera föreställt objektiv kunskap för att lösa politiska problem. Historikern 
Sara Edenheim menar att statliga utredningar innebär officiella utsagor, vilket 
gör dem till en särskild genre:

De statliga offentliga utredningarna är i detta sammanhang exempel på lagliga 
utsagor där vartenda ord faktiskt gör anspråk på att vara något mer än vilka 
ord som helst; de gör anspråk på att bli/vara lagens ord och därför i sig själva 
officiella utsagor av lagen. Det är alltså i första hand som utsagor jag använder 
utredningarna. Historiseringen hamnar till stor del i skymundan eftersom jag 
är benägen att hålla med Žižek om att det intressanta inte är den enskilda la-
gens framväxt utan hur den argumenterar att bli tagen på allvar.52

Edenheim framhåller att utredningarna är texter som gör anspråk på att vara 
lagens ord. Det är dock viktigt att nämna att många utredningar inte syftar till 
att framlägga politiska förslag. En del utredningar om arbetstidsförkortningar 
har som enda uppdrag att frambringa kunskap om arbetstidsfrågan. Det är inte 
huruvida utredningarna ligger till grund för lagförslag som intresserar mig, 
utan det vetande som formuleras i dem. Som Edenheim understryker är inte 
detta vetande ”vilka ord som helst”, utan ord som kräver att bli tagna på allvar. 
Statliga utredningar innebär därför ett auktoritativt vetande, ett vetande som 
gör anspråk på att bli taget på allvar och att vara sant.  

Språkfilosofen J.L. Austin har hävdat att talakter kan förstås som perfor
mativa, i den meningen att de faktiskt aktivt skapar något.53 Det är denna 
performativa funktion som är central för min tolkning. Utredningarna förstår 
jag som argumenterande texter som syftar till att producera ett objektivt 
51  Dessa är Fritidsutredningen (1942) och Familjestödutredningen (1975).  
52  Edenheim (2005) s. 70. 
53  Austin (1962) s. 18.
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och auktoritativt vetande om arbetstidsfrågan. Historikern Quentin Skinner 
menade, utifrån Austins teorier om talakter, att texter bör förstås som argu-
menterande, att de syftar till att övertyga, och att texter bör förstås som en 
uppmaning till handling i en viss kontext. Skinner hävdade att texttolkning 
handlar om att förstå textens mening genom att förstå vad en text syftar till.54 
Därför blir det viktigt att förstå intentioner med en text. Att återskapa en texts 
mening handlar om att förstå varför den är skriven som den är, och vad en 
text syftar till. Skinner skriver: ”The understanding of texts, I have sought to 
insist, presupposes the grasp both of what they intended to mean, and how this 
meaning was intended to be taken.”55

Den dubbelhet som Skinner lyfter fram i hur utsagor bör tolkas som 
argumenterande text blir viktig för min tolkning, det vill säga både hur utsagan 
i sig kan tolkas, men också vad utsagan syftar till. De statliga utredningarna 
är en arena för statlig vetandeproduktion och på så vis en del av en politisk 
process och därför utsagor i en speciell genre. Syftet med utredningstexterna 
är att bli mottagna som auktoritativt vetande. Jag vill både förstå hur utsagorna 
skapar vetande och hur detta vetande är tänkt att tas emot, det vill säga hur 
utsagorna legitimeras och vilka argument som underbygger detta. 

Utifrån Austin och Skinner blir utgångspunkten för min tolkning att förstå 
hur texterna fungerar som meningsfulla utifrån deras syfte att skapa vetande 
om arbetstidsfrågan. Detta vetande skapas utifrån vissa premisser och är ett 
aktivt formulerande. Intentionen bakom vetandeproduktionen förstår jag som 
intentionen att skapa ett vetande om arbetstidsförkortning som formulerar detta 
som en hanterbar fråga för en välfärdsstat. Detta vetande syftar till att uppfattas 
som auktoritativt. Min metod för att tolka utredningarna handlar om att söka 
förståelse för vad utredningarna vill säga, hur de skapar meningssammanhang 
och på vilka premisser texten vilar. 

Att studera formulerandet av en arbetstidsfråga innebär även att studera hur 
denna fråga omformuleras över tid. De statliga utredningarna är inte isolerade 
från en ekonomisk, politisk eller social kontext. Argumenten i dem förändras 
och förskjuts över tid. Skinner menade att kontextualisering av texter kan göras 
på två sätt, antingen genom att de placeras i ett sammanhang där meningen av 
det skrivna blir lättare att förstå, eller genom att söka att upprätta en kausalitet 
mellan kontexten och det skrivna.56 Skinner vänder sig emot det senare och 
menar att en allt för stark betoning på kontext gör att den som studerar idéer 
och argument hamnar i ett hopplöst läge, där det inte går att förklara vad 
som kom först av hönan och ägget.57 Jag har sökt efter att kontextualisera 
utredningarna för att begripliggöra deras innehåll och förändringarna i dem, 
snarare än att försöka förklara varför innehållet i dem förändras, eftersom mitt 

54  Skinner (2002) s. 99.
55  Skinner (1969) s. 48. 
56  Skinner (1969) s. 99 ff. Se även Åsard (1987). 
57  Skinner (1969) s. 42. 
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syfte är att förstå hur arbetstidsfrågan formuleras, snarare än att förklara vad 
som gjorde dessa formuleringar möjliga från första början. 

Det ovan anförda handlar om mitt grundläggande angreppssätt på käll-
materialet. Rent praktiskt har jag sökt efter problem- och behovsformuleringar 
i materialet. 

Carol Bacchi har utvecklat en metod för att analysera problemformulering-
ar, What is the problem represented to be? (WPR-analys).58 Bacchi formulerar 
ett antal frågor som blir relevanta att ställa i en WPR-analys: Vilka antaganden 
innebär problemrepresentationen? Hur har denna kunnat skapas? Vad anses 
som oproblematiskt? Vad som förblir outtalat? Kort sagt kan WPR-analys 
sägas vara ett sätt att problematisera problemformuleringarna.59 Bacchis WPR-
analys innebär ett praktiskt förhållningssätt till att se olika utsagor kring 
arbetstiden som problematiska, hur problemet konstrueras och vilka möjliga 
lösningar som föreslås. På så sätt synliggör formuleringen av problemen hur 
vetande skapas, både genom vad som utelämnas och vad som får ta plats. 
Genom att studera problemformuleringar går det att se hur förskjutningarna 
och förändringarna sker, genom att problemen omformuleras, eller genom att 
problemet kvarstår, men formuleringarna av lösningar ändras. 

Min undersökning rör frågor statliga ansvaret, det möjliga och det önsk-
värda. De tidigare anförda teoretiska utgångspunkterna utgör grunden för 
vilka formuleringar jag undersökt i materialet. De utsagor som anses rele-
vanta är dessa ständigt återkommande frågor om konflikt, kostnad och syfte. 
Detta innefattar formuleringar om vad som är ett problem, vad som är möjliga 
lösningar på detta problem och vilka behov som anses önskvärda att tillfreds-
ställa. 

Disposition
Avhandlingen består av sju kapitel varav fyra är empiriska. De empiriska 
kapitlen är tematiskt indelade. Att analysera problemkomplexen var för sig 
möjliggör en djupare förståelse för hur det statliga ansvaret och önskvärdheten 
av reformen har formulerats (och omformulerats) när de olika aspekterna av 
arbetstidsförkortning har behandlats. Att dekonstruera hur staten har formulerat 
en arbetstidsfråga gör det möjligt att se dynamiken i hur denna process 
förändras över tid. En strikt kronologisk analys fångar inte denna dynamik 
eftersom den statliga arbetstidsfrågans komponenter betonas olika mycket 
vid skilda tidpunkter. De övergripande linjerna i hur staten har formulerat en 
arbetstidsfråga blir synliga när dessa teman sedan kopplas ihop i slutkapitlet. 

Nästföljande kapitel är ett kontextkapitel. Där avser jag att diskutera 
hur tidigare forskning har relaterat arbetstidsfrågan och det kapitalistiska 
produktionssättet och presentera den tidigare forskningen om den svenska 

58  Bacchi (2009).
59  Bacchi (2009) s. 20.
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arbetstidens utveckling. Jag kommer även att ge en bild av hur den första 
arbetstidslagen tillkommer och arbetstidens utveckling under 1900-talet. 
De efterföljande fyra kapitlen är de empiriska kapitlen. Kapitel III avser att 
besvara frågan om hur staten har förhandlat klasskonflikt genom att formulera 
en arbetstidsfråga och hur detta har omformulerats över tid. I detta kapitel 
analyseras hur statens roll att driva arbetstidsfrågan har formulerats utifrån 
synen på klasskonflikt, och hur denna roll kom att omformuleras över tid och 
tappa i betydelse i takt med att klasskonflikten tonades ned. 

Kapitel IV handlar om hur arbetstidsförkortning har diskuterats som en 
möjlig och omöjlig reform samt vem som har ansetts bära kostnaderna för denna. 
Detta kapitel söker att besvara frågor om på vilket sätt arbetstidsförkortning 
har formulerats som en kostnad och hur detta hänger ihop med synen på 
arbetstidsförkortning som en möjlig och önskvärd reform. Detta kapitel 
söker således att besvara frågor om det statliga ansvaret såväl som huruvida 
arbetstidsförkortning anses vara en möjlig reform. 

Kapitel V handlar om hur arbetstidsförkortning har formulerats på en 
individuell nivå genom olika behovsformuleringar. Detta kapitel söker att 
besvara frågor om vilket värde som fritiden tillskrivits och hur formuleringar 
av arbetstidsförkortningens syfte relaterar till detta. Detta kapitel söker att 
analysera hur individer formuleras som de som har att tjäna (eller förlora) på 
mer fritid och kortare arbetstid. 

Kapitel VI handlar om arbetstidsfrågan som en jämställdhets- och familje-
politisk fråga. Detta kapitel handlar om huruvida arbetstidsförkortning har 
setts som ett medel för att skapa jämställdhet och hur synen på problem-
formuleringar om arbetstiden samverkar med formuleringar om familjers 
behov. Detta kapitel relaterar till såväl det statliga ansvaret att driva en 
familjepolitik som vem arbetstidsförkortning kan gynna. Detta kapitel 
kommer sist i ordningen eftersom arbetstidsfrågan under den senare delen av 
perioden formuleras utifrån att familjen är dem som eventuellt har att vinna 
på kortare arbetstid.

Kapitel VII syftar till att ge en sammanfattande diskussion och analys av 
avhandlingens resultat, sammanfoga de olika tematiska delarna till en hel-
hetsbild av det statliga formulerandet av en arbetstidsfråga och besvara hur 
det statliga ansvaret samt önskvärdheten av reformen har formulerats och 
omformulerats under den undersökta perioden. 
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KAPITEL II

Arbetstidens utveckling och förklaringar

Kapitalism och den mätbara tiden
Mina utgångspunkter formulerades utifrån vad som är möjligt att göra inom 
ett givet ekonomiskt system. Att produktionssättet har betydelse för arbetet 
och arbetstidens organisering är ingenting nytt. Forskare har identifierat hur 
kapitalismen kom att innebära en ny tidsorganisering, och hur lönearbetet blev 
definierat av att tiden kunde mätas och kvantifieras. I sin klassiska uppsats 
om tid och lönearbete visade historikern E.P. Thompson hur upplevelsen av 
tid är intimt sammanlänkad med produktionssystemet. Thompson menade att 
kapitalismens genombrott kom att forma en ny tidsdisciplin. Centralt i detta 
var den mätbara, kvantifierbara tiden. Thompson beskrev den förindustriella 
produktionen som uppgiftsorienterad, utan en klar gräns mellan arbete och 
fritid. Framför allt utmärktes arbetet av en oregelbundenhet, utan fasta rutiner. 
Denna oregelbundenhet blev under en tilltagande industrialisering föremål för 
en formalisering.1

Denna formalisering beskrev Thompson som en disciplinering. Arbetarna 
tvingades acceptera den nya tidsdisciplinen, som angav tiden som ett 
kvantifierbart värde: 

Den första generationen fabriksarbetare fick lära sig av sina herrar hur viktig 
tiden är. Den andra generationen bildade kommittéer för kortare arbetstid i tio-
timmarsrörelsen. Den tredje generationen krävde övertidsersättning. De hade 
accepterat företagarnas kategorier och lärt sig att slå tillbaka inom dem. De 
hade lärt sig sin läxa, att tid är pengar, och det hade lärt sig den bara alltför väl.2

Omläggningen av produktionen tvingade fram en ny upplevelse och värdering 
av tiden. Den nya tidsdisciplinen legitimerades genom moraliska föreställ-
ningar om tid, arbete och lättja. En del av detta var föreställningen om den 
farliga sysslolösheten, som ansågs vara moraliskt fördärvande. Detta härledde 
Thompson till att kapitalismen tvingar fram en tidsuppfattning om den 
produktiva tiden som värdefull, den improduktiva tiden som värdelös.3 Det är 
1  Thompson (1983) s. 40.
2  Thompson (1983) s. 46.
3  Thompson (1983) s. 48.
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svårt att mäta exakt vilket genomslag dessa värderingar har fått, men Thompson 
konstaterade hur vissa premisser om vad tid är har kommit att naturaliseras. 
Han menade att det moderna samhället karaktäriseras av tidshushållning där 
uppdelningen mellan arbete och fritid är en väsentlig del.4 Thompson frågade 
sig hur människorna i en ”automatiserad framtid” kan utnyttja en ökad fritid, 
ifall samma tidvärdering lever kvar, samma nyttomaximerande förståelse 
av tiden.5 Det skulle krävas en ny, eller en tillbakagång till en tidigare, 
upplevelseform av tiden. Gränserna mellan arbetstid och fritid skulle återigen 
behöva rivas.

även ekonomihistorikern Lars Magnusson har, i sin studie om arbetet 
inom smideshantverk i Eskilstuna under 1800-talet, påpekat att produktionen 
påverkar tidsuppfattningen och hur tiden värderas. Han menade att detta arbete 
var präglat av en porös arbetstid och oregelbundenhet.6 Ett exempel på detta är 
så kallade frimåndagar, ett slags självpåtagen ledighet. Denna företeelse var 
delvis accepterad, vilket Magnusson menar visar på att gränsen mellan arbete 
och fritid inte var helt tydlig.7

I sin studie om svenska verkstäders arbetstidsanvändning 1900–1920 
undersökte ekonomihistoriken Alf Johansson framväxten av rationell organi-
sering av produktionen och organisering av arbetstid som syftade till en ökad 
arbetsintensitet och en ökad effektivitet.8 Johanssons resultat kan sägas stödja 
en del av Thompsons teser, om att en ökad systematisering och disciplin i 
produktionen innebar nya sätt att värdera arbetstiden. 

även teknikhistorikern Lewis Mumford poängterade sambandet mellan 
kapitalistisk produktion och tidsuppfattning i den ofta citerade meningen ”Det 
är klockan, inte ångmaskinen, som är den moderna industriålderns nyckel-
maskin.”9 Han skrev, precis som Thompson, om hur tidsregelbundenhet har 
kommit att prägla människors liv. Mumford lyfte fram hur en mekanisering 
av arbetsvillkor ledde till tidsreglering. Den tidiga industrialiseringen skapade 
en tidsvärdering där tid blev mätbart, en storhet jämförbar med pengar. Tiden 
kom att kvantifieras och bli sedd som en vara.10 

Kvantifieringen av tid är således kopplad till framväxten av ett kapitalistiskt 
produktionssätt. Detta skapar en konflikt om tiden. Som ovanstående forskare 
har påpekat är denna konflikt präglad av moraliska uppfattningar om 
arbetets och fritidens värde. Deras resultat har varit en del av att forma mina 
utgångspunkter; att arbetstiden präglas av kapitalism, konflikt och moralism. 

4  Thompson (1983) s. 55.
5  Thompson (1983), s. 57.
6  Magnusson (1988) s. 265. 
7  Magnusson (1988) s. 277.
8  Johansson (1977) s. 197.
9  Mumford (1984) s. 21.
10  Mumford (1984) s. 167.
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Förklaringar till arbetstidens utveckling 
Den internationella forskningen om kortare arbetstid tar avstamp i kapitalism 
och tidens kvantifiering på ett liknande sätt som det ovan anförda.

Historiken Gary S. Cross lyfter fram samma tes om kapitalismens framväxt 
och tidsreglering. Han menar dock att formaliseringen av arbetstiden till 
en kvantifierbar storhet också möjliggjorde en kamp för kortare arbetstid. 
Förtingligandet av tid och den nya tidsdisciplinen synliggjorde en konflikt 
i arbetet. Han hävdar att kampen för kortare arbetstid under 1800-talet inte 
enbart handlade om en kamp för arbetarna att kunna se till sitt rekreationsbehov, 
utan också om personlig frihet, och att fritiden kom att innebär en frihet från 
arbete. Han menar att ramsan ”eight hours for what we will” innebär att lyfta 
fram fritiden som autonom tid, och att arbetarrörelsen inte sökte att legitimera 
kortare arbetstid i termer av ökad arbetseffektivitet eller förbättrad rekreation.11 
Cross har undersökt arbetstidsförkortningar i Storbritannien och Frankrike 
och menar att 1900-talets arbetstidsförkortningar, efter 48 timmarsveckans 
införande, har präglats av en liten förkortning i daglig arbetstid, och att 
arbetstidsförkortning istället har tagits ut i form av längre semester.12 Kravet 
på rätten till fritid i form av semester vann allt mer legitimitet. Cross hävdar 
att den progressiva utvecklingen mot kortare arbetstid tog slut i mitten på 
1960-talet.13 Idén om att kortare arbetstid bidrog till ökad tillväxt blev allt 
mer ifrågasatt, och arbetstidsförkortningar kom snarare att förknippas med 
stagnation. Cross menar också att kortare arbetstid i viss mån är ett unikt 
krav, eftersom det pekar mot sociala och kulturella behov som inte går att 
tillfredsställa utan mindre arbete.

även fritidsforskaren Benjamin Kline Hunnicutt hävdar att 1900-talets 
senare del präglas av ett avbrott eller ett slut på en progressiv rörelse mot 
kortare arbetstider. Han undersöker USAs arbetstidsutveckling och menar 
att den ekonomiska krisen under den stora depressionen kom att omdefiniera 
kampen för kortare arbetstid. Fritid kom att omtolkas som något ont istället 
för gott, mycket fritid kopplades till arbetslöshet och sysslolöshet.14 Han 
finner också att det blev svårare att grunda kravet på arbetstidsförkortning 
på rekreationsbehov efter 48-timmarsveckans införande. Hunnicutt hävdar, 
precis som Cross, att kravet på kortare arbetstid kom att definieras som 
ekonomiskt farligt. Arbetarrörelsen kom också att acceptera en antingen-
eller-situation, där högre löner ställdes mot kortare arbetstid. Såväl Cross 
som Hunnicutt har gjort undersökningar som visar hur kampen för kortare 
arbetstider har varit en problematisk kamp som hotar arbetets värde och därför 
har varit svår att driva. Den problematiska karaktären av arbetstidsförkortning 
är, såsom tidigare nämnts, en viktig utgångspunkt för denna avhandling. 
11  Cross (1993) s.11.
12  Cross (1993) s. 223.
13  Cross (1993) s. 223.
14  Hunnicutt (1988), s. 309.
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Den norska historikern Inger Björkhaug har undersökt den norska arbets-
tids utvecklingen. Hon menar att införandet av kortare arbetstider har varit en 
långdragen process som krävt politiska påtryckningar och som, trots att de 
genomförts under högkonjunkturer, inte kan förstås som en automatisk följd av 
ekonomisk utveckling.15 Björkhaug menar att arbetarrörelsen främsta argument 
för arbetstidsförkortning har varit att kortare arbetstid är ett sätt att ta ut arbetets 
andel av produktionen, ett sätt att kompensera för den ökade arbetsintensitet 
som rationaliseringar innebär samt kortare arbetstider som en åtgärd mot 
arbetslöshet.16 Björkhaug pekar mot att arbetstidsfrågan har behandlats i norska 
statliga utredningar av partsammansatta kommittéer, där utgångspunkten 
har varit frågan om huruvida och på vilket sätt arbetstidsförkortningarnas 
(negativa) ekonomiska verkningar kan kompenseras.17 Björkhaug pekar 
således på att den norska arbetstidsutvecklingen är ett resultat av ett samspel 
mellan ekonomiska förutsättningar och politisk press från arbetarrörelsen, där 
frågan om sambandet mellan kortare arbetstid och ekonomiska verkningar har 
stått i centrum. 

Det finns också ett stort forskningsfält som behandlar arbetstid utifrån 
andra utgångspunkter och fokuserar på så kallade arbetstidsregimer eller reg-
lerings regimer. Denna forskning undersöker ofta övergången från ett homo-
gent till ett mer diversifierat arbetstidsmönster i termer av flexibilitet. Detta 
kan till exempel utgå från att undersöka hur flexibla tidsregimer formas på 
arbetstagarnas eller arbetsgivarnas villkor.18 Andra undersökningar utgår från 
vilka skillnader som finns i olika länders tidsregimer.19 Undersökningar kan 
också utgå från att analysera deltidsarbete och oregelbundet arbete utifrån ett 
genusperspektiv.20 Forskningen kan även undersöka vilka konsekvenser olika 
arbetstidsregimer får och ge förslag på policyförändringar.21 Forsknings fältet 
kring arbetstidsregimer behandlar ett brett spektra av olika typer av tidsmönster 
och hur dessa gestaltas. Detta forskningsfält ger en indikation av hur diver-
si fierad forskningen om arbetstid är. Forskningen om arbetstidsregimer 
behandlar dock inte arbetstidsförkortning som en politisk reform utan rör 
framförallt hur arbetstiden kan ta olika former, och kommer därför inte att 
diskuteras närmare i denna avhandling. 

Den svenska forskningen om arbetstidsförkortningar har till största delen 
ägnat sig åt att söka förklaringar till den svenska arbetstidens utveckling. Det 
finns också äldre svensk forskning som har behandlat arbetstidsförkortning. 
Statsvetaren Lennart Lohse har undersökt arbetsgivarnas inställning i arbets-
tidsförkortningsfrågan och den parlamentariska behandlingen, från tiden 
15  Björkhaug (1985) s. 40.
16  Björkhaug (1985) s. 24. 
17  Björkhaug (1985) s. 41.
18  Chung och Tijdens (2013). 
19  Lee, McCann och Messenger (2007).
20  Rubery, Smith och Fagan (1998).
21  Fudge (2001).
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innan arbetstiden reglerats i lag till och med införandet av tre veckors se-
mester 1951.22 Statsvetaren Hjalmar Sellberg har undersökt debatten om 
skyddslagstiftning och som en del av denna undersökning behandlar han även 
lagstadgandet av 48-timmars arbetsvecka.23

Arbetsrättshistorikern Lotti Ryberg-Welander visar i sin avhandling om 
arbetstidsregleringar hur staten har lagstiftat om arbetstiden. Hon menar att 
själva lagstiftandet av arbetstiden bör tolkas som mer än ”bara” skyddslag-
stiftning, och ett statligt ingripande i förhandlingar. Det är även en del av 
ett välfärdsstatsbyggande, att lagstiftningen innebar att påpeka vilka roller 
arbetaren hade som samhällsmedborgare.24 Ryberg Welander behandlar 
arbetstidsregleringar ur ett arbetsrättsligt perspektiv och gör en internationell 
jämförelse.25 Hon drar slutsatsen att arbetstidsfrågan sätter fokus på medborger-
liga behov och att arbetstidsregleringar därför har varit uttryck för en statlig 
intervention till stöd för arbetstagarna.26 Ryberg Welander lyfter således 
arbetstidsförkortning som välfärdsstatlig fråga, men fokuserar sin analys på 
hur arbetstidsregleringar innebär förändringar i arbetskontraktet.27

Utvecklingen mot kortare arbetstider i Sverige har undersökts i tre avhand-
lingar av Tommy Isidorsson, Hans Hellström och Christer Sanne. Dessa tre 
avhandlingar diskuterar inte särskilt utförligt det faktum att förkortningar av 
arbetstiden i Sverige främst har skett genom lagstiftning. Det finns en tendens 
att se arbetstidsförkortningarna som en process som involverar såväl arbets-
givare, stat som arbetarrörelse, varför man behandlar fackföreningsmaterial, 
statligt material samt material från SAF. 

Historiken Tommy Isidorssons analys av arbetstidens utveckling utgår från 
en strukturcykelanalys. Han finner att arbetstidens utveckling har präglats av 
diskontinuitet. Han analyserar framförallt SAFs och de fackliga organisa-
tionernas inställning till arbetstiden. Statens inställning till arbetstidsfrågan 
behandlas relativt kortfattat. Isidorsson söker främst att förklara arbetstidens 
utveckling och finner att detta hänger ihop med utvecklingsblock i produktio-
nen.28 

Historikern Hans Hellström hävdar däremot att kultur är överordnat 
teknisk-ekonomiska förhållanden då det gäller att förklara arbetstidens ut-
veckling.29 Han använder sig i viss mån av kommittématerial och utgår från 
att staten är en av aktörerna i arbetstidsfrågan. Hellström menar att den statliga 
synen var samstämmig med LO och SAF. Den gemensamma synen utgick 

22  Lohse (1963).
23  Sellberg (1950).
24  Ryberg Welander (2000) s. 185.
25  Ryberg Welander (2000).
26  Ryberg Welander (2000) s. 185. 
27  Ryberg Welander (2000) s. 354 ff.
28  Isidorsson (2001) s. 323.
29  Hellström (1992) s. 198.
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från att tillväxt skulle prioriteras framför arbetstidsförkortningar.30 Hellström 
anser att arbetstiderna inte har förkortats särskilt under 1900-talet, undantaget 
från semestrar, och menar att detta är på grund av en kultur som framhäver det 
goda i arbetet.31

även samhällsplaneraren Christer Sanne utgår från att kultur och 
värderingar formar arbetstiderna. Han hävdar att samhället har karaktären av 
ett arbetssamhälle.32 Välfärdsstaten är en del av detta arbetssamhälle. Sanne 
lyfter fram att staten framför allt har haft en verkställande roll i arbetstidsfrågan 
och att andra parter har drivit den.33 Han menar att den sociala välfärd som 
staten ska erbjuda bekostas av långa arbetstider och därför har staten inte 
kunnat driva en arbetstidsförkortning. När arbetstidsförkortning drivits av 
staten har rättvisa mellan olika grupper varit huvudmotivet.34

Samtliga avhandlingar identifierar olika typer av processer bakom 
arbetstidsfrågan. Den förklarande ansatsen som avhandlingarna har innebär 
att forskarna söker att skapa olika förklaringsmodeller. Ofta betonas det 
gemensamma intresset av arbetstidsförkortning, snarare än konflikt. Det 
statliga handlingsutrymmet har inte undersökts närmare. I deras analyser 
behandlas inte arbetstidsförkortning entydigt som en socialpolitisk reform och 
arbetstidsförkortningar är inte en given del av en välfärdsstatlig politik. Jag 
menar att det faktum att arbetstidsförkortning, som till övervägande del har 
skett genom lagstiftning i Sverige gör det intressant att undersöka statens roll 
och hur arbetstidsförkortning har behandlats som en välfärdsstatlig reform. 

Några som uppmärksammat statens roll i arbetstidsfrågan är arbetar-
historikerna Mikael Ottosson och Calle Rosengren. De har bland annat 
undersökt tillkomsten av den första arbetstidslagen. Ottosson och Rosengren 
beskriver hur moraliska värderingar kring tiden formas och påverkar arbets-
tidsregleringen.35 De utgår från föreställningar kring behov, arbete och fritid, 
och dessa utgångspunkter liknar mina egna. De har dock fokuserat på enskilda 
debatter och inga längre tidsperioder. Rosengren har även utkommit med 
en sammanläggningsavhandling där en del av artiklarna rör den historiska 
arbetstidsförkortningsdebatten.36 

även samhällsvetaren Uffe Enokson har studerat statens roll i arbetstids-
frågan. Hans avhandling behandlar tidspussel och arbetstidsregimer på många 
nivåer och identifierar en diskrepans mellan individers behov och samhällets 
krav på produktion.37 Bland annat undersöker han hur arbetstidsregimer har 
tagit form i statliga utredningar och klassificerar utredningarna utifrån typo
30  Hellström (1992) s. 200.
31  Hellström (1992) s. 216.
32  Sanne (1995) s. 113.
33  Sanne (1995) s. 270.
34  Sanne (1995) s. 267.
35  Se t.ex. Ottosson och Rosengren (2007) s. 200.
36  Rosengren (2009).
37  Enokson (2013).
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logier om arbetstidsregimer för att på så vis upptäcka grundläggande drag av 
förändring.38 Enoksons studie behandlar delvis samma material som jag men 
gör detta relativt kortfattat. 

Som tidigare nämnts finns det skäl att tro att arbetstidsfrågan är en del av en 
välfärdsstatlig politik, men mest framträdande i forskningen är det ovan anförda 
aktörsperspektivet, där staten sällan räknas som en aktör. Den delen av tidigare 
forskning som använder sig av ett längre tidsperspektiv söker främst att förklara 
arbetstidens utveckling och går inte närmare in på hur staten har hanterat och 
formulerat arbetstidsfrågan. Isidorsson utgår i sin analys av aktörers argument 
utifrån LO, TCO och SAF.39 Han menar att arbetstidsförkortning främst är 
en fråga om ändrade produktionsförhållanden snarare än att betrakta som en 
politisk reform.40 Hellström ger ingen tydlig förklaring till varför staten har 
reglerat arbetstiderna, men menar att arbetstidsförkortning som en successiv 
process inte fortgår eftersom det finns en kulturell uppfattning om att materiell 
standardhöjning bör prioriteras framför kortare arbetstider.41 Enokson studerar 
kortfattat statliga utredningar om arbetstid som policyprocess, och identifierar 
olika typer av förändringar i denna process. Han pekar mot en utveckling över 
tid där de sociala motiven som fanns för arbetstidsförkortning har trängts undan 
till förmån för mer ekonomiska tolkningar.42 Han särskiljer mellan ekonomisk 
politik och välfärdsstatlig politik, där den förra har fått mer utrymme på den 
senares bekostnad.43 En liknande syn har även Christer Sanne, som identifierar 
en paradox i välfärdsstaten, mellan kraven ökad tillväxt och välfärd.44 

Såväl Enokson som Sanne ställer frågan om varför arbetstidsförkortning 
har blivit allt mer omöjligt, när det en gång i tiden ansågs som en möjlig 
reform. De menar att arbetstidsförkortningar har varit en del av ett välfärds-
statligt fokus och då var motiv som arbetarnas säkerhet och jämlikhet mellan 
olika grupper viktiga motiv.45 Enokson hävdar att den välfärdsstatliga politi-
ken i stort har förändrats, och därför har arbetstidsförkortning tappat i värde 
för välfärdsstaten.46 även Sanne menar att ett fokus på tillväxt har gjort att 
arbetstidsfrågan har ”hamnat på undantag”.47

Den tidigare forskningen betonar visserligen att arbetstidsförkortning har 
varit en konfliktfylld reform, men det saknas en djupare analys av hur staten 
har formulerat arbetstidsfrågan som välfärdsstatlig politik och hur staten har 
formulerat sitt ansvar att driva arbetstidsförkortning i egenskap av lagstiftare. 
38  Enokson (2013) s. 61 ff. 
39  Isidorsson (2001) s. 39.
40  Isidorsson (2001) s. 323.
41  Hellström (1992) s. 216.
42  Enoksson (2013) s.133 ff.
43  Enoksson (2013) s.134.
44  Sanne (1994) s. 135.
45  Enokson (2013) s. 96, Sanne (1994) s. 267.
46  Enokson (2013) s. 157.
47  Sanne (1994) s. 268. 
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Den tidigare forskningen framför motiven för arbetstidsförkortning på en 
individuell nivå, hur mer fritid kan gagna arbetaren. 

Jag menar att den glidning i arbetstidsfrågan som tidigare forskning lyfter 
fram missar hur frågan i sig förändras. Den tidigare forskningen söker att finna 
förklaringen till frågans omformulering i en förskjutning från sociala motiv 
till ekonomiska motiv i den välfärdsstatliga politiken i stort. Att studera hur 
vetandet om arbetstiden har förändrats och hur detta påverkar argumenten 
om det möjliga och önskvärda innebär att undersöka den inre dynamiken i 
arbetstidsfrågan. Jag vill lyfta fram hur det statliga ansvaret formuleras, hur det 
ingripande i produktionen som arbetstidsförkortning innebär har motiverats. 
Arbetstidsförkortning som välfärdsstatlig politik handlar om vem som kan 
och bör bära kostnaden för reformen och ekonomiska motiv har sålunda varit 
ständigt närvarande. 

Mina utgångspunkter är därför annorlunda, min ambition är inte att söka 
att ge ytterligare en förklaringsmodell till varför arbetstidsförkortningar ge-
nomförs vid ett visst tillfälle eller varför arbetstidsförkortning har gått från en 
möjlig till omöjlig reform. 

Jag menar att det behövs en djupare analys av argumenten för och emot 
arbetstidsförkortning för att förstå hur arbetstidsförkortning har hanterats 
genom att staten har formulerat arbetstidsfrågan. En sådan studie kan visa 
på vilket sätt arbetstidsförkortning har existerat både som problem och som 
en välfärdsstatlig reform samtidigt. Den tematisering jag gör visar på hur 
argumentationen har rört olika nivåer. Genom att undersöka vilka argument 
som använts och hur premisserna för denna argumentering förändrats vill jag 
belysa hur frågan har förändrats och rört på sig inom tydliga gränser, där frågor 
om ekonomi, om individuell välfärd och om klasskonflikt har samexisterat. 
En sådan analys kan visa på hur arbetstidsförkortning är en mycket speciell 
reform, en reform som behövt hanteras av välfärdsstaten och som aldrig har 
varit oproblematisk, som har varit föränderlig samtidigt som vissa premisser 
har varit konstanta. 

Arbetstidsfrågan i Sverige under 150 år 

Mot den första arbetstidslagen
Långt innan de lagliga regleringarna fanns en debatt om arbetstiderna. Den 
första riksdagsmotionen som behandlar arbetstidsförkortning skrevs av Nils 
Hansson, en frikyrklig liberal, vid 1856–1858 års riksdag. Hanssons motion 
syftade framförallt till att begränsa arbetstiden för minderåriga. Han utmålade 
arbetet i fabrikerna som slaveri under barbariska förhållanden, och ansåg 
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därför att en förkortning av arbetstiden var nödvändig.48 Nils Hanssons förslag 
var ovanligt. Vid denna tidpunkt hade bara Frankrike antagit en princip om 
kortare arbetsdag. Detta formulerades vid februarirevolutionen 1848 men kom 
sedan att falla i glömska. Att vilja sätta upp gränser för maximal arbetstid kan 
därför ses som något ganska uppseendeväckande.49 I utskottsbehandlingen 
av Hanssons motion lyftes det fram att minderåriga arbetare kunde vinna på 
en begränsning av arbetstiden (barn mellan 12 och 15 års ålder), men att en 
begränsning av vuxna arbetares arbetstid var olämplig, eftersom de själva 
ansågs veta bäst hur länge de kunde arbeta utan att ta skada.50 Tanken om en 
normalarbetsdag för vuxna föll således redan i utskottsbehandlingen. 

Behovet av kortare arbete i den tidiga debatten grundade sig på moraliska 
utsagor, om arbetets uppbygglighet och den farliga fritiden. Därför bedömdes 
det inte som att det förelåg starka skäl till att förkorta arbetstiden.51 Det fanns 
inte heller en enad arbetarklass som kämpade för arbetstidsförkortning. Det 
förekom strejker både för och emot kortare arbetstid. I det senare fallet var det 
på grund av rädsla för lägre löner. Arbetstidsfrågan var inte högt prioriterad 
runt mitten av 1800-talet, trots att vissa röster hade fört fram detta krav. Men 
mot slutet av seklet blir dessa röster fler och fler, och starkare och starkare. 
I samband med den framväxande industrialismen, kom den så kallade 
arbetarfrågan att få politisk uppmärksamhet. Politiken kom att fokusera på 
trygghetsnät och lindring av industrialismens verkningar.52 Motioner väcktes i 
riksdagen som yrkade på förbättring av arbetarnas livsvillkor. 

Den liberale riksdagsmannen Adolf Hedin begärde att en utredning skulle 
tillsättas för att undersöka lagstiftning om socialförsäkring och olycksfalls-
försäkring.53 Hans motion vann bifall och Arbetsförsäkringskommittén till-
sattes år 1884. Denna utredning påvisade faror och hygieniska brister i 
industrin, och föranledde den så kallade Yrkesfarelagen som innebar lag-
stiftning om arbetarskydd. Kommittén menade att samhället var tvunget att 
ingripa och bevaka arbetarens intressen, och underkände principen om det fria 
arbetskontraktet.54 Det växte också fram ett statligt kontrollsystem för att se 
till att kraven efterlevdes. Det fanns således en diskussion om industrialismens 
faror och negativa verkningar även för de vuxna arbetarna, som ansågs vara i 
behov av ett statligt skydd.

Trots att arbetarskyddsfrågor vann mark fanns det ett kompakt motstånd 
mot normalarbetsdagen i riksdagen. De motioner som framfördes avslogs. 
Argumenten var att vuxna män själva skulle bestämma längden på sin egen 

48  Sellberg (1950) s. 31.
49  Sellberg (1950) s. 30.
50  Sellberg (1950) s. 30.
51  Sellberg (1950) s. 32–33.
52  Junestav (2004) s. 59, Elmér (1964) s. 47. 
53  Arvidson (2000) s. 44. 
54  Sellberg (1950) s. 88.
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arbetstid.55 Men den växande arbetarrörelsen ställde krav på en reglerad normal -
arbetsdag. Den andra internationalen antog 1889 kravet om åtta timmars 
arbetsdag.56 Socialdemokraten Hjalmar Branting talade den första maj 1890 
om behovet av åtta timmars arbetsdag. De argument han fram förde var bland 
annat att en kortare arbetstid skulle minska den fysiska och intellektuella 
”urartningen” av arbetarklassen, samt att arbetaren skulle få tid till att utvecklas. 
Eftersom arbetarklassens uppgift var att skapa en ny samhällsordning, var det 
av högsta vikt att arbetarklassen fick tid till bildning, menade Branting.57  

Kraven på åttatimmarsdagen verkade utopiska för både arbetsgivare och 
statsmakten, eftersom det ansågs vara en alltför kraftig reduktion av arbets-
tiden. När liberalen Fridtjuv Berg 1890 begärde en begränsning av arbetstiden 
till åtta timmars arbetsdag, ansågs detta ”inte vara allvarligt menat” just 
eftersom det var en så pass kraftig förkortning.58 Efter 1880-talet försvann 
frågan om normalarbetsdagen från riksdagsdebatten för att återkomma 1908. 

Runt tiden för storstrejken 1909 hade arbetstiden i de flesta fall förhandlats 
till ner mot tio timmar per dag, och det fanns en del skyddslagstiftning för 
kvinnor och barn som även innefattade arbetstider. Den enda generella 
regleringen som gällde även vuxna män var dock följande formulering i 
arbetarskyddslagen ”Tiden för arbetares användning till särskild hälsofarlig 
sysselsättning skall tillbörligen inskränkas.”59 Socialdemokratiska motioner 
om en reglerad normalarbetsdag väcktes 1908, 1910 och 1913.60 Värner 
Rydéns motion från 1908 krävde åtta timmars arbetsdag, och i motivkretsen 
fanns argument om arbetarskydd och att fritiden hade ett socialt värde. Rydéns 
motion ställde krav på att en utredning skulle tillsättas, men motionen avslogs. 
En arbetstidsförkortning skulle försämra Sveriges konkurrenskraft. Ett annat 
argument mot var att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle inne-
bära en avsevärd löneförhöjning.61 

Arbetstidslagen kom under den politisk turbulenta tiden runt 1919, där 
den parlamentariska behandlingen blev framtvingad av de många arbets-
konflikterna och de allt mer högljudda kraven på arbetstidsförkortning.62 
Kravet på åtta timmars arbetsdag kunde drivas utifrån både reformistiska och 
liberala ståndpunkter.63 även revolutionära röster hördes i diskussionen om 
arbetstidsförkortning, som gjorde gällande att arbetstidsförkortning var en 
systemkritisk reform, som syftade till att ändra villkoren för produktionen. 
Ett exempel på hur kravet om arbetstidsförkortning kom att ställas som ett 
55  Sellberg (1950) s. 116.
56  Isidorsson (2001) s. 19.
57  Resolution till Brantings 1a majtal 1890, först tryckt i Social-Demokraten 1890-05-03, s. 2.
58  Gårdlund (1942) s. 421.
59  SOU 1925:34, s. 6.
60  Sellberg (1950) s. 227.
61  Sellberg (1950) s. 232.
62  Sellberg (1950) s. 260.
63  Sellberg (1950) s. 237.
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radikalt krav finns i pamfletten ”Fram för den socialistiska republiken!” som 
formulerades av det socialdemokratiska vänsterpartiet, det socialdemokratiska 
ungdomsförbundet, Sveriges soldat- och arbetarförbund tillsammans med 
ungsocialister och syndikalistister. Detta var ett program för hur man tänkte sig 
socialismens införande i Sverige. Bland krav som arbetarkontroll över industrin, 
överlämnandet av all jordegendom till arbetarmassorna, avskaffandet av det 
militära och avskaffandet av monarkin ryms även ”omedelbart införande av 
åtta timmars arbetsdag”64. Ett annat exempel är hur frågan behandlades under 
de så kallade hungerupploppen 1917. Där kom svälten att bli ett argument för 
kortare arbetstid, eftersom man helt enkelt inte orkade arbeta på tom mage.65 

I kommittén för den första arbetstidsutredningen satt representanter för 
såväl arbete som för stat och kapital. Deras arbete präglades av konflikt mellan 
de olika representanterna som hade olika uppfattningar om arbetstidens 
längd. Företrädarna för arbetsgivarna kom att reservera sig mot förslaget om 
48-timmars arbetsvecka och föreslog istället en lagstiftning på 54 timmar.66 
Arbetstidskommitténs förslag blev dock en lagreglering av 48 timmars arbets-
vecka, vilket lagstadgades 1919. Lagen var dock provisorisk och fylld av 
undantag som lämnade stora arbetargrupper utanför lagstiftningen. 

Det var inte endast frågor om den dagliga arbetstiden som var aktuella. 
1917 hade det kommit motioner från vänstersocialistiskt håll som krävde 
att frågan om lagstadgad semester skulle bli föremål för utredningar. 67 Den 
första arbetstidskommittén fick även i uppdrag att utreda frågan om semester. 
Dess arbete utmynnade i ett förslag om åtta dagars semester. Återigen var 
arbetsgivarrepresentanterna missnöjda och reserverade sig mot förslaget. De 
menade att semester endast borde införas för vissa yrkesgrupper vars arbete 
var särskilt tröttande, och att detta i så fall borde ske i avtal.68 SAF anslöt sig 
till deras reservationer. Förslaget om lagstadgad semester vann föga gehör. 
Den antagna arbetstidslagen hade påverkat den politiska debatten som var 
spänningsfylld och kommitténs förslag ledde inte till någon proposition.69 Men 
planeringen av lagstiftandet om semester satte spår. När arbetstidsutredningens 
förslag om semester remitterades ansåg Socialstyrelsen att en medelväg borde 
vara möjlig. De menade att en lagstadgad reglering av semester skulle innebära 
svårigheter, men att man inte helt borde avvisa kravet. Rätt till semester skrevs 
in i arbetarskyddslagen 1931, vilket gav rätt till minst en veckas semester.70

64  Fram för den socialistiska republiken! Ett program för en svensk massaktion. Stockholm, 
1918. Flygblad undertecknat av Socialdemokratiska Vänsterpartiet, Socialdemokratiska Ung-
domsförbundet och Sveriges Soldat- och Arbetarförbundet.
65  Nyström (1994), s. 53.
66  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden (1919) s. 46.
67  Sellberg (1950) s. 204.
68  Loshe (1963) s. 196.
69  Loshe (1963) s. 196.
70  Loshe (1963) s. 197.
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Efter den första lagstiftningen – arbetstidsförkortningar under 
1900-talet
Arbetstidslagen var ett provisorium genom hela 1920-talet. Detta decennium 
präglades av hög arbetslöshet, konflikter på arbetsmarknaden och parlamenta
risk instabilitet. Under 1920-talet handlade arbetstidsdiskussionen framförallt 
om konsekvenserna av lagstiftningen 1919 och någon ytterligare förkortning 
tycktes inte ligga för dörren. Arbetstidslagen kom att lagfästas 1920, och sedan 
att förlängas 1924 och 1926, för att slutligen permanentas 1930. Liberaler och 
socialdemokrater röstade tillsammans igenom detta.71 

1930-talet har beskrivits som en tid då den sociala reformpolitiken tog fart 
och ambitionerna för denna politik höjdes och radikaliserades.72 Decenniet 
inleddes med en ekonomisk kris och stigande arbetslöshet. I den politiska 
de batten ledde dessa problem till en betoning av det statliga ansvaret över 
ekonomin, medborgarnas försörjning och välfärd.73 Socialdemokraterna på-
började sitt fyrtiofyraåriga regeringsinnehav (med undantag för ett kortare 
avbrott) 1932. Deras politiska strategi var att med reformer gradvis förbättra 
arbetarklassens levnadsstandard. Förutsättningen för att dessa reformer skulle 
komma till stånd var höjd produktivitet. 74 

Frågan om arbetets karaktär i och med arbetets rationalisering kom att 
aktualiseras. Frågan blev bland annat ämne för en enskild utredning 1939 och 
diskuterades av såväl riksdag, arbetsgivare som fackföreningsrörelsen.75 En 
utgångspunkt för rationaliseringsdebatten var att den industriella utvecklingen 
gjorde det nödvändigt med nya former av arbetarskydd. Föreställningar om 
de negativa effekterna av denna utveckling blev motiv för socialpolitiska 
reformer.76 I motionerna som krävde kortare arbetstid under denna tid hän-
visades ofta till industrins rationalisering som ett argument för att behovet för 
arbets tidsförkortning har blivit större. 77

I mitten på 1930-talet blev 40 timmars arbetsvecka ett aktuellt krav för den 
internationella arbetarrörelsen och den internationella arbetsorganisationen 
ILO, ett krav som LO anslöt sig till 1936. Socialminister Gustav Möller 
menade att 40 timmars arbetsvecka inte var nödvändigt inom en snar framtid. 
Han hävdade att en sänkning till 45 timmar var nog, men ställde sig inte prin-
cipiellt emot en 40 timmars arbetsvecka som ett långsiktigt mål.78 

71  Isidorsson (2001) s. 82.
72  Andersson (2002) s. 14.
73  Junestav (2004) s. 73. 
74  Korpi (1980) s. 99–100.
75  De Geer (1978).
76  De Geer (1978) s. 306. 
77  Motioner AK 287/1931 286/1934, 337/1935. Argumentet användes också i arbetstidsmotioner 
till LO-kongressen 1936, se Johansson (1989) s. 105.
78  Sociala meddelanden (1936) nr. 8, s. 584–586.
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I riksdagen debatterades kortare arbetstider. Kommunister krävde utred-
ningar om såväl semesterfrågan som arbetstidsfrågan. Det ställdes också 
krav på förkortningar av den dagliga arbetstiden, som mest till sex timmars 
arbetsdag. Dessa motioner avstyrktes. Frågan om lagstadgad semester hade 
fört en något undanskymd tillvaro men kom återigen upp på dagordningen. 
1936 tillsatte Socialdepartementet en utredning för att utreda frågan om 
utökad semester och denna framlade 1937 sitt betänkande med förslag om lag 
på två veckors semester. Från högern kritiserades utredningens förslag med 
hänvisning till att det ekonomiska läget var ovisst och att ett lagstadgande 
av semester skulle innebära att ”lägga sten på en redan förut mycket tung 
börda.”79 Från socialdemokratiskt håll menade man att lagen var ett stort steg 
framåt och påpekade att det rörde sig om en hälsoreform, som därför inte 
borde ”ligga inom det politiska stridsfältet.”80 LO anslöt sig till huvudtanken i 
förslaget, men menade att tolv semesterdagar inte var tillräckligt, utan bara ett 
steg på vägen mot ytterligare semesterledighet.81

Efter att två generella arbetstidsförkortningar hade genomförts väcktes 
frågan om vissa arbetargrupper har ett större behov av ledighet än andra. 
På 1940-talet kom arbetstidsförkortning för vissa arbetargrupper att bli 
föremål för både utredningar och debatt. Diskussionen utgick från att vissa 
arbetare har påfrestande arbeten och därmed ett större behov av fritid, 
och att förkortningar för vissa grupper var ett steg på vägen mot generella 
förkortningar. Socialdemokraten Sigvard Cruse anförde i en motion 1945 
att rationaliseringarna hade drivits så långt inom vissa yrken att hälsoskäl 
motiverade en arbetstidsförkortning för dessa grupper.82 I andra lagutskottets 
utlåtande över Cruses motion framhöll man att vissa yrkesgrupper med särskilt 
påfrestande arbeten hade ett behov av kortare arbetstid, och att detta kunde 
vara ”ett provisorium i avbidande på en generell arbetstidsförkortning”.83 
Således kunde arbetstidsförkortning för vissa arbetargrupper ses som ett 
steg på vägen mot generella förkortningar. Detta var en tanke som återfanns 
i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, som var avsett att fungera som ett 
principprogram för den socialdemokratiska politiken. Där angavs att arbets-
tidsförkortning främst är önskvärt för grupper med ”mera påfrestande 
sysselsättningar” men att generella arbetstidsförkortningar kunde bli påkallade 
i takt med att levnadsstandarden steg.84

1947 tillsattes en kommitté som skulle se över arbetstidslagstiftningen. 
Denna kommitté var synnerligen aktiv och släppte sju utredningar som 
behandlade arbetstidsförkortning för vissa grupper, såsom gruvarbetare, 

79  FK protokoll, 1938 nr. 41, s.7.
80  AK protokoll 1938 nr. 42, s. 22.
81  Prop. 1951 nr 286, s. 43.
82  AK 1946 motion nr 423.
83  Andra lagutskottets utlåtande nr 17 1945, s. 12. 
84  Loshe (1963) s. 183. 
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flottningsarbetare och skiftarbetare. Denna kommitté fick även i uppdrag att 
utreda en förlängning av semestern. 1946 hade socialdemokrater begärt en 
utredning angående utökning av semestern till tre veckor.85 1948 fick Arbets
tidskommittén i uppdrag att utreda frågan om förlängd semester och 1950 
kom deras förslag. Tre veckors semester lagstadgades 1951. 

Under 1930- och 40-talet fanns således en livlig diskussion om förkortning 
av den dagliga arbetstiden och två semesterreformer genomfördes. Motiv om 
arbetarskydd dominerade debatten och blev argument för att vissa grupper 
hade ett större behov av skydd än andra. Men det fanns också krav på 
förkortning av den dagliga arbetstiden. Dessa krav kom att vinna ny aktualitet 
på 1950-talet. 

Arbetstidsförkortningar under välfärdsstatens höjdpunkt
Mellan 1958 och 1978 förkortades arbetstiden avsevärt. Arbetstidsförkortning 
hade diskuterats och debatterats i decennier och kraven verkade under denna 
period hörsammas. Under denna period skedde en etappvis förkortning mot 
40 timmars arbetsvecka som var helt genomförd 1971. Semestern utökades 
från tre veckor till fem veckor. Den största delen av arbetstidsförkortningarna 
sammanfaller med den svenska välfärdsstatens höjdpunkt.86 Levnadsstandarden 
och konsumtionen ökade hastigt, välfärdspolitiken expanderande och 
inkomstskillnaderna minskade. Socialpolitiken differentierades och syftade 
till att höja levnadsstandarden, snarare än att enbart fungera som ett trygghets-
nät.87 I motioner och tillstyrkanden för kortare arbetstid var motiven något 
förändrande. Arbetskraftens förslitning och det uppdrivna arbetstempot var 
fortfarande vanligt förekommande argument, men man pekade också mot 
produktionsvinster och hävdade att arbetarna hade rätt till en del av dessa i 
form av kortare arbetstid. 

Socialdemokraterna kom att driva frågan om kortare arbetstider mer 
intensivt än tidigare, och argumenterade för en generell arbetstidsförkortning. 
Frågan om kortare arbetstider uppmärksammandes på LO:s kongress 1946 och 
den socialdemokratiska partikongressen 1948, då medlemmarna motio nerade 
om kortare arbetstid.88 Några år senare tog socialdemokraterna upp frågan på 
dagordningen i riksdagen. Vid 1953 och 1954 års riksdag väcktes motioner från 
socialdemokratiskt håll som krävde en utredning om arbetstidsförkortning.89 
1954 blev generell arbetstidsförkortning en valfråga för socialdemokraterna. 
Samma år tillsatte den socialdemokratiska regeringen en kommitté som skulle 
utreda frågan om kortare arbetstid. Utredningen framlades 1956 och gav 

85  AK 1945 motion nr. 307, s. 5.
86  Magnusson (2002) s. 373.
87  Lindqvist (1989) s. 34.
88  Ramquist (2012). 
89  AK prot. 1953, nr. 225. 
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förslag på en succesiv förkortning till 45 timmars arbetsvecka. Förslaget från 
kommittén var enhälligt.

Det fanns således en viss konsensus kring att det var dags för ytterligare 
en generell arbetstidsförkortning. Detta märktes inte minst av debatten om 
lagförslaget i riksdagen. Representanter från socialdemokraterna, folkpartiet, 
kommunisterna och högern förhöll sig positiva. Högern menade att lagförslaget 
skulle gå att genomföra utan att näringslivet blev lidande90 samt att lagförslaget 
hade ”legat i säck innan det lades i påse” och att det enhälliga förslaget från 
utredningen visade på att arbetsmarknaders parter hade kommit överens.91 
Från socialdemokratiskt håll yttrande man att ”De som vill göra gällande att 
arbetstagarna här i landet har drivit sitt krav på arbetstidsförkortning alltför 
hårt, bör nog gå in i sin kammare och fundera ordentligt på saken.”92 Man 
hävdade således att förslaget var ett resultat av en långdragen process, och att 
tiden nu var inne för en förkortning av den dagliga arbetstiden. Den kritik som 
fanns mot lagförslaget kom framförallt från Bondeförbundet, som menade att 
förslaget innebar en ekonomisk belastning för näringslivet och samhället.93 

45-timmars arbetsvecka började införas 1958, arbetstiden förkortades med 
en timme om året och förkortningen var helt genomförd 1960. Detta blev den 
första generella förkortningen av den vardagliga arbetstiden sedan 1919. Det 
gick således 39 år mellan den första förkortningen av den dagliga arbetstiden 
och en ytterligare förkortning med tre timmar i veckan. De kommande 
arbetstidsförkortningarna lät dock inte vänta på sig lika länge.

Frågan om 40 timmars arbetsvecka blev allt mer brännande. Motioner som 
lyfte fram detta krav och menade att frågan skulle utredas kom från kommunister, 
socialdemokrater och folkpartister.94 1960 skrev socialdemokraterna in detta 
krav i sitt partiprogram. Vid LO:s kongress 1961 framfördes krav på 40 
timmars arbetsvecka från medlemmarna, styrelsen ställde sig positiv, men 
menade att kortare arbetstid skulle genomföras succesivt.95 1962 antog ILO 
en rekommendation om 40 timmars arbetsvecka, vilket samtliga svenska 
ombud röstade för. 1963 tillsattes en kommitté för att utreda frågan och dess 
arbete var klart 1968. Men det skedde en förkortning av den dagliga arbets-
tiden innan kommittén hann lägga fram ett förslag. Denna gång skedde det 
genom avtal istället för lagstiftning. 1966 avtalade LO och SAF om 42 1/2 
timmars arbetsvecka efter att förhandlingarna hade strandat och medlaren 
lade fram förslag om arbetstidsförkortning. Detta lagstadgades kort efteråt. 
Detta är enda gången som avtalsvägen föregick lagstiftningen då det gällde en 
generell arbetstidsförkortning. Detta avtal slöts dock mot bakgrund av att det 

90  FK prot. 1957 nr. 15, s. 37.
91  FK prot. 1957 nr. 15, s. 38.
92  FK prot. 1957, nr 15, s. 39. 
93  Protokoll FK 1957 nr. 15, s. 35.
94  Hellström (1992) s. 172.
95  Hellström (1992) s. 166.
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fanns ett pågående utredningsarbete med att lägga fram ett förslag om arbets-
tidsförkortning.96

1968 framlade kommittén fram ett förslag om att stegvis införa 40 timmars 
arbetsvecka. Precis som 1956 var förslaget denna gång enhälligt av kommittén. 
Arbetstiden förkortades med en timme per år och 40 timmars arbetsvecka var 
helt genomfört 1971.  

Förlängningar av semestern var inte präglade av samma långdragna diskus-
sion som förkortningar av den dagliga arbetstiden. Fyra veckors semester 
lagstadgades 1963. Detta var tre år efter att socialdemokraterna hade utlovat 
en ytterligare semestervecka inför valet 1960.97 Ytterligare en förlängning av 
semestern var aktuell tio år senare, efter att många röster hade höjts för ytterligare 
en semestervecka. I riksdagen hade kommunister såväl som folkpartister 
och centerpartister yrkat på en förlängning av semestern.98 LO begärde i en 
skrivelse en översyn av semesterlagen, och menade att en förlängning av 
semestern var särskilt angelägen, eftersom det fanns orättvisa skillnader i 
semesterlängden mellan olika grupper. Semesterutredningens betänkande 
med förslag om lag kom 1975. LO framhöll även i sitt remissyttrande att 
förslaget var tillfredställande och ett viktigt steg mot utjämningen av villkoren 
mellan olika arbetargrupper.99 SAF menade dock i sitt remissyttrande att det 
inte fanns ekonomiskt utrymme för semesterreformen och att förslaget borde 
skjutas på framtiden.100 Fem veckors semester lagstadgades 1978. Detta var 
den sista generella förkortningen av arbetstiden, men arbetstidsförkortning 
fortsatte vara ett ämne för debatt och utredningar. 

Sex timmars arbetsdag och en omöjlig arbetstidsfråga
Början och mitten av 1970-talet var en tid då den socialpolitiska diskussionen 
kom att präglas av radikalisering. Tillväxten som ett överordnat politiskt 
mål började ifrågasättas, och de sociala kostnaderna för denna diskuterades 
i termer av ”mänsklig resursförslitning”.101 Således kom tillväxten att ställas 
mot socialpolitiska mål. Under denna tid växte debatten om sex timmars 
arbetsdag och blev en viktig fråga för kvinnoförbunden inom de politiska 
partierna. Den hade en tydlig prägel av jämställdhets- och familjepolitik 
och motivet var att de långa arbetstiderna var ett hinder för samvaron 
mellan föräldrar och barn, samt att kvinnor tvingades till dubbelarbete.102 
Familjeargumentet vann en bred politisk konsensus, och 1976 hade samtliga 
partier, utom moderaterna, antagit en arbetstidsförkortning till 30-timmar i 
96  Isidorsson (2001) s. 65, SOU 1968:66, s. 23.
97  Hellström (1992) s. 165.
98  Motioner (1974:430) (1974:161) (1974:28).
99  Prop. 1976/77:90, s. 237.
100  Prop. 1976/77:90, s. 281.
101  Andersson (2003) s. 63.
102  Se t.ex. Socialdemokratiska kvinnoförbundet (1974).
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veckan eller sex timmars arbetsdag som ett långsiktigt mål. Detta innebar 
dock inte att kortare arbetsdag drevs aktivt av partierna. Frågan om kortare 
arbetstider behandlades en ny arbetstidskommitté, DELFA (Delegationen för 
arbetstidsfrågor). Kommittén tillsattes efter överläggningar mellan statsråden 
och LO, TCO och SACO/SR där man diskuterade formerna för det fortsatta 
utredningsarbetet i arbetstidsfrågor. DELFA framlade två utredningar, men 
lade inte fram några lagförslag. Efter den uppblossande debatten om sex 
timmars arbetsdag kom frågan om kortare arbetstid att förlora prioritet. VPK 
fortsatte att skriva motioner om sex timmars arbetsdag och krävde handling av 
regeringen, men vann inget bifall.103 

Sedan slutet på 1970-talet har den svenska ekonomin varit mindre stabil än 
under efterkrigstiden. Motsättningarna mellan LO och SAF ökade också under 
denna period, mot bakgrund av att LO krävde lagstiftning i arbetsrättsliga 
frågor.104 1980-talet kom att präglas av ”den tredje vägens socialpolitik”, med 
nya problemformuleringar kring kostnaderna för sociala reformer och den 
offentliga sektorn. Löneutrymmet skulle hållas nere för att öka företagens 
lönsamhet. Reformer sågs som allt dyrare, utan någon avkastning till 
samhället.105 Arbetstidsförkortning blev betraktad som en allt mer omöjlig 
reform och i samband med detta diskuterades arbetstidens förläggning och 
flexibilisering i högre utsträckning. 

En ny arbetstidslag trädde i kraft 1983. Denna lag var i stort sett dispositiv, 
till förmån för centrala kollektivavtal. Lagstiftningen innebar på så vis ett 
slags ramverk för arbetstiderna och förstärkte kollektivavtalens ställning 
för att reglera arbetstiderna. Denna nya arbetstidslagen var ett resultat av 
en utveckling där arbetstidsfrågorna i allt större utsträckning har kommit att 
behandlas i kollektivavtal snarare än i statliga regleringar.106 

Mot slutet av 1980-talet var det dags för arbetstidsfrågan att utredas igen. 
Bakgrunden till detta var att TCO och SACO/SR hade begärt en utredning 
om kortare arbetstid. Utredningen lade inte fram något lagförslag utan 
ställde sig mycket avvisande till arbetstidsförkortning. Under 1990-talet 
kom alternativa reformer att debatteras och diskussionerna utgick från ett 
behov av flexibilisering. Frågor om arbetstidens förläggning tog allt mer 
utrymme, samt alternativa former av arbetstidsreformer, som till exempel IF 
Metalls förslag på arbetstidsbank. Fler och fler ledningar och styrelser inom 
fackföreningsrörelsen övergav kraven på kortare arbetstid. Illustrativt för denna 
förändring är hur Svenska kommunalarbetareförbundet kom att överge sex 
timmars arbetsdag som mål under 1990-talet. Kommunal hade, som kvinnligt 
dominerat fackförbund, länge drivit frågan som en jämställdhetspolitisk fråga, 
men under 1990-talet upphörde sex timmars arbetsdag att vara ett konkret 

103  Motioner 1976/77: 141, 1977/78:333, 1983/84:1337.
104  Magnusson (2002) s. 449. 
105  Andersson (2003) s. 128, Magnusson (2002) s. 423.
106  Ryberg Welander (2000) s. 170.
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mål och blev en vision, eller en utopi.107 I början av 1990-talet inträffade en 
ekonomisk kris med påföljande massarbetslöshet. 90-talskrisen satte sina spår 
i arbetstidsfrågan, och kortare arbetstid framstod allt mindre som ett aktuellt 
krav och allt mer som en omöjlig reform. Trots detta utreddes frågan under 
nittiotalet, bland annat för att försöka anpassa den svenska lagstiftningen till EU-
direktiv. Den senaste arbetstidskommittén tillsattes 2001, efter att LO, TCO 
och SACO hade lämnat ett gemensamt förslag om ändrade arbetstids regler.108 
Trots att inga fler arbetstidsförkortningar genomfördes efter införandet av fem 
veckors semester fortsatte frågan att vara föremål för vetandeproduktion och 
det tillsattes statliga utredningar som behandlade frågan om kortare arbets-
tid. Dessa utredningar framlade inte några förslag om kortare arbetstid, men 
formulerade och omformulerande statens arbetstidsfråga.  

Majoriteten av arbetstidsförkortningarna sammanfaller med den svenska 
välfärdsstatens höjdpunkt. Men inte ens då var arbetstidsförkortning någonting 
oproblematiskt. Det är en reform som varit livligt diskuterad, där arbetsgivare 
och fackföreningar ofta har haft skilja uppfattningar.  

Konflikt och kompromiss i arbetstidsfrågan
Arbetstidsförkortning är en konfliktfylld reform som har debatterats i många 
decennier. Fackföreningar, arbetsgivare, intressegrupper och politiska partier 
har argumenterat för och emot arbetstidsförkortning. LO:s inställning till 
arbetstidsfrågan har präglats av en viss avoghet. Kommunisterna har drivit 
arbetstidsfrågan, vilket blir tydligt då man ser från vilket håll de flesta motioner 
i riksdagen om kortare arbetstid har kommit. Att kravet har drivit från radikalt 
vänsterhåll har LO markerat mot.109 Mellan 1951 och 1971 ställde LO inga 
direkta krav på arbetstidsförkortning.110 En förklaring är att man har ansett 
det vara nödvändigt att prioritera högre lön och heltidsarbete framför mera 
fritid.111 Det har också funnits en starkare vilja hos LO:s medlemmar än hos 
LO:s styrelse att driva arbetstidsförkortningar.112

Arbetsgivarna har argumenterat emot arbetstidsförkortningar. Bland annat 
har det funnits en rädsla för att arbetstidsförkortningar är en irreversibel 
process, har arbetstiden väl förkortats kommer den inte kunna bli längre 
igen.113 De har hävdat att arbetsgivarna ska ha rätt att leda och fördela arbetet, 
och att de därför ska ha inflytande över arbetstidens längd och förläggning.114 
De har argumenterat att lagstiftning felaktigt ingriper i avtalsrätten och därför 
107  Linderoth (2010) s. 89.
108  Kommittédir. 2000:97, s. 2.
109  Sanne (1994), s. 181, se även Ramquist (2013).
110  Sanne (1994) s. 194. 
111  Sanne (1994) s. 270.
112  Ramquist (2013).
113  Isidorsson (2001) s. 121.
114  Lohse (1963) s. 224.
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hävdat att arbetstiderna ska vara en fråga om avtal och inte lagregleringar. I 
de kommittéer som arbetsgivarrepresentanter har varit en del av förekommer 
ofta reservationer med en likande argumentation. Där har inte arbetsgivarna 
kategoriskt avvisat arbetstidsförkortning, utan hävdat att tidpunkten är illa 
vald eller att förkortningen är för omfattande, att produktionen inte är redo, att 
den kommer att fördyras om arbetstidsförkortning genomförs allt för hastigt.115 

I riksdagen har både motståndare och förespråkare debatterat arbetstids-
förkortningar. När kommittéer som föreslår generella arbetstidsförkortningarna 
har tillsatts har detta föregåtts av lång parlamentarisk och facklig diskussion. 
Det finns således en fördröjning från det att krav ställs tills lagstiftningar sker. 
Förkortningarna av den dagliga arbetstiden kan förstås mot bakgrund av 40 
timmars veckas symboliska värde. Det var ett länge uppställt mål för såväl den 
svenska som internationella arbetarrörelsen. Vägen till detta mål var lång, den 
dagliga arbetstiden kom att under flera decennier successivt förkortas till 40 
timmars arbetsvecka. 

Arbetstidsförkortning har varit en statlig angelägenhet under 1900-talet, 
både genom faktisk lagstiftning och genom de formuleringar som skett i de 
statliga utredningarna. Det har varit nödvändigt för staten att formulera en 
arbetstidsfråga, kraven på kortare arbetstid har behövt bemötas. Den politiska 
diskussionen om arbetstiderna är omgärdad av problemformuleringar om 
vetande: går det att genomföra en arbetstidsförkortning? Hur ska det gå till? 
Vilka blir verkningarna? Varför ska arbetstiden förkortas? För vem? Dessa 
frågor har fått olika svar under 1900-talet, men har ställts gång på gång.

115  Se t.ex. SOU 1937:49, s. 196, SOU 1950:23, s. 92, SOU 1976:34, s. 137. 
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KAPITEL III

Mellan arbete och kapital – förhandlande av 
klasskonflikt

Inledning 
Frågan om kortare arbetstider bär på en konflikt mellan arbete och kapital. I 
denna konflikt fungerar staten som en medlare i relationen mellan arbete och 
kapital, som en tredje part som söker att förhandla arbetstidsfrågan. Frågan 
om klasskonflikt i arbetstidsfrågan belyser det statliga ansvaret att ingripa i 
produktionsförhållandena, när det anses nödvändigt för staten att träda in och 
lösa olika problem. Statens förhandlande utgår från vilka former klasskonflikt
en har och huruvida konflikten anses så pass allvarlig att den kräver ett statligt 
ingripande. 

1938 slöts Saltsjöbadsavtalet, den ”historiska kompromissen” mellan arbete 
och kapital. Detta var startskottet för den så kallade svenska modellen, vars 
ideal var partssamverkan, det vill säga att statsmakterna skulle hålla sig borta 
från arbetsmarknaden och låta parterna förhandla.1 Arbetstidsförkortning är 
ett avsteg från denna önskvärda avtalsfrihet. De arbetstidsförkortningar som 
genomförts under 1900talet har i de allra flesta fall skett genom lagregleringar 
snarare än genom förhandlingar mellan arbetare och arbetsgivare. Det-
ta innebär att staten, i sin roll som lagstiftare, har förhandlat och formulerat 
klasskonflikten i arbetstidsfrågan. 

Detta förhandlande har tagit olika former. Som tidigare nämnts innebär 
lagstiftande om arbetstiderna att staten ingriper i produktionsförhållandena. 
Att ingripa i förhållandena mellan arbete och kapital kan förstås som att stats-
makterna företräder arbetarnas intressen. Regleringar kring arbetstiden blir då 
en fråga om arbetarskydd, där staten går in och reglerar en maximal arbetstid 
för att skydda arbetaren från arbetets faror. På så sätt hindrar staten att arbetaren 
blir alltför exploaterad och därmed inte kan reproducera sin arbetskraft. På så 
vis innebär det statliga ingripandet en motrörelse mot kapitalets destruktivitet. 
Denna motrörelse innebär på samma gång ett reproducerande av kapitalismen 
i sin helhet. Förhandlandet kan även få formen av försök till att lösa problem 
med arbetskonflikter, där arbetstidsförkortning blir ett sätt att nå arbetsfred. 

1  Magnusson (2002) s. 401. 



53

Det statliga ingripandet utgår då från att arbetskonflikter verkar hotande mot 
systemets stabilitet. Ytterligare ett tänkbart förhandlande rör statens funktion 
som omfördelare. Arbetstidsförkortning blir då en fördelningsfråga, som 
handlar om att fördela frukterna av arbetet och förhandla konflikten kring vem 
som har rätt till produktionsresultatet. 

Hur staten förhandlar klasskonflikt utgår från vissa gränser. Statens 
systembevarande funktioner innebär att det statliga ingripandet i produktions-
förhållandena inte får hota företagens lönsamhet och vinster och därigenom 
det ekonomiska systemet. Trots dessa gränser innebär formuleringarna av 
en arbetstidsfråga att staten tar ställning i klasskonflikten och argumenterar 
för vikten av att ingripa i relationen mellan arbete och kapital. Dessa 
ställningstaganden förändras över tid, vad som anses vara det statliga ansvaret 
omformuleras. Statens förhandlande av klasskonflikt handlar således om hur 
arbetstiderna tolkas som en fråga om en konflikt mellan arbete och kapital, en 
konflikt som staten måste förhålla sig till. 

Kapitlet handlar om när staten diskuterar arbetstidsfrågan i termer av 
klasskonflikt och det finns svårigheter att etablera ett gemensamt intresse mellan 
stat, kapital och arbete. Det syftar till att undersöka problemformuleringar 
kring klasskonflikt samt hur arbetstidsförkortning formuleras som en lösning 
på dessa problem. Detta innebär att föreställningar om det statliga ansvaret att 
synliggörs. 

Klasskonflikten omformuleras över tid och nya konfliktlinjer dras. Det 
som framhålls som en explicit konflikt och förhandlas som en sådan kan över 
tid komma att omförhandlas. Detta kapitel syftar också till att belysa dessa 
omformuleringar och förskjutningar. 

Arbetsfred genom fritid 
I arbetstidsfrågans barndom formuleras arbetstidsförkortning som en lösning 
på problem med arbetskonflikter. 1918 var ett rekordår för arbetsinställelser 
sedan storstrejken 1909.2 Den första arbetstidsutredningen tillkom i en tid då 
arbetarrörelsen hade krävt åtta timmars arbetsdag i trettio år, och frågan om 
lagstiftning bar en tydlig klassprägel. Åtta timmars arbetsdag var ett krav 
som hade en viktig symbolisk betydelse för arbetarrörelsen. Arbetsgivarna 
var starkt emot en arbetstidsförkortning. De var även oroade över situationen 
på arbetsmarknaden och kallade 1918 för ”oron och stridens år”.3 Problem-
formuleringar kring arbetsfred var viktiga för 1919 års utredning om reglering 
av arbetstiden. Att lindra konflikterna på arbetsmarknaden formulerades då som 
ett gemensamt intresse för stat, arbete och kapital, och arbetstidsförkortning 
ansågs vara ett medel för detta.
2  Edvinsson (2015).
3  Casparsson (1948) s. 450.
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Arbetstidskommittén hade en svår uppgift framför sig, nämligen att lyckas 
formulera ett lagförslag om kortare arbetstid när frågan var så tydligt präglad av 
klasskonflikt och under så pass oroliga tider. Utredningen behövde formulera 
ett vetande om arbetstidsfrågan som kunde ses som allmängiltigt och objektivt. 
Samtidigt behövde man ge förslag på en begränsning av arbetstiden, vilket i sig 
innebar ett ställningstagande för arbetarna. Under utredningens gång nåddes 
dessutom kommittén av beskedet att det var brådskande, och att arbetet borde 
vara färdigt till 1919 års riksdag. Representanterna skrev att denna tidsbrist 
hade lett till vissa brister i betänkandet, och man hade velat överlämna ett 
mer uttömmande betänkande.4 I denna första arbetstidsutredning fanns det 
motstridiga intressen mellan deltagarna i kommittén. Representanter från 
stat, arbete och kapital hyste skilda åsikter om vad som ansågs vara möjligt. 
Betänkandet är splittrat i ett arbetar- och ett arbetsgivarperspektiv. Man 
påpekade interna stridigheter i utredningsarbetet och de meningsskiljaktigheter 
som funnits mellan arbetarnas och arbetsgivarnas representanter.5 Arbets-
givarna menade att en begränsning till åtta timmars arbetsdag skulle vara 
alltför omfattande. Arbetarnas representanter lät meddela att det var den 
minsta begränsning man kunde nöja sig med.6 

I denna utredning formuleras arbetstidsförkortning som en lösning på 
konflikter på arbetsmarknaden. Dessa formuleringar är de starkaste argumenten 
för att arbetstidsförkortning bör genomföras. Därmed blir klasskonflikten 
förhandlad genom att formulera ett gemensamt intresse, där även arbetsgivarna 
har att vinna på att tillgodose arbetarklassens krav på kortare arbetstid: 

även om reformen till en början skulle leda till åtskilliga svårigheter för indu-
strien och en viss minskning av produktionen, håller kommittén före, att dessa 
olägenheter säkerligen i stort sett komma att betyda mindre än de svårigheter 
och förluster, som skulle vållas genom långvarig och förbittrad strid om denna 
sak.7

Det är inte arbetstidsförkortning som en konfliktfylld reform i sig som for
muleras som ett problem. Tvärtom formuleras arbetstidsförkortning som en 
lösning på befintliga konflikter. Att produktionen blir lidande av en konflikt 
om arbetstiden är negativt för arbetsgivarna, varför arbetstidsförkortning 
är fördelaktigt även för dem, trots att de hävdar att arbetstidsförkortning 
skulle fördyra produktionen. Det är hotet om att klasskonflikten riskerar att 
bli mer intensiv som föranleder lagstiftningen. Arbetsfreden framställs som 
ett gemensamt mål att sträva efter. Lagen motiveras på så vis utifrån att den 
skulle ha en systembevarande funktion.

Utredningen menar att den har haft för lite tid till att framställa ett utförligt 
lagförslag, och föreslår i stället en lag som inte är speciellt heltäckande och 
4  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden (1919) s. 3.
5  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden (1919) s. 35.
6  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden (1919) s. 36.
7  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden (1919) s. 27.
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dessutom av provisorisk karaktär.8 Lagen var ett provisorium fram tills 1930. 
I en uppföljande utredning från Socialstyrelsen menade man att lagen måste 
vara provisorisk på grund av de ekonomiskt instabila tiderna.9 

Många var missnöjda med arbetstidslagen. Framförallt kom röster från 
högern att kritisera den. I Allmänna valmansförbundets valprogram från 1921 
menade man att åttatimmarslagens skadliga verkningar innebar att arbetets 
moraliska värde undergrävdes. De skrev att ”det är fara, att en ungdom växer 
upp och fostras i uppfattningen att arbetet är ett ondt, som bör nedskrifvas till 
det minsta möjliga, medan njutningslifvet frodas.”10 Missnöjet från SAF var 
också stort. Deras syn på hur lagen hotade arbetsmoralen överensstämde i 
hög grad med Allmänna valmansförbundets.11 Åttatimmarsdagen skulle enligt 
SAF kompenseras genom att uppdriva arbetstempot och öka intensiteten i 
arbetet.12 Efter arbetstidslagens införande utarbetade arbetsgivarna en centra-
liserad plan för att ”effektivisera arbetstempot”.13 Den ineffektiva arbetstiden 
skulle minskas. Genom att till exempel dra in på raster skulle arbetsdisciplinen 
skärpas.14 I viss mån rörde detta också förläggningen av arbetstiden. Att organi-
sera arbetstiden så rationellt som möjligt innebar att den skulle förläggas på så 
sätt att all arbetstid skulle vara produktiv.15

Även efter arbetstidslagens införande fortsatte arbetskonflikterna. Under 
1920talet var Sverige det land i världen som hade flest konflikter på arbets
marknaden. Bland annat låg ekonomisk depression och en mycket hög ar-
betslöshet bakom detta.16 Arbetstidslagens avsedda syfte att bringa arbetsfred 
fick således inte omedelbar effekt. Men när arbetstidslagens effekter ska 
utvärderas är det just arbetsfreden som används som argument. 1922 kom 
den uppföljande utredningen från Socialstyrelsen som syftade till att 
undersöka lagens verkningar. I denna hävdar man att lagen var nödvändig att 
genomföra eftersom den fick arbetarna att tro på att det gick att driva krav med 
parlamentariska metoder. Arbetstidslagen beskrivs som problematisk, därför 
att det är svårt att fastslå entydiga och objektivt positiva följder. Arbetsgivarna 
och arbetarna hade mycket olika uppfattningar om värdet av lagstiftningen. 
Utredningen har samlat utsagor från arbetsgivare och arbetare, och funnit dem 
väldigt motstridiga: 

Arbetsgivarna, ofta i känsla av att lagen blivit dem påtvingad, instämma till 
alldeles övervägande del i Svenska arbetsgivareföreningens uttalande: ”Vi 

8  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919, s. 44.
9  SOU 1922:33, s. 114.
10  Allmänna valmansförbundets valupprop 1921.
11  Lohse (1963) s. 176.
12  Dahlqvist (2003) s. 90. 
13  Johansson (1977) s. 52.
14  Johansson (1977) s. 61.
15  Johansson (1977) s. 63.
16  Thörnquist (2005), s. 261.
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anse den lagfästa arbetstidens införande hava varit en stor olycka för hela vårt 
land…Till det svåra, nära förtvivlade ekonomiska läge, vari vårt land nu be-
finner sig, har den varit en bidragande orsak.” Arbetarna, för vilka lagen även 
beträffande de arbetargrupper, för vilka den betytt ringa eller ingen minskning 
i den förut tillämpade arbetstiden, alltid står som en seger i klasskampen… 
Den höga värdesättningen av lagen och beredvilligheten att med alla medel 
kämpa för dess bibehållande skönjes bakom samtliga arbetarsvar, vare sig de, 
såsom en fackförening i en landsortsstad, förklara lagen vara ”den bästa lag 
arbetarklassen någonsin fått.”17

På grund av de tydliga konfliktlinjerna blir det svårt för utredningen att 
hitta det objektivt goda i reformen. De starka problemformuleringarna kring 
att lagen har fått ett så splittrat mottagande visar på lagens klassprägling. 
Eftersom man inte kan finna gemensamma vinster blir det svårt att överbrygga 
klasskonflikten. Återigen framhåller man arbetstidslagen som framgångsrik 
på grund av dess nödvändighet: 

Det torde dock utan gensägelse kunna sägas, att 8-timmarsdagens genomför-
ande i väsentlig mån bidragit till att hos arbetarna befästa tron på möjligheten 
av att genom fortgående sociala förbättringar så småningom på det fredliga 
framåtskridandets väg komma till en förbättrad social ställning. Och redan 
detta måste ur samhällets synpunkt sett tillmätas en icke ringa betydelse.18

Arbetarklassen har således övertygats om att den parlamentariska vägen 
kan vara framgångsrik och man har undvikt en revolution. även om lagen inte 
nödvändigtvis har bidragit till att arbetskonflikterna har minskat har kravet på 
kortare arbetstid inneslutits i parlamentarismen. På samma sätt som tidigare 
lyfts arbetstidslagen fram som ett statligt förhandlande i klasskonflikt som 
verkar systembevarande. Att ge arbetarna en seger på parlamentarisk väg har 
gjort att de kan tro på ett ”fredligt sätt” att driva sina krav vilket formuleras 
som ett samhällsintresse. Det är uppenbart att arbetarklassen, 1919 såväl som 
1922, betraktas som en farlig klass. Detta på grund av att dess sätt att driva 
en klasskonflikt ansågs hota produktionssättet. Det tidiga förhandlandet av 
klasskonflikt var ett försök att hantera arbetarklassens farlighet. Arbetarklassens 
kamp för kortare arbetstid var en kamp som hotade systemet och dess krav 
behövde tillgodoses för att försöka skapa stabilitet. Efter 1920-talet försvinner 
i stort sett arbetsfreden som ett argument för arbetstidslagstiftning, i takt 
med att konflikterna på arbetsmarknaden minskar. Motivet återkommer i en 
utredning som diskuterar behovet av en differentierad semester 1944, då man 
skrev: ”Indirekt tillför den [semestern] även arbetsgivarna värden i form av 
ökad arbetseffektivitet och minskade konfliktrisker, värden som motväga och 
kanske på längre sikt till och med kunna uppväga den direkta ekonomiska 
belastning, som skyldigheten att utge semester innebär för arbetsgivarna.”19 
17  SOU 1922:33, s. 113.
18  SOU 1922:33, s. 44.
19  SOU 1944: 59, s. 29.
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Här formuleras arbetsfreden som ett motiv för arbetstidsförkortning, även om 
det inte finns några vidare motiveringar om att arbetstidsförkortning skulle 
vara en lösning på befintliga arbetskonflikter. Frågan om arbetstider och 
arbetskonflikter kommer dock att försvinna och andra problemformuleringar 
kommer. Det statliga ansvaret för att ingripa i produktionsförhållandena 
omformuleras från ansvaret att undvika en systemhotande klasskonflikt till 
ansvaret att skydda arbetarna. Dessa nya konfliktlinjer i arbetstidsfrågan utgår 
från föreställningar om det statliga ansvaret att reglera arbetstiderna för att 
hindra arbetaren för att bli utsliten i förtid. 

Statligt ansvar och arbetarskydd
Från och med 1930talet omformuleras klasskonflikten. Det statliga ansvaret 
får formen av arbetarskydd, snarare än ansvaret att uppnå arbetsfred genom 
arbetstidsreglering. Statligt arbetarskydd bär på en klasskonflikt eftersom 
det är en reglering som syftar till att skydda arbetarna mot kapitalismens 
destruktivitet. Föreställningar om arbetarskydd insisterar på det statliga 
ansvaret att ingripa i arbetet för att tillgodose arbetarnas skyddsbehov. Det 
statligt ingripande i produktionen anses nödvändigt eftersom arbetaren anses 
vara den svagare parten gentemot arbetsgivarna. Det finns en tydlig dimension 
av systembevarande även i det statliga arbetarskyddet. Statligt arbetarskydd 
kan förstås som ett medel för att reproducera arbetskraften, eftersom ett 
otillgodosett rekreationsbehov sliter ut arbetaren i förtid. Under 1930- och 
40-talet får arbetstidsregleringar karaktären av skyddslagar. Detta är en 
omformulering av lagens syfte från hur detta formulerades vid dess tillkomst. 
I betänkandet som leder till den första arbetstidslagstiftningen finns i princip 
ingen diskussion om att arbetarna är skyddsbehövande och att arbetstidslagen 
är nödvändig som skyddslag. Där implicerar man att arbetstidsreglering i lag 
inte främst bör ses som skyddslagstiftning:

Kravet på arbetstidsförkortning torde till en början väsentligen varit grundat 
på den uppfattningen, att arbetet genom sin långvarighet förorsakade överan-
strängning och yrkessjukdomar. Otvivelaktigt hade denna uppfattning starka 
skäl för sig på en tid, då den effektiva arbetstidens längd ej sällan överskred 
12 timmar av dygnet och ingen avsevärd kontroll från det allmännas sida i 
hygieniskt avseende. Under senare tider ha betydliga förändringar inträtt i nu 
berörda hänseenden.20

I den utredning som föranledde den första arbetstidsregleringen argumenterar 
man mot att det är en lag som främst syftar till att vara en arbetarskyddslag. 
Man hävdar att kraven på arbetarskydd har utgått från föreställningar om ar-
betets karaktär. Utredningen avvisar att arbetet skulle vara så pass destruktivt 
att arbetstidsförkortning krävs av det skälet. Mot bakgrund av detta, och 
20  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919, s. 26.
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den starka argumentationen om arbetsfred som vi tidigare sett, blir det 
tydligt att arbetarskyddet inte var ett bärande argument inför lagens till-
komst. Skyddsaspekten av arbetstidslagen var frånvarande till förmån för 
en annan systembevarande aspekt, nämligen att uppnå arbetsfred. Trots att 
arbetarskyddet blir tillbakavisat som motiv i den utredning som föranleder den 
första lagstiftningen om arbetstiden blir detta motiv bärande i diskussionen 
om ytterligare arbetstidsförkortningar under 1930- och 1940-talet. 

”Samhället anser sig inte stillatigande kunna åse att 
arbetstagarnas hälsa och krafter förslitas” 
Arbetarskyddet innebär att arbetstidens längd blir sammankopplad med ett 
otillgodosett behov av återhämtning hos arbetaren. Det rör sig om en konflikt 
mellan arbetstidernas längd och ett skyddsbehov hos arbetaren. Arbetarna 
kan inte själva se till att rekreationsbehovet blir tillgodosett, de anses inte 
till räckligt starka för att försvara sina intressen. Det statliga ingripandet är 
således nödvändigt. Att formulera arbetstidsregleringar som statligt skydd 
innebär nya problemformuleringar och därmed lösningar. När arbetarskyddet 
blir viktigt spelar föreställningar om otillfredsställt rekreationsbehov stor 
roll. Det finns således ett problem som anses så pass allvarligt att det behöver 
statligt ingripande för att lösas.

Under 1930-talet handlar diskussionen om arbetstidsförkortning om att 
inkludera fler i lagen, efter att lagen har gjorts permanent 1930. Det produceras 
utredningar om reglerad arbetstid för lantarbetare och butiksarbetande. I den 
politiska debatten kom arbetarskyddet i början av 1930-talet att diskuteras mot 
bakgrund av de många olycksfallen i arbetet. Arbetarskydd, i formen av att 
förebygga olyckor, blir föremål för ett spirande samförstånd mellan arbetare 
och arbetsgivare.21 Trots att 1930- och 1940-talet kan ses som början på en 
partssamverkan som hade som mål att arbetskonflikter ska skötas (och lösas) 
genom avtal mellan arbetsmarknadens parter, är diskussionen om arbetarskydd 
tydligast under just denna period. I utredningarna poängteras vikten av ett 
statligt skydd eftersom avtalsvägen inte anses fungera på ett tillfredställande 
sätt i arbetstidsfrågan. Under 1930-talet förekom också en hård kritik mot 
rationaliseringarna av arbetet från fackföreningsrörelsen. Denna rationalisering 
skapade ett större behov av återhämtning och arbetstidsförkortning sågs som 
en lösning.22 I utredningarna framställs en konflikt mellan arbetarnas behov 
och återhämtning och arbetstidens längd, även om själva karaktären av arbetet 
inte diskuteras. Arbetstidslagstiftning som arbetarskydd diskuteras för första 
gången i Lantarbetstidskommitténs utredning från 1936 som syftar till att 
inkludera lantarbetarna i arbetstidslagstiftningen:

21  Sund (1993).
22  Johansson (1989) s. 110.
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Hittills i vårt land genomförd lagstiftning angående begränsning av den tid, 
under vilken en arbetsgivare må använda annan till arbete, har huvudsakligen 
avsett att värna arbetarens intressen mot arbetsgivarens. I den mån arbetaren 
i det allt mer industrialiserade samhället genom lång arbetstid och konstlade 
arbetsformer utsattes för hygieniska vådor, behövde han samhällets skydd. Er-
farenheten visade nämligen, att skyddsbehovet i dessa hänseenden icke blev 
tillfredsställande tillgodosett genom enskilt initiativ.23

Denna historieskrivning påpekar nödvändigheten av skyddslagstiftning och 
menar att staten gick in och tog ett ansvar för att arbetaren inte blev utsliten. 
Här syns föreställningen om att ett allt mer industrialiserat samhälle kräver 
arbetarskydd. Arbetstidslagens införande tolkas som ett tydligt ställnings-
tagande för arbetarna, mot arbetsgivarna, där arbetarna var den svagare 
parten och därför var i behov av statligt skydd. Arbetarskyddet är beskrivet 
som klasskonflikt, där arbetets destruktiva karaktär krävde att staten grep in 
eftersom avtalsvägen inte räckte. 

Det är således två olika beskrivningar av arbetets karaktär som presenteras 
1919 respektive 1935. Vid det första tillfället ansågs arbetet inte vara av så 
pass destruktiv karaktär att (ytterligare) statligt skydd var nödvändigt. 1935 
menar man däremot att det var just arbetets destruktiva karaktär som gjorde 
en begränsning av arbetstiden nödvändig och att arbetstidslagen därför bör 
förstås som en skyddslag. 

Det statliga ansvaret för arbetarna understryks också i 1937 års semester-
utredning, som leder till lagstadgandet av två veckors semester:  

Grunden till att samhället inskrider och genom lagbestämmelser tillser, att ar-
betstagarna erhålla viss semester, är, såsom framgår av det tidigare anförda, att 
söka i en rekreationssynpunkt, d. v. s. att samhället icke anser sig kunna stil-
latigande åse, att arbetstagarnas hälsa och krafter förslitas genom ett oavbrutet 
arbete utan längre uppehåll.24

Här formuleras det statliga ansvaret. Lämnas arbetarna utan statens skydd 
kommer de att bli utslitna i förtid. Det uttrycks en idé om de exploaterande 
tendenserna i arbetet, och att arbetaren anses utsatt för dessa tendenser. I 
citatet blir det uppenbart att arbetarskyddet motiveras utifrån idén om arbetets 
karaktär. Det formuleras en konflikt mellan arbetets destruktiva karaktär och 
arbetarens karaktär som människa. Arbetarna förstås återigen som en svag 
grupp, som inte klarar sig utan samhällets skydd mot kapitalets exploatering. 
även utjämningsskälet motiverar arbetstidsreglering i lag:

En lagstiftning av tvingande karaktär måste även sägas vara det logiskt rätta. 
Om man nämligen är på det klara med att behovet av semester för arbets-
tagarna är så starkt, att samhället skall medverka till att semester av tillräcklig 
längd ernås, kan det ej vara rätt, att vissa grupper av arbetstagare alltfort måste 

23  SOU 1935:48, s. 12.
24  SOU 1937: 49, s. 10.
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lita på sina egna krafter för att nå den nivå, som samhället förklarar sig anse 
vara skälig och vartill samhället förhjälper andra arbetstagare.25

Problemformuleringen kring klasskonflikt gäller att arbetarna är den svagare 
parten. I argumenteringen kring arbetarskydd är förvisso arbetsgivaren från-
varande, men det är tydligt att en semesterreglering är något som arbetarna 
inte förmår uppnå själva, och således något som förvägras dem från 
arbetsgivarhåll. En skyddslag i form av en arbetstidsreglering formuleras 
som lösningen på detta problem. Avtalsvägen räcker inte för att utjämna 
villkoren mellan olika arbetstagare. Det är endast en tvingande lagstiftning 
som kan verka för ett utjämnande av arbetstiderna. Under 1930-talet uttrycks 
således föreställningen om att avtalsvägen inte har räckt till för att tillgodose 
arbetarnas behov. Det formuleras också ett fortsatt behov av att staten griper 
in i arbetstidsfrågan. Lagstiftning anses nödvändig för att alla arbetstagare ska 
kunna erhålla samma arbetstid och få samma behovstillfredsställelse. Men 
behovstillfredsställelsen som staten ska medverka till har en tydlig gräns. 
Staten ska inte hjälpa till efter det att rekreationsbehovet är uppfyllt: ”För 
utsträckande av semestertiden utöver den tidrymd, som ur rekreationssynpunkt 
kan anses vara oundgängligen nödvändigt, måste arbetstagarna lita till sina 
egna krafter; samhället vill och kan därvid icke inskrida till deras hjälp.”26

Föreställningen om statens ansvar vilar på en syn om att arbetstidslagen 
är en skyddslag. Arbetarens skyddsbehov tar slut samtidigt som hans re-
krea tionsbehov. Detta understryker arbetarskyddets funktion av att verka 
systembevarande. Arbetarskyddets gräns går vid att en tillräcklig rekreation 
är uppnådd och när arbetskraftens reproduktion anses vara garanterad.  

Arbetstidslagstiftningen som arbetarskydd kom att framhållas än mer. 1944 
års semesterutredning syftar till att ge en översyn av semesterlagstiftningen 
och ägnar visst utrymme åt en principiell diskussion om lagens karaktär. 
Tidigt slår utredning fast att ”Semesterlagen tillhör arbetsmarknadens skydds-
lagstiftning.”27 Lagstiftningens karaktär av arbetarskydd innebär att ar bets-
tagaren anses ha rätt till semester, oavsett hur länge han har innehaft en 
anställning hos en och samma arbetsgivare: 

Med semesterlagens karaktär av skyddslag torde det principiellt vara ofören-
ligt att göra semesterrätten i det särskilda fallet beroende av annat än arbets-
tagarens arbete. Villkor i avseende å den särskilda anställningens längd eller 
arbetstagarens bundenhet till viss arbetsgivare kunna uppställas, endast om 
semestern uppfattas såsom en anställningsförmån med karaktär av vederlag 
eller premiering.28

25  SOU 1937: 49, s. 10.
26  SOU 1937: 49, s. 112.
27  SOU 1944:59, s. 29.
28  SOU 1944:59, s. 29.
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Det är arbetstidens längd som skapar ett skyddsbehov hos arbeten. Det 
handlar om att arbete som sådant skapar ett skyddsbehov och ett behov av 
rekreation hos arbetaren. Därför spelar det inte någon roll vem arbetaren 
arbetar hos men väl att han arbetar. Skyddsmotivet innebär således en kon-
fliktlinje mellan arbetet och arbetarens skyddsbehov, där staten träder in som 
garant eftersom arbetsgivaren inte förstås som någon som kan tillgodose detta 
skyddsbehov. Formuleringarna om att ett destruktivt arbete i sig skapar ett 
rekreationsbehov hos arbetarna är relativt få, det är inte arbetets karaktär som 
skapar ett skyddsbehov utan arbetstidens längd. 

Som synes uttrycks inte fördelningsfrågan i formuleringar av arbetarskydd. 
Problemformuleringarna rör sig inte kring staten som fördelare utan snarare 
staten som skyddsgivare. Arbetarskyddsfrågan rör dock frågor om produktion, 
eftersom ett tillgodosett rekreationsbehov anses skapa bättre arbetare och 
därmed gynna produktionen. Dessa föreställningar kommer att diskuteras i 
senare kapitel. 

Starkare arbetare och symbolisk skyddslag 
Klasskonflikten i arbetstidsfrågan tonas ner allt mer från 1950talet och framåt. 
Arbetstidsreglering som skyddslagstiftning ifrågasätts, med hänvisning 
till att arbetarna har blivit en tillräckligt stark grupp, som kan hävda sina 
intressen gentemot arbetsgivarna utan att staten behöver blanda sig i denna 
konflikt. Det statliga ansvaret för arbetarna blir allt mindre framträdande. Det 
nödvändiga arbetarskyddet blir omformulerat till att syftet med en reglering 
av arbetstiderna inte är arbetarskydd. Då problemformuleringarna kring 
klasskonflikt förändras blir även lösningarna annorlunda. Utredningarna 
ifrågasätter om lagstiftningen behövs överhuvudtaget eller om arbetstiderna 
ska regleras i avtal. Statens roll som medlare i klasskonflikten kommer 
således att ifrågasättas, och därmed sker ett ifrågasättande av lagregleringar av 
arbetstiden överhuvudtaget. Det anses inte finnas så pass allvarliga problem 
med klasskonflikt att statligt ingripande i produktionen är nödvändigt för att 
lösa dessa problem. 

Under denna period är arbetarna i en relativt stark position gentemot 
arbetsgivarna, bland annat på grund den arbetskraftsbrist som rådde på 
arbetsmarknaden.29 Under 1950-talet stärktes det fackligt-politiska samarbetet 
vilket innebar framflyttade positioner för bägge.30 även samarbetet mellan 
arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen ökade.31 Konflikterna på arbets

29  Ett exempel på detta är problemformuleringen kring ”okynnesfrånvaro” i utredningen om 
kortare arbetstid från 1956. Där gör arbetskraftsbristen att arbetaren har möjlighet att minska 
sin arbetstid genom att neka övertid samt att helt enkelt vara frånvarande från arbetet. Detta tar 
utredningen upp som en individuell förkortning av arbetstiden; se SOU 1956:20, s. 49. 
30  Ekdahl (2012) s. 98.
31  Johansson (1989) s. 237. 
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marknaden minskar avsevärt från och med slutet på 1930-talet, med undantag 
för den stora metallstrejken 1945.32 1949 antas en ny arbetarskyddslag som 
också i viss mån reglerar arbetstiden.33 Det genomförs även två generella 
förkortningar av den dagliga arbetstiden, såväl som två semesterförlängningar. 
Under samma period som stora lagregleringar sker blir även syftet med laglig 
reglering ifrågasatt. 

En symbolisk lag?
Ifrågasättandet av reglering av arbetstid i lag utgår från att arbetarna ses 
som jämnstarka med arbetsgivarna, varför frågor om arbetstidens längd kan 
lämnas till avtalsvägen. Detta ifrågasättande innebär en omformulering av det 
statliga ansvaret att skydda arbetaren. Ifrågasättandet av lagstiftningen utgår 
från att den inte är nödvändig som skyddslag. Trots ifrågasättandet är det just 
lagens karaktär av skyddslag som motiverar att den bör vara kvar. Den första 
gången som behovet av lagstiftning ifrågasätts är i Arbetstidskommitténs 
femte betänkande från 1954:

Då utredningen hävdar, att arbetstiden bör vara i lag reglerad, anlägger den helt 
andra synpunkter än de nyss angivna. Att börja med skulle det vara en i och 
för sig egendomlig åtgärd att avskaffa en skyddslag…Utöver det anförda talar 
många andra skäl för lagstiftningens bibehållande. Den nu gällande arbetstids-
lagen betecknar för arbetarklassen en av de största landvinningar denna gjort. 
Enligt vad utredningen förstår skulle man från arbetarhåll med styrka motsätta 
sig lagstiftningens upphävande, även om man erkänner att någon förlängning 
av arbetstiden icke skulle behöva riskeras. Vidare finnes alltjämt oorganiserade 
såväl arbetsgivare som arbetstagare på vilka organisationerna icke kan utöva 
något inflytande.34

Här understryker man lagens klasskaraktär, såväl som dess skyddskaraktär. 
Det är detta som motiverar att lagen bör vara kvar. Arbetstidslagens tillkomst 
tolkas som en framgång för arbetarklassen och därför menar man att arbetarna 
skulle motsätta sig att den avskaffades. Det lagstadgade skyddet har dock 
förlorat sin innebörd. Det innebär en förskjutning i att tala om en lag som 
en nödvändighet, som en reell skyddslag, till att tala om lagstiftning som 
symbolisk. Det antas inte finnas någon risk för längre arbetstider om lagen 
försvinner. Att lagen ska behållas motiveras inte utifrån dess reella funktion 
utan snarare dess innebörd av klasskampsseger. Dock anses lagstiftningen 
fylla en reell och viktig funktion för de icke-organiserade arbetarna. 

1956 års utredning, som föranleder en ny arbetstidsförkortning, diskute-
rar arbetarskyddet som motiv för förkortningen. Utredningen finner att 
32  Kjellberg (2011).
33  Arbetarskyddslagen reglerade raster och pauser i arbetet, regler om nattvila mellan 23–05 
samt veckovila om en sammanhängande period av ledighet på 24 timmar.
34  SOU 1954:22, s. 80–81.
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arbetarskyddet inte kan motivera en arbetstidsförkortning: ”Däremot har 
utredningen stannat för att skyddssynpunkterna – dvs. hänsynen till arbets-
tagarnas hälsa etc. – inte kan anses utgöra det grundläggande motivet för 
en arbetstidsförkortning.”35 Trots att arbetarskydd inte kan motivera fortsatt 
arbetstidsförkortning är lagens karaktär av arbetarskydd fortsatt viktigt: 

Om det kollektiva valet av arbetstid och fritid i någon utsträckning överlämnas 
åt staten – i egenskap av arbetsgivare måste staten under alla förhållanden ta 
ställning – uppkommer en rad frågor av socialt och ekonomiskt slag. Statens 
ställningstagande påverkas exempelvis av samhällets skyldighet att upprätt-
hålla vissa normer för skyddet av arbetstagarnas hälsa.36

Så länge som staten reglerar arbetstiden får det en karaktär av arbetarskydd. 
Man menar att samhället har en skyldighet att upprätthålla vissa normer i 
termer av arbetarskydd, och om arbetstiden regleras i lag är det en del av 
denna skyldighet. Här påpekar man också att staten kan vara arbetsgivare, 
och därför måste staten göra överväganden av arbetstidens längd i termer av 
arbetarskydd. 

Huruvida lagstiftning är nödvändig är en fråga som även diskuteras 1968, 
i den utredning som föranleder 40 timmar arbetsvecka: 

Under arbetstidslagstiftningens snart 50-åriga tillvaro har den emellertid vuxit 
sig allt starkare in i det svenska lagstiftningskomplexet. Den utgör en realitet 
inte endast för de kategorier medborgare för vilka den från början varit avsedd 
utan för nära nog hela den yrkesverksamma delen av det svenska folket. Vissa 
grupper som står utanför lagstiftningen uppfattar ännu i dag sin undantagsställ-
ning som en form av missgynnande och allvarligt syftande önskemål förelig-
ger om en utvidgning av lagstiftningens tillämpningsområde. Det praktiska 
värdet som tillgodoseendet av dessa önskemål skulle medföra torde med un-
dantag för vissa grupper med särskilt lång arbetstid vara tämligen ringa. Det 
psykologiska värdet, dvs. det värde som ligger i känslan av att vara inbegripen 
i statsmakternas omsorg om den sociala tryggheten, torde vara desto större.37

Här menar man att de grupper som fortfarande står utanför känner sig 
missgynnade. Det är själva upplevelsen av att ligga utanför lagstiftningen som 
sätts i fokus. Staten som ansvarstagande beskrivs som att ingjuta en känsla 
av trygghet i arbetarna. Lagstiftning antas vara ett band mellan arbetare och 
stat som formuleras i termer av omsorg och omhändertagande. Här uttrycks 
tydligt arbetstidslagens symbolvärde, som en statlig omsorg, ett ansvar som 
staten en gång var tvunget att ta och som lever vidare. Denna historieskrivning 
innebär att framställa arbetstidslagstiftningen som en relation mellan staten 
och arbetarna, en relation med starka band som är svåra att klippa.

Vad som har hänt är att de tidigare problemformuleringarna om klasskonflikt 
angående arbetstidens längd har försvunnit. Lagens skyddskaraktär kvarstår, 
35  SOU 1956:29, s. 276.
36  SOU 1956:29, s. 117.
37  SOU 1968:66, s. 114.
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inte som nödvändighet utan som symbol. Det statliga ansvaret är således 
omformulerat, där statligt ingripande i arbetstiden inte ses som en lösning 
på klasskonflikt, i och med att de två parterna i konflikten anses jämnstarka. 
Klasskonflikten är således inte ett problem för staten på samma sätt som 
tidigare. 

Behövs lagstiftning?
Det är ett ifrågasättande av lagens skyddskaraktär som öppnar för en diskussion 
om dess nödvändighet. Här handlar det om huruvida arbetarna är organiserade 
och starka nog för att själva kunna utgöra en motkraft till arbetsgivarna. 
Diskussionen utgår såtillvida från ett minskat statligt behov och därmed 
ansvar att förhandla en klasskonflikt. I Arbetstidskommittén femte betänkande 
från 1954 ställs för första gången frågan om lagen bör avskaffas:

Då en lag göres till föremål för revision, är det naturligt att man, innan lagens 
materiella innehåll närmare diskuteras, först ställer frågan om lagen alltjämt 
behöves. Skulle man med andra ord kunna upphäva arbetstidslagstiftningen 
utan att detta kommer att medverka till en ökning av arbetstiden? Denna fråga 
går kanske icke att besvara med ett enkelt ja eller nej. Närmast torde svarets 
innebörd bli jakande. Anledningen härtill är i första hand att söka i den starka 
tillväxt, som organisationerna på arbetsmarknaden undergått, sedan arbetstids-
lagstiftningen tillkom. Arbetstagarnas organisationer är utan tvivel numera så 
väl utbyggda och sammanhållna av så fasta band att de skulle kunna avvisa 
eventuella förslag från motsidan om en förlängning av arbetstiden.38

Man menar att arbetarna har blivit så pass starka i sina organisationer att 
statens skydd är onödigt och överflödigt. Den explicita konfliktdimensionen 
kvarstår, och man kan till och med tänka sig att arbetsgivarna kommer vilja 
förlänga arbetstiderna om lagstiftningen försvinner. Trots att detta scenario 
anses möjligt, behöver inte staten gripa in, eftersom arbetarna inte förstås som 
en svagare part gentemot arbetsgivarna. Det statliga ingripandet anses därför 
överflödigt. 

Att arbetarna utgör en lika stark part som arbetsgivarna är en föreställning 
som också uttrycks i utredningen om kortare arbetstid från 1956. Där 
diskuteras huruvida det behövs en statlig styrning av arbetstiderna kontra att 
lämna detta ansvar till arbetsmarknadens parter: ”För en viss återhållsamhet 
från statsmakternas sida talar också det förhållandet, att parterna på arbets-
marknaden numera uppträder i starka organisationer, som väl kan tillvarata 
medlemmarnas intressen.”39

Utredningen skriver att det är önskvärt att regleringen av arbetstiden ska 
bestämmas av arbetsmarknadens parter. Till skillnad från 1954 års utred-

38  SOU 1954:22, s. 80.
39  SOU 1956:20, s. 140.
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ning finns inga explicita resonemang om maktförhållande och konflikt. I 
utredningen ställs lagstiftning mot avtalsvägen, där den förra anses mindre ef-
fek tiv än den senare: ”Det synes inte finnas starka skäl att fasthålla vid en snäv 
dygnsmaximering, om man i övrigt lämnar parterna frihet; tvärtom kan en 
sådan maximeringsregel bli till hinders för parterna att få en praktisk ordning 
för arbetstiden.”40

Avtalsvägen ställs således mot lagstiftning. Utredningen föreslår att 
tidslagstiftningen ska göras dispositiv. På så sätt skulle man kunna sluta avtal 
om längre arbetstid än 48 timmar, om den totala mängden arbetad tid per 
vecka inte överskrider detta under en tolvmånadersperiod. Lagstiftning som 
är alltför snäv anses ”bli till hinders” för parterna. Arbetstidens reglering i lag 
framställs som något som hindrar en önskvärd avtalsfrihet. 

Som synes är inte konfliktkaraktären borta i utredningen från 1954, 
där man skriver att arbetsgivarna kan tänka sig att utöka arbetstiderna om 
lagstiftningen försvinner, men att arbetarna är tillräckligt starka för att 
motsätta sig detta. I 1956 års utredning framstår inte arbetstidens längd som 
samma källa till konflikt, utan såväl kortare som längre arbetstider ska gå att 
avtala om. Där uttrycks inga tydliga intressen om arbetstidens längd kopplade 
till klasskonflikt.41 

De tidigare problemformuleringarna om klasskonflikt utgick från att ar
betar na var den svagare parten, och lösningen blev därmed en regle ring 
av arbetstiderna i form av en skyddslag. Här kvarstår inte den problem-
formuleringen, eftersom arbetarna anses stärkta. Då styrkerelationerna 
har utjäm nats blir det statliga ansvaret att förhandla denna konflikt mindre 
nödvändigt. Klasskonflikten kvarstår, men kräver inte längre ett statligt 
ingripande.  

Lagen som en historisk rest och resultat av klasskamp
En del av ifrågasättandet av nödvändigheten av lagstiftning är att framställa en 
särskild historia kring hur lagen tillkom och under vilka förhållanden. Denna 
historieskrivning innebär att understryka klasskonflikt som redan har varit och 
peka mot förändrade klassförhållanden som har överkommit denna konflikt. 
Detta sker genom att skapa en berättelse som menar att den statliga regleringen 
av arbetstiden var nödvändig, men att tiderna har förändrats. Arbetarna har 
blivit en starkare grupp som inte längre är i samma behov av statligt skydd. 
Arbetstidsutredningens femte betänkande från 1954 hävdar lagens tillkomst 
som ett resultat av klasskamp:

40  SOU 1956:20, s. 243.
41  Se t.ex. diskussionen om individuell fritidsvärdering hos arbetarna, där önskemålen om arbets  -
tidens längd anses variera, SOU 1956, s. 131.
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Den första arbetstidslagen i vårt land tillkom år 1919 under den politiskt upp-
rörda tid, som följde efter det första världskrigets slut. Krav på en i lag genom-
förd begränsning av arbetstiden hade då förts fram från organiserat arbetarhåll 
under icke mindre än tre decennier.42

Vidare skriver utredningen att tiderna är annorlunda än vid arbetstidslagens 
tillkomst.43 Konfliktlinjerna uttrycks inte explicit, men man hänvisar till att 
lagen uppkom i en tid som var annorlunda. Den klasskamp som gjorde den 
första arbetstidslagen nödvändig har tonats ner. Lagen förstås som en historisk 
rest, vilket har föranlett utredningens tillsättande, vars syfte är att se över 
arbetstidslagen.44 Samma historieskrivning görs också 1968, i den utredning 
som föranleder 40 timmars arbetsvecka. Denna utredning för ett resonemang 
kring lagens karaktär av skyddslag och skriver: 

Vid tidpunkten för den allmänna arbetstidslagens antagande var förhållandena 
på arbetsmarknaden helt andra än i våra dagar. Arbetsgivarnas ställning var 
mycket stark och arbetstagarna hade många gånger svårt att hävda sig gent-
emot dem. Ett kraftfullt stöd från lagstiftarens sida var nödvändigt för att till-
försäkra arbetstagarna en godtagbar social standard…Det är uppenbart att nu 
redovisade omständigheter sammantagna talar för att arbetstagarnas behov av 
lagstiftarens stöd för att skydda sig gentemot arbetsgivaren inte på långt när är 
det samma som vid arbetstidslagarnas tillkomst.45

även här hävdar man en historisk förändring, där arbetarna tidigare har varit 
en svag grupp som blivit stärkta. Här pekar man på förändrade tider som har 
gjort behovet av arbetarskydd mindre. Klasskonflikten beskrivs i termer av ett 
styrkeförhållande. Det var i ett asymmetriskt maktförhållande staten behövde 
gripa in. Konflikten har inte försvunnit, men väl är arbetarna mycket starkare 
1968 än 1919.

Under 1950- och 60-talen ifrågasätts lagstiftningen i utredningarna, genom 
att ifrågasätta dess karaktär som skyddslag. För att detta ska vara möjligt behövs 
ett omformulerande av klasskonflikt där arbetarens behov av statligt skydd 
förpassas till historien. Ett led i detta är ovan anförda historieskrivning. Under 
1950 och 60talet sker en omformulering av de tidigare konfliktlinjerna. Att 
karaktären av arbetstidsregleringar som arbetarskydd ifrågasätts samspelar 
med föreställningen om jämstarka parter på arbetsmarknaden. Dessa formu-
leringar omförhandlar det statliga ansvaret att ingripa i klasskonflikt. 

42  SOU 1954:22, s. 78.
43  SOU 1954:22, s. 80.
44  SOU 1954:22, s. 79–80.
45  SOU 1968:66, s. 113.
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Konflikten som försvann  
Klasskonflikten omformuleras från och med 1970talet, då flexibilitet blir ett 
allt viktigare ord i arbetstidssammanhang. Flexibiliteten blir en lösning på en 
rad problemformuleringar i arbetstidsfrågan, och formuleras som ett gemen-
samt intresse för arbetarna och arbetsgivarna. Den framställs som motsatsen 
till tvingande lagregleringar och blir ett argument mot vidare arbetstidsför-
kortningar. 

Flexibilitetsdiskussionen i arbetstidsfrågan hänger ihop med en diskussion 
om flexibilitet på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Denna debatt drevs av 
arbetsgivarna, som argumenterade för att flexibilitet var något nödvändigt och 
gott.46 Från och med slutet av 1970-talet begränsades handlingsutrymmet för 
arbetarrörelsen och statens roll i att förhandla klasskonflikt omformulerades. 
Ekonomisk och industriell demokrati avfördes från dagordningen.47 Den 
statliga uppgiften att förhandla mellan arbete och kapital formulerades inte 
bara som uppgiften att öka tillväxten, utan även att öka företagens inflytande. 
Staten skulle skapa så bra förutsättningar som möjligt för tillväxt och undvika 
att styra och kontrollera det privata kapitalet.48 Det är i denna kontext som 
flexibilitetsfrågan undantränger frågan kom kortare arbetstider. 

På 1970talet finns en viss diskussion och debatt om ytterligare arbetstids
förkortning, en debatt som SAF deltar i. De publicerar skriften Är det kortare 
arbetstid vi vill ha? I denna skrift söker SAF att framställa kortare arbetstider 
som något negativt för individ, samhälle, stat och den övriga världen. SAF 
menar att det i vissa fall kan vara önskvärt att delar av befolkningen behåller 
längre arbetstider så att missgynnade grupper kan få riktade insatser.49 Skriften 
framställer ökad fritid som en belastning för individen, som kan bli rastlös och 
uttråkad av för lite arbete, och man menar också att minskade arbetstider kan 
få stora konsekvenser för välfärden i övrigt och leda till minskad u-hjälp.50 
Arbetsgivarna ger sig sålunda in i den offentliga debatten och argumenterar 
emot ytterligare förkortningar. 

I de statliga utredningarna diskuteras sex timmars arbetsdag eller trettio 
timmars arbetsvecka från och med 1970-talet. Diskussionerna om ytterligare 
arbetstidsförkortning samsas med diskussioner om huruvida flexibilitet är att 
föredra framför förkortning. Under 1980 och 1990talet framställs flexibilitet 
som en lösning på en rad problem och frågan om arbetstidens längd som en 
konkret reform avförs från dagordningen. 

Arbetstidsförkortning bär på en konflikt om produktionsresultatet, vilket 
flexibiliseringsfrågan inte gör. Däremot handlar frågor om flexibilitet om 
förläggningen av arbetstiden, och därmed om vem som har makten att be-
46  Isidorsson (2001), s. 271.
47  Ekdahl (2012) s. 119.
48  Ekdahl (2012) s. 111.
49  SAF 1975, s. 9.
50  SAF 1975, s. 21.
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stämma över denna. Den systemhotande aspekten av arbetstidsfrågan, som 
ett hot mot företagens lönsamhet och vinster, försvinner då det inte längre är 
fråga om förkortning utan om förläggning. Förhållandet mellan arbete och 
kapital berörs fortfarande i utredningarna i frågan om flexibilitet, även om 
konflikten får formen att handla om relativt oproblematiska avvägningsfrågor. 
När klasskonflikten omformuleras till en fråga om flexibilitet innebär detta att 
överbrygga den konfliktlinje som fanns i arbetstidsförkortningsfrågan. Flexi-
bilitet formuleras i arbetstidsförkortningens ställe som något gemensam gott 
för både arbete och kapital.

Beskrivningar av problem i arbetstidsfrågan relateras till enskilda individer 
snarare än arbetarklassen som kollektiv. Den huvudsakliga konfliktlinjen 
omformuleras, från en konflikt mellan arbete och kapital till en konflikt mellan 
den enskilde individen och kollektivet. I utredningarna hävdas individens vilja 
till oreglerade arbetstider kontra det kollektiva skyddsbehovet som staten har 
ett ansvar för att tillgodose. Klasskonflikten berörs också genom att diskutera 
arbetstidsförkortning som en fråga om fördelning. Där framställer man 
arbetstidsförkortning som något som riskerar att ändra fördelningen mellan 
arbete och kapital, vilket anses som oönskvärt eftersom arbetsgivaren inte ska 
bära kostnaden för kortare arbetstider. Detta avsnitt handlar om hur konflikten 
mellan arbete och kapital omförhandlas, genom att etablera flexibilitet som 
ett gemensamt intresse, genom att dra en ny konfliktlinje mellan individ och 
kollektiv samt genom att ogiltigförklara frågan om omfördelning. 

Flexibilisering som ett gemensamt ansvar 
Konfliktdimensionen i arbetstidsfrågan får nya former i och med att flexibiliteten 
formuleras som ett gemensamt ansvar och intresse för arbetsgivare och 
arbetare. Då blir det statliga ansvaret att reglera arbetstidens längd ifrågasatt. 
Som framgått tidigare har lagstiftningens nytta diskuteras även under mitten 
av 1900-talet. Då ifrågasattes lagstiftningen genom att hävda att arbetarna 
hade blivit en tillräckligt stark part gentemot arbetsgivarna. Konflikten i 
arbetstidens längd fanns kvar, men statens skydd ansågs överflödigt. 

En liknande diskussion finns också mot slutet av 1900talet, men här kopp
las inte klasskonflikten till arbetstidens längd utan dess förläggning. I och 
med detta blir konfliktlinjerna suddigare. I förläggningsfrågan uttrycks inte 
samma tydligt artikulerade motsatta intressen som i frågan om arbetstidens 
längd. I viss mån formuleras problem kring klasskonflikt men dessa får inga 
lösningar. Det är inte en konflikt som anses tillräckligt allvarlig för att motivera 
ett statligt ingripande, utan får formen av att röra relativt oproblematiska 
avvägningsfrågor. Flexibilitet blir ett sätt att argumentera mot det statliga 
ansvaret, att överkomma konflikten mellan arbete och kapital genom etablera 
ett ideal om flexibilitet, där parterna tar ett gemensamt ansvar för hur arbets
tiderna förläggs. 
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Att i lag reglera arbetstid per dygn anses hindra arbetstider som är an-
passade till produktionen, vilket framställs om oönskvärt. Hur arbetstiden 
förläggs framställs inte som ett statligt ansvar, utan som ett gemensamt 
ansvar för arbetstagare och arbetsgivare. 1981 framläggs en utredning som 
föranleder en ny lag som i högre utsträckning öppnar för avtalslösningar 
på arbetstidsområdet. Utredningen kommenterar att fackföreningarna har 
krävt bestämmelser om regleringar av den dagliga arbetstiden, men att det 
är något man valt att inte lägga fram ett lagförslag om. Lagstiftning på 
detta område anses allt för oflexibel: ”En lagreglering skulle också kunna 
minska möjligheten att finna flexibla lösningar som svarar mot varierande 
verksamhetskrav.”51 Vidare skriver man: ”Utredningen vill samtidigt betona 
att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt bör se till att arbetstiden fördelas 
på ett tillfredsställande sätt.”52

Det finns således formuleringar om att arbete och kapital kan ha olika 
uppfattningar om förläggning av arbetstiden, men denna konflikt anses 
inte tillräckligt allvarlig för att ett statligt ingripande kan motiveras. Staten 
behöver inte ingripa i produktionen, eftersom det inte finns någon konflikt att 
förhandla.

Frånvaron av konflikt understryks också på 1990talet. Klasskonflikten 
får formen av att handla om olika avvägningsfrågor: ”Det går inte att bortse 
från att det finns motsättning mellan arbetstagarens och arbetsgivarens olika 
intressen i denna fråga. Båda sidor kan tänkas vilja ha en ökad flexibilitet men 
från delvis olika utgångspunkter.”53 Man hänvisar också till arbetarskyddet: ”vi 
anser att arbetstid som läggs ut ensidigt av arbetsgivaren mot arbetstagarens 
vilja utgör en arbetsmiljörisk.”54

Det formuleras således problem som rör klasskonflikt, även om dessa 
inte får tydligt formulerade lösningar. Konflikten mellan arbete och kapital 
anses inte vara ett så stort problem att det motiverar lösningar. Hur arbetstiden 
förläggs är ett gemensamt ansvar: 

Företagsledning, fackliga organisationer och de anställda är ense om att en 
effektivare produktion är till fördel för alla. Genom att företagsledningen, 
facken och de anställda känner ett gemensamt ansvar för produktionen läggs 
grunden för en effektivare och mer lönsam verksamhet. Produktiviteten kan 
öka, kostnaderna minska, löne- och anställningsvillkoren förbättras och kon-
kurrenskraften stärks.55

Man upphör att förhandla konflikt eftersom arbetare och arbetsgivare 
inte endast ses som jämstarka parter, det finns inte heller någon konflikt dem 
emellan. Bägge har ett intresse av en ökad produktion, eftersom detta antas leda 
51  SOU 1981:5, s. 68.
52  SOU 1981:5, s. 70.
53  SOU 1992:27, s. 136.
54  SOU 1992:27, s. 116.
55  SOU 1992:27, s. 190.
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till både bättre anställningsvillkor och ökad lönsamhet. Vidare poängteras det 
att det är upp till arbetsmarknadens parter att ”hitta lösningar” för arbetstidens 
förläggning:

Flexiblare regler…i lagstiftningen…skapar således förutsättningar för en ra
tionell produktion i hela samhället med höjd produktivitet som resultat. För att 
åstadkomma verksamhetsanpassade lösningar, som bland annat är nödvändiga 
för att produktivitetsmålet ska uppnås, ligger ett stort ansvar på arbetsmark-
nadens parter. Vi har fått uppfattningen att parterna avser att ta detta ansvar.56

Eftersom man har etablerat flexibilitet som ett gemensamt bästa för både 
arbete och kapital, behöver inte staten ta ställning för någon part. Det handlar 
inte enbart om att arbete och kapital anses vara två jämstarka parter som därför 
förmår att lösa konflikter avtalsvägen, utan att deras intressen sammanfaller. 
De få och svaga formuleringar av klasskonflikt som finns kvar får formen av 
att vara olika intressen av samma lösning, nämligen flexibilitet. När flexibilitet 
är det gemensamma intresset behöver staten inte förhandla dessa olika 
intressen. Diskussionen om flexibilitet är ett exempel på hur klasskonflikten 
omformuleras. Det statliga ansvaret att förhandla en klasskonflikt blir osynligt 
då frågan inte rör arbetstidens längd utan dess förläggning. 

Även in på 2000talet diskuterar man förläggningsfrågan som konflikt. Där 
handlar det om den enskildes vilja att ta ut ledighet kontra företagets vilja att 
anpassa arbetstiderna till produktionen. Konflikten rör huruvida arbetsgivaren 
ska ges rätt att neka individen ledighet om denna ledighet stör produktionen: 

För att förläggningen skall kunna nekas krävs att det problem som uppkom-
mer är av viss art, att en störning uppstår…En ”störning” kan anses uppstå när 
arbetsgivaren trots rimliga ansträngningar inte finner ersättare eller lämpliga 
organisatoriska åtgärder och övriga på arbetsplatsen därmed belastas på ett sätt 
som ur arbetsmiljösynpunkt inte bör accepteras, eller om kostnaderna för de 
åtgärder som måste vidtas innebär ekonomiska påfrestningar på verksamheten 
som inte är försumbara.57

Rätten att neka måste utgå från ”en rimlig förklaring”, men arbetsgivarna ges 
rätten att neka ledighet om den orsakar olägenhet i produktionen. Här har 
således en konfliktlinje poängterats mellan den som arbetar och arbetsgivaren. 
Problemformuleringen rör hur förläggningen av arbetstiden kan ske utan 
att produktionen störs. Denna får en lösning i att arbetsgivaren kan få neka 
ledighet i de fall produktionen eller arbetsmiljön hotas. Här syns även en 
konfliktlinje mellan den enskilde arbetaren och dennes arbetskamrater. Den 
enskildes vilja att ta ut ledighet anses här kunna orsaka en sämre arbetsmiljö 
för arbetskamraterna. 

När konflikten i arbetstidsfrågan får formen av att handla om förläggning 
av arbetstiden och det gemensamma ansvaret av flexibilitet sker en omformu
56  SOU 1992:27, s. 195.
57  SOU 2002:58, s. 202.
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lering av den konflikt som fanns i frågan om arbetstiden längd. Det är 
inte längre givet att arbetarna har ett intresse av kortare arbetstider och att 
arbetsgivarna sätter sig emot detta. Utredningarna implicerar att arbetstagare 
och arbetsgivare kan ha olika intressen av hur arbetstiden förläggs, men hur 
dessa intressen ser ut framträder inte explicit. 

När konflikten mellan arbete och kapital formuleras som okomplicerade 
problem som inte kräver några tydliga lösningar, dras en annan konfliktlinje. 
Man formulerar en ny konflikt mellan individens vilja till flexibilitet (implicit 
individens vilja att arbeta hur länge som helst) och kollektivets skyddsbehov, 
vilket nästa avsnitt kommer att handla om. 

Individ mot kollektiv
Arbetarskyddet fortsätter vara föremål för diskussion även in på 1990-talet. 
Arbetarskyddet har, som vi tidigare sett, formulerats som en konflikt mellan 
arbetarens behov av skydd och arbetstidens längd. I denna formulering 
ligger en konflikt mellan arbete och kapital. Det förra avsnittet visar hur 
frågan om arbetstidens förläggning innebär att denna konflikt inte blir tydligt 
formulerad, De motstridiga intressena mellan arbete och kapital är inte särskilt 
framträdande och anses vara oproblematiska. Det gemensamma intresset av 
flexibilitet väger upp de eventuella olika åsikterna om hur denna flexibilitet 
ska se ut. Därför behöver inte staten förhandla denna konflikt. Olika intressen 
av förläggning formuleras istället mellan den enskilde och kollektivet. Det är 
denna konflikt som kräver ett statligt övervägande och ett statligt ansvar. 

Under denna period omformuleras det statliga ansvaret för arbetarna och 
utredningarna drar en ny konfliktlinje mellan den enskilda individen och 
kollektivet, där den förra antas vilja ha inflytande över sina egna arbetstider, och 
den senare behöver en allmän norm ur skyddssynpunkt. Individens föreställda 
behov av flexibilitet ställs mot kollektivets behov av skydd. Här rör det inte 
bara frågor om arbetstidens längd utan även arbetstidens förläggning. I 1995 
års arbetstidskommittés utredning understryks inledningsvis arbetarskyddet 
som en fråga om arbetarnas säkerhet kontra ”verksamhetens behov.” Således 
formuleras konflikten inledningsvis som skilda intressen i flexibiliserings
frågan, utifrån arbetsskyddet: ”en mer flexibel lagstiftning får inte leda 
till att reglerna till skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa urholkas. 
Lagstiftningen bör därför förena hälsoaspekterna med verksamheternas behov 
av att flexibelt kunna förlägga arbetstiden.”58

Här menar man att det kan finnas faror med flexibilisering, då detta kan 
stå i konflikt med skyddsregler. Återigen formuleras problem utifrån skilda 
intressen mellan arbete och kapital, men även här anses detta problem vara 
så obetydligt att det inte kräver någon lösning: ”Vi menar att det borde finnas 

58  SOU 1996:145, s. 17.
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förutsättningar att ganska långt förena de krav som verksamheterna ställer 
med olika individers varierande behov och önskemål.”59

Den konflikt mellan arbete och kapital som uttrycks är inte ett så allvarligt 
problem att de behövs lösningar. I utredningen formuleras ett tydligare 
problem som rör konflikt, men då gäller den inte klasskonflikt utan en konflikt 
mellan den enskilde arbetaren och arbetarna som kollektiv. Individen antas ha 
ett intresse av att kunna arbeta olika länge i olika perioder:

För att möjliggöra för den enskilde arbetstagaren att under vissa perioder 
arbeta mer, för att under andra kunna arbeta mindre, bör dessutom frågan 
ställas var samhället ur skyddssynpunkt skall sätta gränsen. Knäckfrågan blir 
alltså hur skyddet för de många skall gå att förena med individuella möjligheter 
för den enskilde. Och hur ska lagstiftningens skyddsmotiv gå att förena med 
individuella önskemål?60

Arbetarskyddet är fortfarande ett samhällsintresse. Individen kan inte helt 
få bestämma över sina arbetstider, eftersom samhället måste bestämma hur 
långa arbetstider som är skadliga. Resonemanget innebär således att individen 
själv inte alltid förmår att tillgodose till eget skyddsbehov. Man skriver: 
”Troligen är det svårt att förena skyddslagstiftningens karaktär med alltför 
stora möjligheter till individuella avvikelser. Skyddsmotivet riskerar att gå 
förlorat.”61 Arbetarskyddet blir ett argument för att behålla statliga regleringar 
om arbetstiden, trots att detta anses vara i konflikt med individens önskemål. 

Arbetarskyddet är således fortsatt aktuellt även under en senare period. 
Här etableras flexibilitet som ett gemensamt intresse och därför är det inte 
nödvändigt att förhandla klasskonflikt. Istället rör konflikten den enskilde och 
kollektivets skyddsbehov. Under 1990-talet argumenterar utredningarna för 
att lagen fungerar som reellt skydd, den är inte bara symbolisk så som var 
fallet när lagen ifrågasattes under 1950- och 60-talet. Denna skyddsaspekt 
utgår från frågor om förläggning, vilket ger en föraning om en ny konfliktlinje. 
Som synes utgår arbetarskyddet från olika intressen om arbetstidens för-
läggning. Här har vi sett att detta kan ta sig uttryck som en konflikt mellan 
enskilda individer och arbetarna som kollektiv, snarare än en konflikt mellan 
arbete och kapital. Arbetarskyddet, som under den tidigare perioden rörde 
kapitalets kortsiktighet handlar nu om individens kortsiktighet. Behovet av 
skydd uttrycks fortfarande, men vad (eller vem) arbetaren ska skyddas från 
omformuleras. 

59  SOU 1996:145, s. 48.
60  SOU 1996:145, s. 209.
61  SOU 1996:145, s. 209.
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Den osynliga fördelningsfrågan
Arbetstidsförkortning som en fråga om fördelning har inte varit en vanligt 
förekommande formulering i utredningarna. Denna klasskonflikt har uttryckts 
implicit, i formuleringarna om att arbetarklassen vill ha kortare arbetstid 
och arbetsgivarna motsätter sig detta. Det har funnits en konflikt mellan 
arbetarnas krav på kortare arbetstid, vilket kan ses kravet på en större del 
av produktionen, och arbetsgivarnas motstånd, vilket innebär att de anser 
sig bli dem som tvingas bära kostnaden för en arbetstidsförkortning. Under 
den tidiga delen av perioden har denna fördelningskonflikt funnits med 
i bakgrunden, i och med att det har beskrivits som en nödvändighet med 
lagstiftning om kortare arbetstider. Arbetstidsförkortning som en möjlig 
reform har aldrig motiverats utifrån att det skulle röra sig om arbetarens rätt 
till en större del av produktionsresultatet på bekostnad av arbetsgivaren. Som 
vi såg i de tidigare avsnitten får konflikten mellan arbete och kapital formen av 
att handla om arbetstidens förläggning, och blir därmed ett problem som inte 
behöver lösas, eftersom det inte finns några tydliga motsättningar. Då frågan 
om arbetstidens längd berörs i utredningarna ogiltigförklaras reformen. En 
del av detta är att förklara att det är både omöjligt och inte önskvärt att ändra 
fördelningen mellan arbete och kapital, eftersom detta försämrar lönsamheten 
i företagen. Diskussionen om arbetstidsförkortning som en konflikt kring 
produktionsresultatet blir först synlig då detta används för att argumentera 
mot arbetstidsförkortning som en möjlig eller önskvärd reform.

Arbetstidsförkortning som en fördelningsfråga berörs 1989 i Arbetstids-
kommitténs utredning. Där menar man att arbetstidsförkortning skulle bli 
en reform som höjer priset på arbetskraft. På så vis ökar arbetarnas del av 
produktionen, på bekostnad av kapitalets andel:

Genom kortare arbetstid blir arbete en knappare resurs. En resurs som är 
knappare blir med en enkel ekonomisk analys rimligen dyrare. Det betyder att 
löneandelen i ekonomin rimligen blir något större. Kapitalandelen minskar i 
motsvarande mån. Lönen skulle inte bli högre men löntagarna skulle få ut en 
något större andel av produktionsresultatet.62

Utredningen menar att det inte är önskvärt att ändra fördelningen mellan 
arbete och kapital: ”Vårt ekonomiska budskap är entydigt: innan reformer 
genomförs, oavsett om det gäller arbetstid eller annat, skall det finnas resurser 
för dem. Kakan måste bakas innan den kan delas.”63

Här berörs arbetstidsförkortning som något som riskerar att höja 
priset på arbetskraft och därmed innebära att arbetarna får en större del av 
produktionsresultatet. Denna typ av direkta uttalanden om arbetstidsförkortning 
som en ökning av arbetarnas andel är mycket ovanligt i diskussionen om 
kortare arbetstid. Konflikten om fördelning förhandlas genom att fastställa 
62  SOU 1989:53, s. 187.
63  SOU 1989:53, s. 197–198.
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att det inte finns något överflöd att fördela. Att ändra på fördelningen mellan 
arbete och kapital uttrycks som omöjligt. Produktionen anses vara för liten för 
att arbetaren ska kunna ta ut en del som arbetstidsförkortning. 

I Arbetsmarknadsdepartementets utredning från år 2000 diskuteras arbets-
tidsförkortning som en reform som arbetsgivarna riskerar att bära kostnaden 
för. Man skriver att det skulle kunna bli nödvändigt med ”kompensatoriska 
åtgärder” från statligt håll för arbetsgivarna om arbetstiden skulle sänkas: 
”Ett annat alternativ är sänkta arbetsgivaravgifter, vilket kompenserar 
arbetsgivaren och gör att bruttolönen inte behöver sänkas lika mycket om 
kostnaden för arbetskraften ska hållas oförändrad.”64 Arbetsgivarna riskerar 
att tvingas bära en kostnad för arbetstidsförkortning vilket kan kompenseras 
med lägre arbetsgivaravgift. Att arbetarna bär en kostnad i form av lägre lön 
framförs också. även detta kan motverkas med sänkta arbetsgivaravgifter. 
Arbetstidsförkortning framställs som en reform som skulle kunna höja priset 
på arbetskraften, vilket skulle motverkas av statliga subventioner. 

även 2002 framställs arbetsgivarna som potentiella bärare av kostnaden 
för en arbetstidsförkortning:

På kort sikt dämpas vinsterna hos företagen till följd av en förkortad arbetstid. 
Därmed får såväl svenska som utländska kapitalägare bära kostnaderna av en 
förkortad arbetstid i inledningsskedet. Under en längre tidsperiod kan emel-
lertid inte vinsterna i svenska företag avvika från vinstnivån i omvärlden.65 

Resonemanget utgår från att den kostnad som arbetstidsförkortning innebär 
påverkar företagens vinst så allvarligt att de i längden inte kan bära denna 
kostnad. Därför kommer arbetstidsförkortning innebära en minskad löneandel 
för dem som arbetar: ”Detta innebär att på lång sikt medför den kortare 
arbetstiden en lägre årslön för arbetstagarna medan såväl svenska som utländ-
ska kapitalägare blir skadelösa.”66

Klasskonflikten i arbetstidsfrågan framställs mycket sällan som en 
fördelningskonflikt, men på 2000talet finns en tendens att beskriva arbets
tidsförkortning som något som arbetsgivarna bär kostnaden för. Därför 
framställs kortare arbetstid som något oönskvärt. I citatet ovan blir det tydligt 
att fördelning av produktionen är omöjlig, eftersom företagen inte anses kunna 
bära kostnaden. De kortare arbetstiderna skulle därför arbetarna tvingas bära i 
slutändan. Företagen anses helt enkelt inte ha råd med den omfördelning som 
kortare arbetstider skulle innebära.  

En minskad lönsamhet skulle ha negativa konsekvenser för ekonomin, 
vilket skulle drabba samhällets välfärd: 

En förkortad arbetstid innebär också försvårade möjligheter att upprätthålla 
välfärden i samhället på dagens nivå. De grupper i samhället som inte arbetar, 

64  Ds 2000:22, s. 72. 
65  SOU 2002:58, s. 81.
66  SOU 2002:58, s. 81.
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exempelvis pensionärer, studerande och arbetslösa, får inte del av den välfärd 
som ökad fritid kan innebära men berörs av nackdelarna till följd av den 
offentliga sektorns minskade resurser.67

Fördelningsfrågan berörs här som något som drabbar de svaga i samhället, 
eftersom arbetsgivarna inte anses kunna bära kostnaderna för denna. Det rör 
således en annan fördelningsfråga, nämligen fördelningen mellan de som 
arbetar och de som inte arbetar. Det minskade skatteunderlaget som arbets-
tidsförkortning innebär antas få konsekvenser för den offentliga sektorn, 
konsekvenser som inte kan hanteras.68

Då fördelningsfrågan är en omöjlig fråga kommer kostnaden för kortare 
arbetstider drabba samhällsekonomin och därmed dem som inte arbetar. 
Lönsamhet för företag översätts här till samhällelig välfärd, även om 
denna premiss förblir outtalad. Att minska lönsamheten leder till en sämre 
samhällsekonomi, vilket i sin tur leder till mindre arbete och sämre välfärd. 
Arbetstidsförkortning är därför en omöjlig reform, eftersom den handlar om 
fördelning. Hela samhället har ett gemensamt intresse av att kapitalet behåller 
sin andel. På så vis etableras ett gemensamt intresse för ökad lönsamhet och 
mot kortare arbetstider.

Det är inte önskvärt att ändra fördelningen och att arbetarna ska få en 
större del av produktionen. Problemformuleringarna kring denna fördelnings-
konflikt i utredningarna rör vem som har möjlighet att bära kostnader för 
arbetstidsförkortning. Eftersom fördelningen mellan arbete och kapital inte får 
ändras framstår arbetstidsförkortning som en omöjlig reform. När lönsamhet 
för företag framställs som liktydigt med samhällelig välfärd blir reformen 
avskriven. Dessa formuleringar om arbetstidsförkortning som en omöjlig 
fråga i och med att ingen, varken arbete, stat eller kapital, kan bära kostnaden 
kommer att diskuteras närmare i nästa kapitel.

Statens förhandlande – mellan arbetarskydd och flexibilitet 
Detta kapitel har undersökt på vilket sätt klasskonflikt formuleras och hur 
denna konflikt förhandlas. Det statliga ansvaret för att förhandla konflikten 
mellan arbete och kapital framkommer i frågan om kortare arbetstid för att 
försöka minska konflikterna på arbetsmarknaden samt kortare arbetstid som 
arbetarskydd. Dessa frågor formuleras som så pass allvarliga problem att de 
kräver ingripande. I periodens början finns de tydligaste formuleringarna om 
det statliga ansvaret. Det sker en gradvis förskjutning i frågan om det statliga 
ansvaret att ingripa i klasskonflikten. Detta samspelar med hur starka pro-
blemformuleringarna är kring denna konflikt, vilket i sin tur hänger ihop med 
vilka lösningar som presenteras. Arbetstidens längd blir successivt allt mer 
67  SOU 2002:58, s. 88–89. 
68  SOU 2002:58, s. 89



76

frånkopplat konflikten mellan arbete och kapital och då blir statliga ansvaret 
att ingripa i produktionen överflödigt. 

I den första arbetstidsutredningen framställs klasskonflikt som ett allvarligt 
problem. Arbetstidsförkortning blir ett medel för att uppnå arbetsfred. Genom 
att lagstifta om kortare arbetstider kan arbetarklassen driva igenom sina krav på 
parlamentarisk väg, vilket anses nödvändigt för att arbetsfred ska kunna uppnås. 
Problemformuleringarna rör framförallt att konflikterna på arbetsmarknaden 
verkade systemhotande. På så vis är det inte arbetstidsförkortning i sig som 
anses som problematiskt, utan tvärtom formuleras reformen som en lösning 
för att överbrygga klasskonflikt. Även arbetsgivarna har ett intresse av 
att tillgodose arbetarklassens krav, eftersom klasskonflikten anses så pass 
allvarlig att den hotar produktionen. 

När arbetstidsförkortning får formen av arbetarskydd understryker man 
det statliga ansvaret att ingripa i relationen mellan arbete och kapital. Det är 
i dessa formuleringar som konflikten mellan arbete och kapital är som mest 
framträdande. Till skillnad från frågan om arbetsfred handlar detta om att 
staten måste gripa in i produktionen för att skydda arbetarna, som annars löper 
risk att bli överutnyttjande. 

På 1930- och 40-talet utgår föreställningar om arbetarskydd ifrån upp-
fattningen om att arbetarna är den svagare parten och i behov av statligt skydd. 
Om staten inte tar sitt ansvar och ingriper i produktionen kommer arbetarna 
att slitas ut i förtid. Problemformuleringarna kretsar kring att kapitalets 
kortsiktighet gör att arbetaren riskerar att blir överutnyttjad. Det anses därför 
nödvändigt med lagliga regleringar som tillgodoser arbetarens behov.  

Arbetstidslagstiftning som skyddslagstiftning blir sedan ifrågasatt. Man 
menar att arbetarna har stärkts och att arbete och kapital utgör jämstarka 
motparter. När det gäller arbetstidens längd anses klasskonflikten fortfarande 
finnas kvar, att arbetarna har ett intresse av kortare arbetstider medan arbets
givarna motsätter sig detta. Denna konflikt behöver dock inte medlas av 
staten. Den problemformulering som tidigare fanns, där arbetarna ansågs 
för svaga för att försvara sina egna intressen formuleras om. Lagstiftningen 
ifrågasätts, men behålls med hänvisning till dess skyddskaraktär och att 
den anses vara en landvinning för arbetarklassen. Under slutet av perioden 
kommer frågan om arbetstiderna att handla allt mindre om längd och mer om 
förläggning. I förläggningsfrågan formuleras inte en konflikt mellan arbete 
och kapital på samma sätt som i frågan om arbetstidens längd. Det finns kvar 
problemformuleringar om klasskonflikt, men hur de motstridiga intressena ser 
ut formuleras inte explicit, och det formuleras inte heller några lösningar. När 
den systemhotande frågan om arbetstidens längd har avförts från dagordningen 
behöver staten bara förhålla sig till olika intresseavvägningar, vilket är mycket 
mindre konfliktfyllt än frågor om arbetstidens längd.

Istället dras en ny konfliktlinje. Den huvudsakliga konflikten rör inte ar-
bete och kapital, utan den enskilde arbetaren och dennes arbetskamrater. Den 
enskilde anses vilja ha helt fria arbetstider, men kollektivet har ett behov av 
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skydd som staten måste ta hänsyn till. Därför kan inte arbetstiden bli helt flexi-
bel. Samma kortsiktighet som tillskrevs kapitalet i frågan om arbetarskydd un-
der 1930 och 1940talet tillskrivs den enskilde arbetaren även om konflikten 
är i grunden omformulerad.

Det är tydligt att det statliga förhandlandet har ett givet handlingsutrymme. 
Det statliga förhandlandet utgår från en systembevarande princip. Arbetar-
skyddet handlar om statens ansvar att garantera arbetskraftens reproduktion, 
eftersom kapitalet (eller den enskilde) är för kortsiktigt för att se till att detta 
sker. Det är i detta sammanhang det statliga ansvaret att förhandla klasskonflikt 
understryks. 

Formuleringar om arbetstidsförkortning som ett medel för att nå arbetsfred 
och arbetstidsförkortning som arbetarskydd vilar på premissen om det statliga 
ansvaret för att reproducera arbetskraften och det ekonomiska systemet i sin 
helhet. Arbetstidsförkortning formuleras då som en lösning på problem som 
rör klasskonflikt. Kortare arbetstider blir det medel som staten kan och bör 
använda för att ingripa i produktionen. 

Det statliga förhandlandet som utgår från denna systembevarande princip 
formulerar inte frågan om vem som ska bära kostnaden för arbetstids-
förkortning i termer av klasskonflikt. Att arbetstidsförkortning är en reform 
som påverkar fördelningen mellan arbete och kapital är en underliggande 
premiss i utredningarna fram tills slutet av 1900-talet, då den för första gången 
diskuterats explicit. Då menar man att fördelningen av arbete och kapital 
inte får ändras, och att arbetstidsförkortning därför inte kan genomföras. 
Lönsamhet för företagen görs liktydigt med samhällelig välfärd, därför är 
det hela samhällets intresse att arbetstidsförkortning inte genomförs och att 
arbetarna inte får en större del av produktionen.

Att konflikten mellan arbete och kapital successivt tonas ner hänger ihop 
med en rad andra omformuleringar av arbetstidsfrågan. Frågan kommer att 
i mitten av 1900talet flyttas från produktionssfären till konsumtionssfären 
för att mot slutet av perioden bli ogiltigförklarad som reform. I takt med att 
arbetstidsförkortning avskrivs vinner frågan om förläggning och flexibilitet 
mark, vilket gör att det statliga ansvaret att reglera arbetstiderna anses mindre 
nödvändigt. 

I detta kapitel har vi sett hur denna förskjutning sker när klasskonflikt 
formuleras i utredningarna. Vi har också sett glimtar av hur denna konflikt 
bär med sig moraliska uppfattningar om arbetet och fritidens värde, samt 
hur staten formulerar en arbetstidsfråga utifrån vad som anses möjligt och 
önskvärt, bland annat genom att formulera gemensamma intressen. Frågan om 
vem som bär kostnaden för arbetstidsförkortning har inte formulerats som en 
fråga om fördelning av produktionsresultatet. Detta formuleras snarare som 
en fråga om arbetstidsförkortning är möjligt, hur den är möjlig och när den är 
möjlig, vilket nästa kapitel kommer att handla om.
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KAPITEL IV

Det möjligas gräns

Inledning
Under större delen av 1900-talet har arbetstidsfrågan en karaktär av att vara ett 
problembarn för välfärdsstaten. Reformen bär en stark klassprägel och anses 
hota det som är tillväxtens själva motor: lönearbetet. Samtidigt har fritiden 
förståtts som en del av ett välfärdsstatligt projekt. Grundläggande frågorna 
som rör sociala reformer i en välfärdsstat är: hur har vi råd och vem ska be-
tala? Arbetstidsförkortning som ett välfärdsstatligt projekt stöter på en gräns 
som rör vad som är möjligt utan att hota det ekonomiska systemet. Däri 
ligger en konflikt, som i denna avhandling betecknas som ett välfärdsstatligt 
dilemma. Det finns en motsättning inuti välfärdsstaten, där den på samma gång 
förutsätter och reproducerar kapitalism samtidigt som den är dess motkraft. 

1900-talet beskrivs ofta som historien om den svenska välfärdsstatens 
uppgång, höjdpunkt och (ibland) dess fall. Den tidsperiod som undersöks i denna 
avhandling, 1919–2002, kännetecknas av framväxten av olika socialpolitiska 
aktiviteter och av välfärdsstatliga reformer. Den parlamentariska makten 
har under denna period till största delen innehafts av socialdemokratin. 
Under första halvan av 1900-talet kom socialdemokratin att utveckla en 
strategi som tog avstamp i en klasskonfliktsstrategi grundad på ekonomisk 
tillväxt.1 Tillväxten skulle ge utrymme för reformer som kunde förbättra 
arbetarklassens levnadsstandard. Kvar fanns en konflikt om fördelning, men 
såväl arbete som kapital kunde vinna på en ökad ekonomisk tillväxt. Detta 
innebar en kompromiss såväl som ett samarbete. Tillväxtstrategin innebar att 
ansvaret för tillväxten lämnades åt det privata näringslivet och arbetsgivarna.2 
Socialdemokratin har således sett tillväxt som ett viktigt politiskt mål eftersom 
den ansågs möjliggöra reformer. Detta innebär även att denna reformism hade 
klara gränser för vad som var möjligt att genomföra utan att tillväxten hotades. 

Detta kapitel handlar om välfärdsstatens handlingsutrymme i arbetstids-
frågan. Välfärdsstatens handlingsutrymme formuleras framförallt i termer av 
kostnaden för att genomföra arbetstidsförkortning, vem eller vilka som anses 
ha möjlighet att bära kostnaden för arbetstidsförkortning och vad som är 
möjligt respektive omöjligt att göra. 

1  Korpi (1978) s. 99.
2  Korpi (1978) s. 352.
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Frågan om vem som kan och ska bära kostnaden har tagit mycket olika 
skepnader under perioden. Arbetstidsförkortning formuleras i början av pe-
rioden som en gemensam investering som bär sin egen kostnad. Då är arbets-
tids förkortning tydligt kopplad till produktionen. Arbetstidsförkortning anses 
vara en reform som ger en bättre arbetare och därmed en högre produktivitet. 
Därmed etableras ett gemensamt intresse av arbetstidsförkortning mellan 
arbete, stat och kapital. Reformen i sig skapar de resurser som behövs för att 
kunna betala den. Frågan flyttas i mitten av den undersökta perioden från en 
produktionssfär till en konsumtionssfär. Möjligheten till arbetstidsförkortning 
formuleras som arbetarens val mellan kortare arbetstid eller högre lön. Arbets-
tidsförkortningens kostnad ska således bäras av arbetaren. Det finns ett givet 
konsumtionsutrymme som arbetaren kan ta i anspråk. Men detta utrymme är 
inte oändligt. Valsituationen får sedan ytterligare dimensioner. Valet framställs 
som ett val mellan mer fritid, mer lön eller andra typer av sociala reformer. 
Mot slutet av perioden framstår arbetstidsförkortning som omöjlig, eftersom  
valet formuleras som ett val mellan kortare arbetstider eller den befintliga 
samhälleliga välfärden. Det blir då ett omöjligt val att göra, eftersom de 
kortare arbetstiderna skulle innebära en standardsänkning. 

Motiveringarna kring var det möjligas gräns går hänger i viss mån ihop 
med formuleringar om utveckling och framåtskridande. I detta kapitel under-
söker jag även hur utvecklingsargument har använts i diskussionen om statens 
handlingsutrymme och möjligheten att genomföra arbetstidsförkortningar. 
Argument om utveckling som möjliggör arbetstidsförkortning innebär att 
framställa arbetstidsförkortning som en självgående process, vars kostnad kan 
hanteras av ett ekonomisk, tekniskt eller samhälleligt framåtskridande. 

Frågan om det möjligas gräns rör synen på ekonomi, vilket kretsar kring 
begrepp som produktivitet, produktion och konsumtion, samt föreställningar 
om statens ekonomi som helhet. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt som på 
olika sätt berör hur det möjligas gräns formuleras. Det första avsnittet rör 
hur utveckling och framåtskridande har används i argumentationen. De tre 
följande avsnitten handlar om hur arbetstidsförkortning har formulerats som 
en kostnad och vem som ska bära denna och hur detta har förändrats. 

När tiden är inne: arbetstidsförkortning och utveckling
Formuleringar om varför en arbetstidsförkortning ska genomföras har i viss 
mån utgått från hänvisningar till utveckling och framåtskridande. Dessa for-
muleringar laddas med olika innebörd under perioden och är olika framträdande. 
Detta avsnitt syftar till att undersöka hur utveckling och framåtskridande har 
formulerats för att motivera arbetstidsförkortning. 

Historikern Lennart Lundmark har undersökt diskussionen om arbetstids-
förkortning vid seklets början. Han menar ett denna diskussion var präglad 



80

av föreställningar om utveckling och framåtskridande.3 Han pekar mot att 
debatten dominerades av en kvalitativ tidsaspekt; ”Samhället befann sig på 
obeveklig marsch mot en framtid där gamla förhållanden inte hade någon 
plats”.4 Den kvalitativa tidsaspekten handlar sålunda om att betrakta tiden som 
ett ständigt framåtskridande. Arbetstidsförkortning var någonting som hörde 
den nya tiden till, någonting som kom eftersom tiden i sig innebar ett ständigt 
framåtskridande. 

Ekonomihistorikern Lisa Ramquist framhåller i en uppsats om LO och ar-
betstidsförkortningsfrågan att föreställningar om utveckling har varit bärande 
för hur LO:s ledning har argumenterat. Arbetstidsförkortning var ingenting 
som LO:s ledning drev, men väl dess medlemmar. LO:s ledning formulerade 
arbetstidsfrågan som någonting som kom naturligt med en ekonomisk 
utveckling och ansågs självgående.5 Ramquist menar att LO:s ledning hade 
svårt att driva arbetstidsförkortning på grund av dess subversiva potential, 
som hotande lönearbetet. Ledningen valde därför att peka mot att kortare 
arbetstid som något som skulle komma givet samhälleligt och ekonomiskt 
framåtskridande.6 Därmed var det inte någonting som nödvändigt var att 
driva, eftersom kortare arbetstid skulle komma tiden an.

Föreställningar om framåtskridande kan användas för att motivera en 
arbetstidsförkortning, men också för att tillbakavisa reformen. I utredningarna 
formuleras utveckling i tre olika former – ekonomisk utveckling, teknisk 
utveckling och en samhällelig utveckling. Under den period då de flesta 
arbetstidsförkortningarna sker är inte utvecklingsargument i någon form 
särskilt framträdande. Motiveringarna av arbetstidsförkortning som någonting 
möjligt utgår inte från att reformen är given av ett framåtskridande. Men mot av 
1900talet, då inga fler arbetstidsförkortningar sker, blir utvecklingsargument 
mer framträdande, för att tillbakavisa arbetstidsförkortning som en möjlig 
reform. Man hänvisar till den ekonomiska utvecklingen som för liten för att 
en arbetstidsförkortning ska kunna gå att göra. 

Utvecklingsargumentet innebär, som Ramquist hävdar, att arbetstids-
förkortning är något som blir möjligt när tiden är inne. Argumentet om utveckling 
innebär också att framställa arbetstidsförkortningar som en successiv process 
som mer eller mindre given. En följd av att betrakta arbetstidsförkortning 
som en succesiv process är att kortare arbetstid blir sammankopplat med 
framåtskridande. Genom att koppla arbetstidsförkortning till standardhöjningar 
blir kortare arbetstider något modernt, ett tecken på en samhällelig utveckling. 
Arbetstidsförkortning formuleras som en välfärdsfråga när den kopplas till 
olika typer av samhälleligt och ekonomiskt framåtskridande. Ett gott samhälle 
präglas av standardhöjningar såsom arbetstidsförkortning. 

3  Lundmark (1989) s. 103. 
4  Lundmark (1989) s. 122.
5  Ramquist (2013) s. 52.
6  Ramquist (2013) s. 55.
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Utvecklingsargument spelar olika roll under den undersökta perioden. I 
detta avsnitt undersöker hur dessa argument används för att framställa arbets-
tidsförkortning som något möjligt respektive omöjligt samt hur argumentet 
samspelar med föreställningar om vad en välfärdsstat bör göra och föreställ-
ningar om samhället i stort. 

Arbetstidsförkortning och framåtskridande 
Under den period när de flesta arbetstidsförkortningar sker har inte utveck
lingsargumenten en särskilt framträdande plats. Argumentet används främst 
för att motivera att en arbetstidsförkortning bör genomföras, snarare än att man 
hävdar att arbetstidsförkortning har blivit möjlig på grund av framåtskridande. 
Utvecklingen i sig leder inte automatiskt till arbetstidsförkortning, den 
formuleras inte som en självgående reform. Under denna period diskuteras den 
som utveckling i tre former: teknisk, ekonomisk och samhällelig utveckling, 
där det är den senare som ges mest plats. Den samhälleliga utvecklingen blir 
ett argument för att tiden är inne för arbetstidsförkortning när välståndet ökar, 
att det samhälleliga framåtskridandet och arbetstidsförkortningar hänger ihop. 

Vid sidan om det samhälleliga: teknisk och ekonomisk 
utveckling 
I utredningarna anförs sällan den tekniska utvecklingen som ett argument. 
Som tidigare nämnts är arbetstid och produktionssätt intimt sammankopplat, 
men detta innebär inte att arbetsbesparande teknologi nödvändigtvis leder till 
kortare arbetstider. Marx hävdade att tekniska innovationer främst stärker den 
makt som behärskar arbetet och att det därför inte finns några klara samband 
mellan tekniska innovationer och kortare arbetstider.7 Isidorsson menar att det 
finns ett samband mellan den tekniska utvecklingen och arbetstidens reglering, 
men detta innebär inte att teknisk utveckling per automatik leder till kortare 
arbetstider.8 

Frågan om teknisk utveckling och arbetstiderna hänger ihop med en diskus-
sion om rationaliseringar av arbetsprocessen. Rationaliseringar har, som vi 
tidigare sett, varit ett argument för kortare arbetstider i riksdagsdebatten. 
Argument användes för att motivera att arbetstiden borde förkortas på grund 
av ett ökat rekreationsbehov, snarare än att rationaliseringen i sig gör det 
möjligt att förkorta arbetstiden. Argumentet om teknisk utveckling före-
kommer bara i den första arbetstidsutredningen från 1919. Utredningen 
menar att den tekniska utvecklingen gör arbetstidsförkortning möjlig därför 
att arbetsinsatsen är mindre viktig för produktionen: 

7  Marx (1973) s. 704.
8  Isidorsson (2001) s. 310.
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Med den stigande kulturen ha visserligen kraven på produktionen stegrats, 
med utvecklingen av de tekniska arbetsförhållandena ha fortskridit snabbare 
…Följden härav har blivit, att insatsen från människans sida i arbetskraft och 
tid för den materiella produktionen kunnat minskas, under det produktionens 
effektivitet det oaktat ej blott hållits uppe utan betydligt ökats, för att inte säga 
mångfaldigats.9

Man argumenterar således för att ”stigande kultur” har lett till en teknisk 
utveckling som gör att arbetskraftens insats inte är lika viktigt för produktionen. 
Det är denna tekniska utveckling som har gjort att arbetstiderna har kunnat 
minska i takt med att produktionen ökar. En teknisk utveckling blir på så 
sätt en lösning på ett välfärdsstatligt dilemma; minskning av arbetstiden och 
produktionsökningar går hand i hand. Denna argumentation används för att 
peka på att arbetstidsförkortningar kan bidra till en ökad teknisk utveckling i 
produktionen, genom att tvinga fram rationaliseringar.10 

Den ovan anförda argumenteringen om teknisk utveckling framhåller 
denna utveckling som en faktor som har gjort att arbetstiden kan minska. 
Detta är enda gången teknisk utveckling formuleras som något som 
möjliggör arbetstidsförkortning i själva utredningstexten. Sambandet mellan 
produktionssätt och arbetstider diskuteras framförallt på en individuell nivå, 
där arbetets karaktär ställs mot ett rekreationsbehov, vilket kommer att 
diskuteras i senare kapitel. Den tekniska utvecklingen formuleras således 
nästan aldrig som något som gör kortare arbetstider möjligt. 

Argument om ekonomisk utveckling är också ovanliga fram tills 1980-talet. 
De förekommer sparsamt under 1950-talet, då tre veckors semester samt 45 
timmars arbetsvecka genomförs. Efterkrigstiden är en tid av kraftig ekonomisk 
utveckling och av välfärdsstatlig expansion, men argumentet om ekonomisk 
utveckling som något som gör arbetstidsförkortning möjligt används sparsamt 
i utredningarna. Utvecklingsargumentet är inte en del av en sammanhållen 
argumentation om hur kostnaden för arbetstidsförkortning skulle kunna bäras 
och används inte för att peka mot att reformen skulle vara en given effekt av 
en ökad produktion. 

I början av 1950-talet bedöms tiden vara inne för reformer, eftersom det 
ekonomiska läget har stabiliserat sig efter kriget. I direktiven till utredningen 
om tre veckors semester skriver man: ”En ökad semester torde även få 
betraktas som ett rimligt uttryck för arbetstagarna andel i det tekniska och 
ekonomiska framåtskridandet. Frågan om en utökad semester torde därför nu 
böra göras till föremål för en undersökning och förslag i ämnet utarbetas.”11

Utvecklingsargumentet används för att motivera att möjligheterna för en 
utökad semester bör utredas. I själva utredningen hävdar man att reformen 
tidigare var omöjlig, men har blivit möjlig:

9  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden 1919, s. 22. 
10  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden 1919, s. 23.
11  SOU 1950:23, s. 9.
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Man har dock tidigare varit enig om att möjligheter icke förelegat till en reform 
på detta område. Det är med hänsyn härtill naturligt att, då förhållandena efter 
kriget började stabilisera sig, allt fler röster höjdes för att tiden vore inne för att 
förverkliga det mål, som sedan länge uppsatts för reformpolitiken.12

Argumentet utgår från att en semesterreform länge har varit ett politiskt mål och 
att denna har möjliggjorts av det ekonomiska läget. Det handlar inte ex plicit 
om ekonomiskt framåtskridande, utan snarare om ekonomisk stabilitet. Detta 
kan förstås utifrån rädslan för ekonomisk nedgång i spåren av andra världs-
kriget.13 1950 anses läget så pass stabilt att semesterreformen är möjlig. Den 
ekonomiska utvecklingen möjliggör förkortningen, även om det handlar om 
stabilisering av ekonomin snarare än produktionsökningar. Men detta argument 
återkommer inte i själva utredningen. Den enda gången som man formulerar 
ekonomisk utveckling som något som gjort kortare arbetstider möjligt är i 
direktiven till 1950 års semesterutredning och 1956 års arbetstidsutredning.

Argument om ekonomisk utveckling som möjliggör arbetstidsförkortning 
syns även 1956: 

Tiden är enligt min mening nu inne att allvarligt pröva frågan om en revision 
av arbetstidslagstiftningen med inriktning på en allmän förkortning av den 
lagstadgade arbetstiden…Sedan tiden för den första allmänna arbetstidsreg-
leringen har vår produktion genomgått en utomordentligt kraftig utveckling.14

Trettio år har gått sedan den senaste förkortningen av den dagliga arbetstiden. 
Nu menar man att tiden är inne för ytterligare arbetstidsförkortning på grund 
av en ökning av produktionen. Här används således den ökade produktionen 
som argument, till skillnad från 1950. 

Det ekonomiska utvecklingsargumentet förekommer bara i direktiven och 
före kommer således sällan. Det är framförallt argument i formen av samhälle-
lig och social utveckling som får utrymme. Den samhälleliga utvecklingen gör 
att ”tiden är inne” för kortare arbetstider. Det ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingsargumentet är i viss mån sammanflätande, även om produktions
ökningar i sig inte är liktydiga med samhälleligt framåtskridande. I utred-
ningarna beskrivs arbetstidsförkortning framförallt som en välfärdsstatlig 
reform, som en del av ett allt bättre samhälle. 

Samhällelig framåtskridande
Det samhälleliga framåtskridandet är det tydligaste utvecklingsargumentet. 
Det är en del av en motivkrets som argumenterar för att reformer bör ge nomföras, 
att tiden är inne. Samhälleligt framåtskridande möjliggör inte arbets tids-
förkortning, men arbetstidsförkortning borde göras i takt med att levnads-

12  SOU 1950:32, s. 59.
13  Appelqvist (2000).
14  SOU (1956:20) s. 9; direktiven är skrivna av socialminister Gunnar Sträng. 
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standarden höjs. Dessa formuleringar sker dock framförallt för att motivera 
att utredningarna tillsätts, snarare än att de är argument för att reformen ska 
genomföras 

I utredningen från 1919 framhålls såväl teknisk, ekonomisk som social 
utveckling. Arbetsfreden är det tyngsta argumentet i denna utredning. I 
samband med detta argumenterar man även för arbetarnas rätt till den ökade 
produktionen: ”Kroppsarbetarna måste med hänsyn till den ståndpunkt, 
vartill den ekonomiska och sociala utvecklingen nått här i landet, anses ha 
berättigade anspråk att ernå större likställighet med andra arbetstagare i fråga 
om fördelningen av tiderna för arbete och vila.”15 

Man argumenterar för att kroppsarbetarna har rätt till samma villkor som 
övriga arbetstagare. Utjämning av arbetsvillkoren formuleras således som en 
del av samhälleligt framåtskridande. Arbetstidsförkortning är en reform som 
gör samhället mer jämlikt. Den samhälleliga utvecklingen används således för 
att hävda att regleringen bör genomföras, snarare än att denna utveckling har 
gjort arbetstidsförkortning möjlig. 

Under 1930- och 1940-talen används inte utvecklingsargument i någon 
form. Det är framförallt under 1950-talet som man hänvisar till framåtskri-
dande. Samhälleligt och socialt framåtskridande används inte för att motivera 
arbetstidsförkortning som en möjlig reform, men däremot som en önskvärd 
reform. I arbetstidsutredningen från 1956 menar man i direktiven att Sverige 
har en hög levnadsstandard men långa arbetstider: ”I jämförelse även med 
ekonomiskt högt utvecklade främmande länder är levnadsnivån hos oss hög. 
Våra sociala välfärdsanordningar betraktas på många håll som föredömliga. 
I fråga om arbetstidens längd utfaller emellertid en internationell jämförelse 
inte lika gynnsamt.”16 

Detta motiverar att arbetstiden bör förkortas. En ökad fritid blir en del 
av en välfärd som staten bör erbjuda. Man implicerar en diskrepans mellan 
den höga sociala standarden och de långa arbetstiderna. Vidare skriver man i 
direktiven: ”För att fullt kunna utnyttja de möjligheter till ett rikare liv, som 
står människorna till buds i vår tid och i vårt samhälle, fordras ett större mått 
av fritid än flertalet av de i arbetslivet aktiva medborgarna nu förfogar över.”17

I direktiven formuleras således ytterligare arbetstidsförkortning som 
önskvärd på grund av att samhället har blivit bättre och därmed människors 
fritid rikare. Därför behövs en kortare arbetstid som en del av en höjd 
levnadsstandard. Kortare arbetstider blir på så vis en del av ett socialt 
framåtskridande, även om denna process inte är självgående. Istället tycks 
regleringar av arbetstidens längd ha halkat efter och arbetstidsförkortning anses 
därför motiverat för att matcha välfärden i övrigt. I direktiven står det också 

15  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919, s. 27.
16  SOU 1956:20, s. 9.
17  SOU 1956:20, s. 10.
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att 40 timmar är ett långsiktigt mål men något som måste införas succesivt.18 
I själva utredningen anser man att tiden är inne på grund av arbetarnas höga 
fritidsvärdering: 

Våra överväganden kan sägas utmynna i den meningen, att å ena sidan tiden 
kan anses vara mogen för en arbetstidsförkortning med hänsyn till arbets-
tagarnas värdering av fritiden, men att å andra sidan en arbetstidsreform bör 
genomföras varsamt med hänsyn till de anpassningsproblem, som uppkommer 
inom samhällsekonomin.19

Viljan hos arbetarna till få mer fritid möjliggör kortare arbetstider. Här 
ställs arbetarnas höga värdering av fritid mot de problem som en arbetstids-
förkortning kan vålla samhällsekonomin. Detta blir ett argument för att 
reformen borde genomföras i etapper, snarare en ett argument mot reformen 
som sådan.20 Bedömningarna av att tiden är inne grundar sig på föreställningar 
om ekonomisk och socialt utrymme: 

Den sedan några år pågående diskussionen om en allmän förkortning av ar-
betstiden i Sverige föres i ett läge, som radikalt skiljer sig från läget för snart 
40 år sedan, då debatten om åttatimmarslagens införande i vårt land nådde sin 
höjdpunkt. Detta gäller om snart sagt alla områden: arbetet, fritiden, samhälls-
livet, samhällets och den enskildes ekonomi osv. Arbetarens ställning i förhål-
lande till arbetsgivaren är en annan. Sysselsättningssituationen är väsentligt 
förändrad. Arbetsplatserna har i olika avseenden förvandlats, själva arbetet 
likaså. De ekonomiska möjligheterna att utnyttja fritid är helt andra nu än förr, 
och fritiden kan ges ett innehåll som gör den lockande i högre grad än tidigare. 
Allt eftersom våra möjligheter förbättras ställes våra mål högre.21

Samhällelig utveckling har gett fritiden ett större värde och förändrande 
förutsättningar för en eventuell förkortning av arbetstiden. De nya förutsätt-
ningarna har skapat större möjligheter att sikta mot nya mål. I ett samhälle som 
går framåt blir kortare arbetstider möjligt, mer fritid är en del av en succesiv 
standardhöjning. 

40 timmars arbetsvecka införs etappvis och är fullständigt genomförd 
1973. Utredningen som föranleder detta kommer 1968 och där finns en stor 
diskussion om den internationella arbetstidstidsutvecklingen. Man framhåller 
symbolvärdet i 40 timmars arbetsvecka:

Beträffande omfattningen av en ytterligare arbetstidsförkortning har såväl de 
internationella rekommendationerna av ett stegvis införande av 40-timmars-
vecka som kraven från fackligt och andra håll på en sådan arbetsvecka givit 
frågan den karaktären, att kommittén bedömt det som orealistiskt att diskutera 

18  SOU 1956:20, s. 11.
19  SOU 1956:20, s. 237.
20  SOU 1956:20, s. 238.
21  SOU 1956:20, s. 125.
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något annat alternativ än att nästa förkortning skall omfatta en minskning med 
2 ½ t/v från 42 ½ -timmarsnivån.22

Den internationella utvecklingen gör arbetstidsförkortning till 40 timmar till 
en angelägen reform. Man framhåller att 40 timmars arbetsvecka är en reform 
som kommer att ske förr eller senare, givet att de svenska ombuden har antagit 
ILO:s konvention. Arbetstidsförkortning betraktas därför som någonting som 
borde genomföras på grund av en internationell utveckling. 

Den mest framträdande formen som utvecklingsargumentet får är som en 
del av formuleringar om ett socialt och samhälleligt framåtskridande. Kortare 
arbetstider passar in i en övrig välfärd, och ett bättre samhälle har lett till en 
ökad fritidsvärdering. Framåtskridandet är en succesiv förbättring av samhället 
och ökad fritid är en del av detta. Arbetstiderna beskrivs ibland som någonting 
som ”laggar efter” i en övrig välfärdsstatlig utveckling, varför lagstiftning 
behövs. På så vis antas inte arbetstidsförkortning vara en självgående process. 
Att tiden är inne för arbetstidsförkortning har under perioden då lagstiftning 
sker uttrycks framförallt utifrån att samhället blir bättre och därför är det dags 
med en statlig reglering av arbetstiden, som ytterligare en standardhöjning

Utvecklingsargument används framförallt för att formulera det önskvärda 
snarare än det möjliga. Huruvida arbetstidsförkortning formuleras som möjligt 
eller omöjligt under perioden 1919–1975 handlar mer om frågan om vem som 
ska bära kostnaden för reformerna än om att ett ekonomiskt framåtskridande 
leder till kortare arbetstider. Detta kommer kommande avsnitt att handla om. 

Däremot blir utvecklingsargumentet en tydligare del av hur arbetstids-
förkortning framställs som omöjlig under den senare tidsperioden där reformen 
fortfarande utreds men inga förkortningar kommer till stånd.

En allt mer omöjlig arbetstidsfråga 
Under den senare delen av perioden används utvecklingsargumentet i form 
av ekonomisk utveckling. Denna form av utveckling projiceras bakåt i tiden 
och man skapar en kontrast mot hur litet utrymmet för reformer är jämfört 
med efterkrigstiden, då det fanns ett växande utrymme att fördela. Trots att 
den ekonomiska utvecklingen tidigare var ett frånvarande argument skapas en 
berättelse om hur det ekonomiska framåtskridandet var det som möjliggjorde 
reformen. Det finns också beskrivningar av ett samhälleligt framåtskridande, 
som gör att arbetstidsförkortning kvarstår som en önskvärd reform, trots att 
den ekonomiska utvecklingen gör den omöjlig. 

Den sista stora generella arbetstidsförkortningen sker 1975 då fem veckors 
semester genomförs.23 Men man fortsätter att utreda arbetstidsfrågan. Som 

22  SOU 1968:66 s. 86.
23  I denna utredning används inte utvecklingsargumentet alls. Det finns överhuvudtaget lite 
argumentering för arbetstidsförkortning som en möjlig reform. Utredningen konstaterar att det 
finns ett intresse för längre semester och att detta därför bör genomföras. 
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framgick i det förra avsnittet används inte utvecklingsargumentet i någon 
större utsträckning för att motivera möjligheten i att genomföra arbetstids-
förkortningar. Detta förändras under 1980-talet och kvarstår under resten av 
perioden. Där formuleras ekonomiskt framåtskridande som något som förut 
möjliggjorde reformer. Eftersom det ekonomiska framåtskridandet har stannat 
av går det inte att förkorta arbetstiden. Arbetstidsförkortning blir en omöjlig 
reform, eftersom det ekonomiska utrymmet anses för litet. 

1980- och 90-talet var en tid då den politiska inställningen till socialpolitikens 
möjligheter ändrades och det formulerades en konflikt mellan socialpoliska 
reformer och tillväxt. Sociala reformer kom i den politiska diskussionen att 
allt mer betraktas som en kostnad.24 Detta blir synligt i arbetstidsfrågan, där 
frågan om ekonomi får en allt större plats och arbetstidsförkortning framställs 
som en reform vars kostnad ingen förmår att bära. 

Under denna period dras det möjligas gräns utifrån föreställningar om en 
produktionsutveckling som gjorde att de tidigare arbetstidsförkortningarna 
kunde ske. 1989 uttrycks en nostalgi till 1950- och 60-talens höga tillväxt, 
vilket samspelar med en syn på arbetstidsförkortning som en kostsam reform 
som inte längre är möjlig: 

Den snabba produktionsökningen under några decennier efter andra världskri-
get kommer knappast att kunna upprepas. Det gör att förutsättningarna för att 
förkorta arbetstiden med bibehållen levnadsstandard är mindre i framtiden än 
de var under t.ex. 1960-talet. 25

Arbetstidsförkortning formuleras som en reform som är beroende av en eko-
nomisk utveckling. Man skriver en historia som innebär att man samtidigt 
drar det möjligas gräns. Arbetstidsförkortning framstår som något som var 
möjligt under en period med snabba produktionsökningar och under andra 
förutsättningar. Historieskrivningen innebär att det föreställda reformutrymmet 
framstår som minde, att denna snabba ekonomiska utveckling har stannat 
av. Arbetstidsförkortning tolkas som någonting som en gång i tiden var 
möjligt, men att förändrande förutsättningar har gjort reformen omöjlig. 
Arbetstidsförkortning hävdas vara något som hotar den befintliga välfärden. 
Det är inte en reform som anses kunna höja levnadsstandarden utan snarare 
kunna sänka den. På så vis formuleras arbetstidsförkortning markant annor-
lunda än tidigare, då kortare arbetstider formulerades som en del av en 
samhällelig välfärd. 

även i 1996 års arbetstidsutredning redogör man för en historisk utveck-
ling som drar det möjligas gräns. Där menar man att samtidigt som statens 
handlingsutrymme i arbetstidsfrågan anses ha minskat betydligt finns medbor-
garnas önskan om ändrade arbetstider kvar: 

24  Andersson (2003) s. 119.
25  SOU 1989:53, s. 47.
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Den ekonomiska tillväxten har under långa perioder varit mycket hög och 
de kontinuerliga välfärdsökningarna som kommit individen till godo har 
delvis tagits ut i form av en ökad fritid. Trots att de senaste årens ekonomiska 
klimat har varit betydligt mindre gynnsamt och på så vis reducerat möj lig-
heterna till välfärdsökningar i form av en generellt kortare arbetstid, har 
samhällsutvecklingen lett till en önskan såväl från individen om en flexiblare 
och i vissa fall kortare arbetstid.26

Den ekonomiska utvecklingen står emot en samhällsutveckling. Det finns två 
utvecklingslinjer som står i konflikt. Man understryker att det är ekonomisk 
utveckling som möjliggör välfärdsreformer. Denna utveckling har blivit 
mindre gynnsam och därmed lett till att arbetstidsförkortning är en reform som 
anses svårare att genomföra. Men samhällsutvecklingen gör att medborgarna 
vill ha kortare arbetstider. Att hänvisa till historien gör det möjligt att peka på 
det rådande ekonomiska läget som ett problem. Arbetstidsförkortningen stöter 
på en gräns i form av att framåtskridandet har stannat av. Det ekonomiska 
läget tillåter inte arbetstidsförkortningar. Denna historieskrivning framställer 
arbetstidsförkortning som en samhällsekonomisk kostnad:

Vi tror att människor i framtiden på samma sätt som hittills kommer att välja 
att ta ut en del av en välståndsökning i kortare arbetstid. Den ekonomiska ut-
vecklingen har historiskt givit utrymme för att succesivt förkorta arbetstiden. 
Gemensamt för de arbetstidsförkortningar som genomförts är att de alltid har 
kostat och att priset har ansetts värt att betala.27

Man pekar både mot historien och mot framtiden som tider som möjliga för 
arbetstidsförkortning. Det är det nuvarande läget som gör det omöjligt. Pro-
blemformuleringarna rör sig kring att arbetstidsförkortningar är dyra och att 
det inte finns något givet utrymme för dem: 

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen under dessa decennier gjorde att 
frågan om kostnader aldrig ställdes på sin spets. Utrymme fanns för både öka-
de realinkomster och förkortad arbetstid…Under 1990-talet var den ekono-
miska situationen en annan.28

Dessa utredningar beskriver ett ekonomiskt läge som gör arbetstids-
förkortning till en för dyr reform. Arbetstidsförkortning framställs som en 
omöjlig och inte önskvärd reform, något som var möjligt i exceptionellt goda 
tider, men blivit allt mer omöjligt. Under den sena delen av perioden ges 
utvecklingsargumentet framförallt tyngd som ekonomisk utveckling och det 
etableras ett samband mellan detta och arbetstidsförkortningens (o)möjlighet. 
På så vis används utvecklingsargumentet för att dra det möjligas gräns. 

26  SOU 1996:145, s. 121.
27  SOU 2000:22, s. 5.
28  SOU 2000:22, s. 12.
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Utveckling och det möjligas gräns
Utvecklingsargumenten används i liten utsträckning för att motivera att 
arbetstidsförkortningar är möjliga att genomföra under den period då de flesta 
arbetstidsförkortningarna sker, utan används där främst för att peka mot det 
önskvärda. Argumentation om framåtskridande och utveckling har varit ett 
närvarande tema i alla utredningar som föranlett arbetstidsförkortning, med 
undantag för 1975 års utredning om fem veckors semester. Trots denna 
närvaro har det sällan varit en del av en tydlig argumentation. Utveck-
ling och framåtskridande tar olika former och ges olika innebörd. Det 
diskuteras som ekonomisk, social och vid ett tillfälle teknisk. Jag skrev 
inledningsvis att utvecklingsargumentet gör att arbetstidsförkortning får en 
välfärdskaraktär. Detta är synligt 1919 såväl som 1950-talet. Där menar man 
att samhälleligt framåtskridande hänger ihop med ökad fritid. På så vis blir 
arbetstidsförkortningarna ett tecken på ett modernt samhälle, där medborgarna 
har rätt till kontinuerliga standardhöjningar. Under denna period är tiden 
inne för arbetstidsförkortning i takt med ett samhälleligt framåtskridande. 
Arbetstidsförkortningarna får då karaktären av en succesiv process. 

Detta förändras från och med slutet av 1980-talet. Då används framförallt 
argument om ekonomisk utveckling för att dra det möjligas gräns. Den eko-
nomiska utvecklingen framställs som för liten för att det ska vara möjligt att 
genomföra fler arbetstidsförkortningar. Utvecklingsargumentet används inte 
för att ge arbetstidsförkortning en välfärdskaraktär utan arbetstidsförkortning 
anses tvärtom kunna sänka välfärden i samhället. 

I föregående kapitel liksom i detta avsnitt har vi sett att arbetstidsförkortning 
varken motiveras utifrån att arbetarna ska få en större del av produktionen eller 
att det är en given effekt av framåtskridande. Huruvida kortare arbetstider är 
möjligt formuleras istället utifrån vem som bör och har möjlighet att bära 
kostnaderna för arbetstidsförkortning. Detta kommer nästa avsnitt att handla 
om.

Arbetstidsförkortningens gränser: vem kan bära 
kostnaden? 
Frågan om vem som kan bära kostnaden för kortare arbetstider har varierat 
inom tydliga gränser. Som vi såg i förra avsnittet används inte argument för 
att ekonomisk utveckling för att motivera att arbetstidsförkortning är möjligt 
att genomföra. Reformen har inte heller handlat om att ändra på fördelningen 
mellan arbete och kapital. Därför har andra formuleringar växt fram. Frågan 
om det möjliga formuleras utifrån vem som anses ha möjlighet att bära 
kostnaden för reformen. Detta avsnitt syftar till att visa vilken skepnad frågor 
om kostnaden tar under perioden. Arbetstidsförkortning formuleras i början 
av perioden som en investering, där reformen bär sin egen kostnad genom att 
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den leder till ökad produktivitet. Frågan formuleras under mitten av perioden 
som en fråga om ett konsumtionsval för arbetaren, en valsituation mellan 
högre lön eller ökad fritid. Ytterligare en dimension läggs till i detta val. 
Valsituationen uttrycks då som ett val mellan högre lön, ökad fritid eller andra 
sociala reformer. Ytterligare en förskjutning i denna valsituation kommer i 
slutet av perioden, då arbetstidsförkortning framställs som en omöjlig reform 
och arbetstidsförkortning anses vara ett hot mot den befintliga välfärden. Valet 
blir då mellan ökad fritid eller en bibehållen social standard.

Arbetstidsförkortning som investering 
I början av den undersökta perioden formuleras frågan om arbetstids-
förkortningens kostnad som en gemensam investering för stat, arbete och 
kapital. Arbetstidsförkortningsfrågan har under denna period formen av ett 
arbetarklasskrav som arbetsgivarna har starka invändningar emot, eftersom 
man anser att en arbetstidsförkortning ger sämre produktionsresultat. Man söker 
att överbrygga denna konflikt och lyfter fram hur en arbetstidsförkortning ger 
bättre arbetsresultat och en ökad produktivitet, vilket gagnar alla. Frågan om 
vem som ska bära kostnaden för arbetstidsförkortning formuleras således som 
att det är en reform som bär sin egen kostnad, eftersom den leder till en ökad 
produktivitet. Denna investering har ytterligare en dimension. Ett tillgodosett 
rekreationsbehov är inte bara av intresse för att produktiviteten ökar. Ett 
tillgodosett rekreationsbehov innebär att arbetaren kan hålla sig arbetsför, 
vilket gör att samhället inte behöver ta ansvar för att försörja den som inte kan 
arbeta. På så vis formuleras arbetstidsförkortning som en förebyggande åtgärd 
för att samhället inte ska tvingas bära kostnaderna för arbetarens försörjning. 
Det gemensamma intresset framställs således utifrån att ökad produktivitet 
är ett intresse för arbete, stat och kapital, samt att staten har ett intresse av 
att tillgodose arbetarens rekreationsbehov för att slippa bära kostnaden för 
dennes försörjning. 

Detta bär starka drag av den så kallade produktiva socialpolitiken. Begreppet 
myntades av Gunnar Myrdal på 1930-talet och innebär att de socialpolitiska 
kostnaderna ses som en investering som skapar tillväxt. På så sätt hävdas 
ekonomisk utveckling och effektivitet vara i samklang med sociala reformer. 
Ekonomihistorikern Jenny Andersson menar att synen på tillväxten innebar 
en dubbelhet i de sociala reformerna. Tillväxt och trygghet blev två mål som 
samspelade, som förutsatte varandra, istället för att ställas mot varandra.29

Efter den första arbetstidslagen antog arbetsgivarna en kompensations-
politik för att minska den ineffektiva arbetstiden och öka arbetsintensiteten 
och på så sätt försöka höja produktiviteten. Denna motstrategi från deras sida 
formuleras i viss mån i utredningarna mellan 1919 och 1947. Under denna 
tidsperiod kommer generella arbetstidsförkortningar i form av den första 

29  Andersson (2003) s. 14–15.
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arbetstidslagen och två veckors semester. Dessa reformer har diskuterats 
utifrån en förståelse om arbetstidsförkortning som en gemensam investering 
som höjer produktiviteten, eftersom ett bättre tillgodosett rekreationsbehov 
kan öka arbetsintensiteten. 

Historikern Maria Arvidsson har visat att läkarvetenskapen runt denna tid 
argumenterade för en kortare arbetstid i termer av lönsamhet. Mer vila skulle 
leda till en förbättrad arbetsprestation, genom att gynna viljan att arbeta och 
arbetsglädjen, vilket således skulle ge bättre lönsamhet.30 I den första arbets-
tidsutredningen 1919 beskrivs kortare arbetstid som något positivt även för 
arbetsgivarna och samhället i stort i och med att den kan skapa dugligare arbe-
tare och på så vis en ökad produktivitet. Rekreationsbehovet framstår som en 
legitim anledning till arbetstidsförkortning, eftersom argumentet anspelar på 
ett gemensamt intresse för arbete och kapital. Arbetarens välmående är då en 
investering snarare än en kostnad: 

även om det icke med siffror kan visas torde det vara uppenbart, att tillräcklig 
ledighet är en nödvändig förutsättning för att arbetarna skola kunna bibehålla 
sin arbetsförmåga och utveckla största möjliga prestationskapacitet. Vid en 
ihållande lång arbetstid utan erforderlig vila sliter arbetaren alltför fort ut sig 
och blir, om han ej går en förtidig död till mötes, redan innan han nått en högre 
ålder, mindre arbetsför, vilket givetvis från ekonomisk synpunkt innebär för-
lust ej blott för landet utan jämväl för arbetsgivaren.31

Reformen framställs som en investering i arbetskraften, där minskad arbetstid 
ger ökad produktivitet i och med att arbetsprestationen kan bli bättre. Detta 
visar en instrumentell syn på arbetaren, där dennes död eller förslitning innebär 
förlusten av arbetseffektivitet. Denna instrumentella syn utgår från att det är 
fråga om arbetarens karaktär av att vara just arbetskraft. På så vis handlar 
diskussionen om arbetstidsförkortning inte om arbetaren som människa eller 
medborgare, utan snarare som arbetskraft. Här blir den statliga uppgiften att 
trygga arbetskraftens reproduktion, såväl som att överbrygga klasskonflikt 
tydlig. I och med formuleringar av arbetstidsförkortning som ett gemensamt 
intresse och en investering i arbetskraften fullföljs bägge uppgifterna.

Arbetstidskommittén, som framlade den första arbetstidsutredningen, 
hade också i uppdrag att utreda semesterfrågan och gav förslag på åtta dagars 
semester. Lagstadgad semester var en reform som fick vänta på sig i åtskilliga 
år, men i denna semesterutredning finns samma tendens att peka på den 
gemensamma vinsten i att investera socialt i arbetarklassen: 

Ehuru de ekonomiska verkningarna av ett allmänt genomförande av arbetar-
semester, även om hänsyn tages till nyss berörda förhållanden, måste anses 
bliva kännbara, synes det dock kommittén föreligga så talande skäl för föreva-
rande reform, att kommittén anse sig böra förorda dess genomförande. Särskilt 
har kommittén vid övervägande härav fäst sig vid de gynnsamma verkningar 

30  Arvidsson (2002) s. 154.
31  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919, s. 23.
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som semestern, rätt utnyttjad, kan förväntas få för arbetarnas arbetslust och 
arbetskraft och därmed i viss mån för folkhälsan.32

Här beskrivs investeringen dock på ett något annorlunda vis än i föregående 
utredning. Arbetstidsförkortning förstås som en ekonomisk kostnad, såväl 
som en investering i arbetskraften. Semestern kan ge bättre arbetare och för-
bättra folkhälsan. Samma kommitté utgår i bägge utredningarna från arbets-
tidsförkortning som en investering i arbetskraften, utifrån att det tillgodoser 
ett rekreationsbehov. I fallet med semester kopplas dock inte den ökade 
arbetslusten och den förbättrade arbetskraften explicit till produktionsökningar, 
utan till en bättre folkhälsa. Det bättre tillgodosedda rekreationsbehovet är 
inte bara av intresse för arbetsgivaren utan även samhället. Denna ytterligare 
dimension blir tydligare 1937, i den utredning som föranleder lagen om två 
veckors semester 1939. Där diskuteras arbetstidsförkortningens eventuella 
samhällskostnad: 

Det måste nämligen anses utgöra ett betydande samhällsintresse att medverka 
till att medborgarnas arbetskraft vidmakthålles. Som förut anförts torde frek-
vensen av olycksfall i arbete sammanhänga med frågan, huruvida arbetarna 
äro utvilade eller på grund av långvarigt arbete utan tillfälle till avkoppling 
icke iakttaga eljest sedvanliga försiktighetsåtgärder…Åtgärder härför kunna 
jämföras med exempelvis den förebyggande sjukvården, på vilken stora sum-
mor offras. även ur rent ekonomisk synpunkt är det för samhället fördelaktigt, 
att arbetstagarna erhålla regelbunden vila, då ju samhället alltid i sista hand får 
övertaga försörjningen av de medborgare, som icke längre förmå att sörja för 
sig själva.33

Problemformuleringen rör sig kring rekreationsbehovet som ett allmänintresse. 
Investeringen blir inte bara en fråga om att ett bättre tillgodosett rekreations-
behov ger en ökad produktivitet, vilket gynnar arbetsgivaren, utan arbets-
tidsförkortning är en reform som gynnar samhället, som slipper försörja utslitna 
arbetare. Därför är det statens uppgift att se till att detta rekreationsbehov 
tillfredsställs. Arbetstidsförkortning formuleras på så vis som ett statligt ansvar 
för att arbetaren ska kunna försörja sig genom sitt arbete. Utan tillräcklig vila 
och därmed ett otillfredsställt rekreationsbehov kommer staten att tvingas 
försörja den som inte längre kan arbeta. Om en arbetstidsförkortning inte sker 
kommer samhället bli tvunget att bära kostnaden för den inte längre arbetsföra 
medborgaren. 

Denna investering kretsar kring rekreationsbehovet. Det statliga ansvaret 
får därmed med en klart formulerad gräns. Staten månar om medborgarnas 
välfärd, men denna omsorg är villkorad. Semestern får inte användas till 
vad som helst. Det är rekreationsbehovet som är målet, vilket blir tydligt när 
kommittén skriver: 

32  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 21.
33  SOU 1937:49, s. 108.
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Som ett uppenbart missbruk av semesterrätten måste det visserligen betecknas, 
om en semesterledig person begagnar sig därav till att utföra avlönat arbete 
inom sitt eget yrke. Den som använder semestertiden på sådant sätt måste sä-
gas göra sig skyldig till en illojal handling både gentemot arbetsgivaren, som 
genom lagbestämmelse tvungits att giva honom semester, och mot samhället.34

Staten som skyddar sina medborgare måste få avkastning på sina investe-
ringar. Det finns ett ömsesidigt ansvarsförhållande, där medborgaren, i utbyte 
mot statens skydd, ska uppfylla vad som anses vara syftet med ledigheten. 
Det handlar inte om att vara fri att disponera tiden på valfritt sätt, det handlar 
om arbetarens ansvar att få sitt rekreationsbehov tillgodosett. Statens ansvar 
tar slut vid det tillfredsställda rekreationsbehovet, då anses tillräckligt mycket 
ledighet ha uppnåtts. Det statliga ansvaret är således ansvaret att trygga 
reproduktionen av arbetskraften. Uppfylls inte rekreationsbehovet kommer 
arbetaren inte kunna arbeta, och därför måste samhället ta över ansvaret för 
hans försörjning. Arbetstidsförkortning hävdas på så vis som en lösning på 
problemet att arbetstidens längd hotar arbetaren, och att detta kan leda till att 
samhället måste bära en kostnad. Arbetstidsförkortning blir då en välfärdsstatlig 
politik som investerar i arbetskraften för att reproducera densamma. Den fritid 
som ska ges har ett klart definierat mål och syfte.35 Det finns också en bestämd 
föreställning om hur mycket fritid som ska ges för att det ska kunna verka som 
en investering. 

Det statliga ansvaret för att arbetarens rekreationsbehov ska bli tillgodosett 
betonas även arbetstidsutredningens betänkande om kortare arbetstid för 
arbetare i gruva och stenbrott från 1947. Där pekar man mot att regleringar av 
arbetstiden är långsiktiga investeringar: 

Hur viktigt det än är att vinna största möjliga produktion, kan det likväl icke 
anses annat än som en kortsynt produktionspolitik att pressa arbetskraften till 
det yttersta. Jämsides med kravet på god arbetsinsats ligger kravet på nödig 
rekreation. Det ena är ofrånkomligt beroende av det andra.36

Här utgår man från en problemformulering om kapitalets kortsiktighet. För att 
arbetsgivaren ska kunna nå högsta möjliga produktionsresultat måste arbetaren 
få vila. Arbetstidsförkortning framställs som en långsiktig investering. Vad 
som blir tydligt här är att formuleringar av det gemensamma intresset handlar 
om överbryggandet av en konflikt genom en kompromiss, där båda framstår 
som vinnare. En tillräckligt kort arbetstid anses fundamental för produktionen. 
Att ”vinna största möjliga produktion” är inte nödvändigtvis ett gemensamt 
mål, utan snarare en effekt av att ge arbetarna tillräckligt kort arbetstid för att 
deras rekreationsbehov ska kunna tillgodoses. Kapitalets kortsiktighet verkar 
hotande för arbetskraftens reproduktion, och därmed även för sig själv. 

34  SOU 1937:49, s. 115.
35  Se även SOU 1937:49, s. 105.
36  SOU 1947:65, s. 23.
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Arbetstidsförkortning som en gemensam investering har utgått både från 
att det är en reform som ökar produktiviteten och att det är en reform som gör 
att samhället slipper ta över ansvaret för den utslitna arbetarens försörjning. 
Dessa formuleringar om gemensam investering hänger ihop med att reformen 
även sågs som en lösning på problemet med arbetskonflikter. Frågan om kortare 
arbetstid var inte omgärdad av problemformuleringar som rörde reformen 
i sig. även formuleringarna om arbetarskydd på 1930-talet har mycket 
gemensamt argumentationen om arbetstidsförkortning som en investering i 
arbetskraften. Det är föreställningar om ett otillfredsställt rekreationsbehov 
som utgör grunden för dessa formuleringar. Det välfärdsstatliga dilemmat 
blir osynligt, eftersom arbetstidsförkortningar förutsätts kunna leda till en 
ökad produktivitet. Det dras en tydlig gräns för hur arbetstidsförkortning 
kan förstås som produktiv socialpolitik och således som en investering, och 
denna gräns går vid föreställningar om ett rekreationsbehov. Fritiden blir ett 
medel för att investera i arbetskraften då den förstås som rekreation. Vid de 
två stora arbetstidsförkortningarna under denna tidiga period fanns således 
argument som pekade på arbetstidsförkortning som en investering, vilket 
innebar att problemformuleringarna inte rörde en kostnad, utan snarare 
sågs arbetstidsförkortning som en lösning, en åtgärd som förhindrade att 
samhället eller arbetsgivaren skulle få bära kostnaderna av ett otillfredsställt 
rekreationsbehov. 

Från investering till konsumtion – arbetstidsförkortning som 
valsituation
Från och med mitten av 1900-talet blir arbetstidsförkortning formulerad 
som ett konsumtionsval för arbetaren. Detta innebär en tydlig förskjutning 
i hur möjligheten till arbetstidsreformer formuleras. Frågan flyttas från en 
produktionssfär till en konsumtionssfär, vilket innebär en markant omfor-
mulering av arbetstidsfrågan. En arbetstidsförkortning anses inte öka 
produktiviteten eller påverka produktionen positivt. Reformens möjlighet 
formulerades tidigare utifrån föreställningen om att den ledde till en ökad 
produktivitet. Omformuleringen till konsumtion gör att kopplingen mellan 
produktionsprocessen och reformens möjlighet försvinner. Tidigare gav 
reformen en ökad produktivitet, vilket omformuleras till att ökad produktion 
möjliggör ett konsumtionsval. Frågan om vem som kan och bör bära kostnaden 
för arbetstidsförkortning blir därmed ställd på ända. 

Under efterkrigstiden bytte finanspolitiken mål. Det kom nya instrument 
för att sammanställa ett lands nationalräkenskaper. Konjunkturinstitutet, som 
bildades 1937, började 1946 med löpande nationalräkenskaper.37 Detta innebar 
att det blev möjligt att mäta samhällsekonomin som en totalitet. Hög tillväxt 
kom att bli ett allt viktigare mål för finanspolitiken i stort och den politiska 

37  Gerhard och Örtendahl (1972) s. 18.



95

ekonomin. Den socialdemokratiska ideologin präglades av föreställningar om 
fortsatt ekonomisk utveckling. Tillväxt blev ett samhällspolitiskt mål, vilket 
hängde ihop med en utvecklingstanke. Tillväxten möjliggjorde reformer och 
social trygghet.38 Under efterkrigstiden kom även arbetslösheten att minska, 
vilket gav upphov till en politisk diskussion om hur den höga sysselsättningen 
kunde kombineras med en tillräckligt låg inflation.39 Problemet fick en lösning 
i och med en ny lönepolitik, som skulle dämpa stegrande löner och priser, 
samtidigt som en hög sysselsättningsgrad kunde bibehållas.40

I arbetstidsfrågan formuleras en valsituation, ett konsumtionsval mellan 
högre lön eller mera fritid, och dessa två framstår som utbytbara storheter. Att 
jämföra mer fritid med lön blir möjligt utifrån att det handlar om i vilken form 
arbetarna ska få ta del av en ökad produktion. Det finns ett reformutrymme 
för arbetarna att ta i anspråk, men arbetstidsförkortning blir framställd som en 
kostnad som arbetarna ska bära. 

Skiftet från investering till konsumtion innebär att arbetstidsförkortning 
blir en reform med ett tydligt pris som arbetaren ska betala. När det möjligas 
gräns formuleras som en fråga om konsumtion snarare än som produktion 
blir arbetstidsförkortning en mindre konfliktfylld reform och då kommer färre 
formuleringar om huruvida arbetstidsförkortning är möjlig att genomföra. 
Rekreationsbehovet, som stod i centrum för formuleringar om klasskonflikt 
och kostnad i början av perioden, blir från och med 1950-talet en mindre 
viktig komponent i argumenteringen för arbetstidsförkortning i och med att 
kopplingen till produktionen försvinner.  

Formuleringar om valsituation börjar skönjas i utredningarna från och med 
mitten av 1940-talet. Efterkrigstiden är som tidigare nämnts en period av snabb 
ekonomisk tillväxt, men generella arbetstidsförkortningar låter vänta på sig. 
1940-talet handlar i stort om att differentiera lagstiftningen, att särskilt utsatta 
grupper bör få kortare arbetstid, snarare än att generella arbetstidsförkortningar 
ska genomföras. Första gången argumentationen om valsituation används är 
1947, i en utredning som handlar om arbetstidsförkortning för gruvarbetare. 
Som vi sett i det förra avsnittet använder sig denna utredning också av utsagor 
om arbetstidsförkortning som gemensamt intresse. Men detta samsas med 
tendenser till att beskriva arbetstidsförkortning som någonting som arbetarna 
köper:

även för den enskilde arbetaren måste det vara av synnerlig vikt, att han dag-
ligen erhåller tillräcklig tid för rekreation och lämpliga fritidssysselsättningar. 
Värdet härav är säkerligen för honom så stort, att det förtjänar att köpas även 
för ett relativt högt pris.41

38  Andersson (2003) s. 32. 
39  Wickman (1982) s. 12. 
40  Wickman (1982) s. 13.
41  SOU 1947:65, s. 23.
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Fritiden ges karaktären av en vara, något som arbetaren är villig att betala 
ett högt pris för. För första gången får fritiden formen av konsumtion, något 
som har ett pris och kan köpas. Att arbetstidsförkortning köps till priset av 
en lägre lön formuleras tre år senare, i 1950 års arbetstidsutredning om tre 
veckors semester. Argumenteringen om det möjliga utgår från att skapa en 
valsituation:

Utredningen inskränker sig här till att konstatera, att man allmänt hälsar refor-
men som ett stort framsteg. Icke från något håll ha röster höjts mot reformen, 
trots att man varit medveten om att reformen måste köpas till ett visst pris, 
nämligen det att man får avstå från vissa eljest möjliga löneökningar.42

samt 

Man har sålunda träffat sitt val. Om arbetstagarna vilja byta ut en viss löne
ökning mot ökad fritid bör samhället vara berett att medverka härtill, såvida 
icke sådana verkningar skulle ge sig till känna, som ur samhällets synpunkt 
icke kunna godtagas.43

Varje reform har således ett pris, ett pris som betalats genom att avstå från löne-
ökningar. Arbetstidsförkortning framstår här som en kostnad som arbetarklassen 
ska bära, snarare än en investering för samhället. Rekreationsbehovet som 
statlig angelägenhet har ersatts av den individuella arbetarens önskan till 
kortare arbetstid. Denna förskjutning innebär att ansvaret för arbetstidens 
utveckling läggs på arbetargruppen. I det förra kapitlet diskuterades hur 
staten under denna period omformulerar arbetstidsfrågans karaktär av 
skyddslag, från reellt nödvändig till symbolisk. Detta hänger ihop med denna 
tendens av att omformulera behovet för staten att driva en arbetstidsfråga. 
Det sker visserligen lagreglerade arbetstidsförkortningar, såväl tre veckors 
semester som 45 timmars arbetsvecka införs under denna period. Men detta 
lagreglerande utgår inte från problemformuleringar om att staten måste eller 
bör driva vidare arbetstidsförkortning. 

Valsituationen etableras ytterligare i den utredning som föranleder arbets-
tidsförkortning till 45 timmar i veckan. Där beskrivs arbetstidsförkortning som 
ett konsumtionsval arbetaren gör. Reformens möjlighet beror på villigheten 
att avstå från annan konsumtion: ”En förkortning av arbetstiden innebär – hur 
den än genomföres – ett val av fritid istället för konsumtion eller investering 
som annars kunde komma till stånd”.44 I denna utredning blir fritiden betraktad 
som en konsumtionsvara, som vilken som helst. Då fritiden är en vara går det 
att göra jämförelser och val mellan denna och andra varor. Fritiden är betrak-
tad som en del av en materiell levnadsnivå: 

42  SOU 1950:32, s. 66.
43  SOU 1950:32, s. 67. Kursiv i original.
44  SOU 1956:20, s, 130.
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I valet av olika former av konsumtion har emellertid fritiden rent principiellt 
sett samma ställning för konsumenterna som livsmedel, kläder, biobesök eller 
vilken annan vara eller tjänst som helst. För att ett val skall kunna äga rum 
fordras det, att man kan göra en begriplig jämförelse mellan de ting som finns 
att välja emellan. Det är emellertid tydligt, att även fritiden har ett pris, som 
kan uttryckas i kronor – eller att i varje fall människor i vissa lägen handlar 
som om så vore fallet.45

Fritiden blir här något man köper sig på bekostnad av någonting annat. Det är 
viktigt att poängtera att arbetstiden här inte ställs mot andra välfärdsstatliga 
reformer. Arbetstidsförkortningens eventuella kostnad uttrycks genom vad 
den individuella arbetaren måste välja bort för att få mer fritid. Kommittén 
konstaterar helt enkelt att det finns önskemål om fem dagars arbetsvecka, och att 
arbetarna hela tiden kommer sträva efter att få kortare arbetstid. Möjlighetens 
gräns dras i denna utredning utifrån föreställningar om att arbetaren hellre 
vill ha kortare arbetstid framför annan konsumtion. Beskrivningarna av 
en valsituation gör att arbetstidens utveckling handlar mer om arbetarnas 
värdering av fritid än statens syn på mer fritid som något nödvändigt. Man 
hävdar att det handlar om att arbetarna får välja hur en produktionsstegring 
ska tas ut, men implicit handlar det om vad som anses ekonomisk möjligt. 
Det finns en dubbelhet i att beskriva arbetstidsförkortningen som avhängig 
arbetarens vilja och beredvillighet att avstå från att ta ut produktionsresultat 
på annat sätt och samtidigt hänvisa till vilket reformutrymme som det 
ekonomiska läget erbjuder. Argumentet om en villkorad valsituation gör att 
arbetstidsfrågan har blivit en fråga om arbetarens rationella och ansvarfulla 
konsumtion. Denna förskjutning innebär att arbetstidsreformen ses som en 
kostnad (för den enskilde arbetaren) istället för en investering (för staten och 
i viss mån även arbetsgivaren). Det innebär också att försöken att etablera 
gemensamma intressen inte blir lika vanligt förekommande eller nödvändiga. 
Arbetstidsförkortning flyttas från produktion till konsumtion och blir därför 
inte en fråga om konflikt. Det uttrycks således färre problemformuleringar om 
huruvida arbetstidsförkortning är en möjlig reform. Under resten av perioden 
kommer arbetstidsförkortning att fortsätta beskrivas som en valsituation och 
en fråga om konsumtion. Men arbetstidsfrågan kommer att bli omgärdad av 
allt fler problemformuleringar om reformens (o)möjlighet.

Välfärd mot välfärd – ytterligare en dimension i valet
Ytterligare en dimension läggs till i valsituationen under slutet av 1960-talet. 
Valet formuleras då utifrån tre alternativ: kortare arbetstid, ökad lön eller andra 
välfärdsreformer. Under denna sena period lagstiftas 40 timmars arbetsvecka 
såväl som fem veckors semester, 1968 respektive 1975. Under 1970-talet 
finns också en livlig diskussion om sex timmars arbetsdag, som till en början 
betraktas som en möjlig reform i utredningarna. Men mot slutet av perioden 
45  SOU 1956:20, s. 112–113.
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framställs arbetstidsförkortning som en allt mer kostsam och problematisk 
reform. Det finns en kvalitativ skillnad i hur denna ytterligare dimension 
behandlas i utredningarna. Under slutet av 1960 och 70talet finns den med 
som ett extra alternativ i valsituationen, men används inte för att framställa 
arbetstidsförkortning som en omöjlig reform. Denna valsituation kommer 
dock att bli en del av en tydlig argumentation mot arbetstidsförkortningar. Det 
blir inte endast fråga om att arbetaren ska välja mellan ökad lön, mer fritid 
eller kommande sociala reformer. Arbetstidsförkortning formuleras som ett 
hot mot den befintliga välfärden. Att välja arbetstidsförkortning blir då att välja 
en sämre social standard i övrigt. Arbetstidsförkortning blir omformulerad till 
en omöjlig reform. Under efterkrigstiden behandlas arbetstidsförkortning som 
en relativt oproblematisk reform, men den kommer att bli allt mer omgärdad 
av problemformuleringar. Denna förskjutning sker således genom att etablera 
ett tredje alternativ i valsituationen, först formulerat som kommande sociala 
reformer, sedan omformulerat till den befintliga välfärden. På så vis går val
situationen från att formuleras som arbetarens fria val till att formuleras som 
ett omöjligt val, något som inte får ske eftersom samhället skulle ta skada. 

Det statliga ansvaret för att driva arbetstidsförkortning omformuleras i och 
med denna ytterligare valdimension. Efter 1976 kommer inga fler generella 
arbetstidsförkortningar och arbetstidsförkortning ses som en allt mer omöjlig 
reform för staten att genomföra. I utredningarna formuleras det möjligas 
gräns utifrån att arbetstidsförkortning innebär en samhällsekonomisk kostnad. 
Som vi tidigare har sett slår flexibilitet som något gott igenom ordentligt i 
arbetstidsdiskussionen under denna sena period. I samband med detta kommer 
arbetstidsförkortning att bli betraktad som en mindre angelägen och allt dyrare 
reform.

Arbetstidsförkortning hotar reformutrymmet
Valet mellan högre lön eller ökad fritid omformuleras till en trippel valsituation, 
mellan lön, fritid eller andra välfärdsstatliga reformer. Den individuella 
arbetaren har fortfarande möjlighet att träffa sitt val, men arbetstidsförkortning 
blir formulerad som en reform som hotar utrymmet för andra sociala reformer. 
Det är inte den befintliga välfärden som hotas utan den kommande. Frågan 
om valsituation kommer då att ändra karaktär jämfört med den tidigare. Det 
framstår inte längre som ett fritt konsumtionsval, att den individuella arbetaren 
kan träffa detta val utifrån hur angelägen han anser att arbetstidsförkortning 
är. När välfärden blir en del av valsituationen blir det inte endast fråga om 
den individuella arbetarens ekonomi, utan hela samhällsekonomin. Detta 
förkommer första gången i 1968 års utredning. Den individuella arbetaren 
har ett val mellan ökad fritid och ökad lön, men detta val får inte träffas helt 
fritt. Arbetstidsfrågan ställs mot ökad lön, men också mot andra typer av 
välfärdsreformer:
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För samhället totalt sett har en arbetstidsförkortning en mycket speciell effekt 
genom att tillväxttakten för totalproduktionen avtar, vilket försenar möjlighe-
terna att genomföra andra reformer. Här kan sålunda en intressemotsättning 
uppkomma för den enskilde individen: som arbetstagare vill han ha längre 
fritid men samtidigt vill han som samhällsmedborgare i övrigt ha en stark re-
formtakt.46

Här formuleras arbetstidsfrågan som något som kan öka individens välfärd, 
gentemot andra generella välfärdsreformer. Man ställer således upp välfärd 
mot välfärd. Arbetaren kan inte få en standardhöjning på alla plan. Individen 
har en intressekonflikt mellan sina två roller som arbetare och medborgare. 
Arbetstidsförkortning minskar reformutrymmet genom en minskad tillväxt. 
På så vis binds arbetstidsförkortningen ihop med en kostnad som krymper 
utrymmet för övriga reformer. Valsituationen har nu fått en tredje dimension, 
det gäller inte endast arbetarens val mellan ökad lön eller mera fritid, utan 
också medborgarens val mellan olika reformer. Vad som är möjligt utgår från 
formuleringar om tillväxt och ekonomisk utveckling, vilket vi såg i före-
gående avsnitt. Arbetstidsförkortningar innebär implicit även att det fortsatta 
reformutrymmet kommer att vara mindre, eftersom mindre arbete och mer 
fritid minskar tillväxten som skulle möjliggöra reformer. Det finns således en 
konflikt mellan arbetstidsförkortning som reform och övriga typer av reformer. 

Denna konflikt är inte lika tydlig i semesterutredningen som leder till 
utökad semester till fem veckor. 1975 framstår inte arbetstidsförkortning på 
samma sätt som en kostnad: 

En förlängning av den lagstadgade semestern med en vecka innebär endast en 
begränsad förkortning av arbetstiden och kostnaderna för reformen är måttliga. 
Det torde därför stå utom tvivel att förutsättningar finns att inom en snar fram-
tid förlänga den lagstadgade semestern från fyra till fem veckor. Kommittén 
saknar anledning att närmare uttala sig om när och hur löntagarna skall ta i 
anspråk tillgängligt reformutrymme. Det är i första hand en angelägenhet för 
de berörda fackliga organisationerna.47

Semestern anses vara en reform som inte bär samma kostnad som en generell 
arbetstidsförkortning och inte tar samma utrymme i anspråk. Här framstår det 
som om kommittén helt enkelt nöjer sig med att konstatera att fem veckors 
semester är möjligt, och att det är upp till löntagarna i sina organisationer att 
bestämma hur detta reformutrymme ska förvaltas. 

Här finns inte formuleringarna om konflikt mellan olika typer av sociala 
reformer. Semesterreformer präglas ofta av denna typ av formuleringar. Den 
dagliga arbetstidsförkortningen är genom hela tidsperioden omgärdad av fler 
problemformuleringar kring kostnad och konflikt än semesterreformerna. 
Lagstiftandet av fem veckors semester var den senaste generella arbetstids-
förkortningen som genomfördes i Sverige. 
46  SOU 1968:66, s. 104.
47  SOU 1976:88, s. 88.
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Under 1970-talet debatterades ytterligare arbetstidsförkortning. Mitten 
av 1970-talet framstår som en period då ytterligare förkortning ansågs som 
möjligt och önskvärt. Alla partier utom moderaterna hävdar att sex timmars 
arbetsdag, eller 30 timmars arbetsvecka, som ett långsiktigt mål.48 Detta 
innebär dock inte att man aktivt driver frågan om kortare arbetstider. En ny 
arbetstidskommitté tillsätts: DELFA, Delegationen för arbetstidsförkortning. 
Kommitténs tillsättning motiveras mot bakgrund av att fackföreningarna 
har ägnat sig åt eget utredningsarbete och drivit frågan om ytterligare 
arbetstidsförkortning. Kommittén skriver: ”Genom antagna program och 
dylikt har löntagarorganisationerna deklarerat att det långsiktiga målet är 
en 30-timmars arbetsvecka uppnådd genom en förkortning av den dagliga 
arbetstiden. Denna uppfattning har regeringen förklarat sig dela.”49 Således 
fanns det starka uttalanden om ytterligare arbetstidsförkortning som möjlig 
och önskvärt. Men frågan om kostnad måste hanteras. I DELFAs utredning 
från 1976 uttrycks arbetstidsförkortning utifrån en trippel valsituation: fritid, 
lön eller andra sociala reformer. Arbetstidsförkortning kan endast motiveras 
som en social standardhöjning och måste därför ställas emot andra liknande 
reformer:

Skyddsmotivet har från början varit ett av de starkaste motiven bakom de 
dittills genomförda arbetstidsreformerna. Efterhand har en förkortning allt 
mer kommit att framstå som en möjlighet att åstadkomma en standardhöjning 
för arbetstagaren, vilken måste vägas mot andra möjligheter, t ex en ökad 
kontantlön eller förbättrad social trygghet.50

Utredningen menar att arbetstidsförkortkortning inte ska förstås som en 
fråga om arbetarskydd utan som en social välfärdsfråga. Här finns också 
valsituationen formulerad, där en arbetstidsförkortning får väljas framför 
mer i lön eller andra typer av välfärdsreformer. Valet står mellan fritid, lön 
eller annan social trygghet. I utredningen från 1968 fanns formuleringar om 
att tillväxttakten hotades av arbetstidsförkortning, varför valsituationen var 
mellan reformtakt i stort och arbetstidsförkortning. Här uttrycks den snarare 
som ett val mellan kortare arbetstid eller andra reformer som kan ge social 
trygghet. 

Det är viktigt att understryka att sex timmars arbetsdag i denna utredning 
framstår som en möjlig reform. Det finns överhuvudtaget få problemformu-
leringar om kostnader. Utredningen lägger fram ett förslag om hur kortare 
arbetstid ska kunna genomföras:

Mot bakgrund av erfarenheterna hittills är det en fördel att planeringsetapperna 
vid en arbetstidsförkortning är förhållandevis lång och att etapperna inte blir 
allt för små. En arbetstidsförkortning på 2,5 timmar under en period på två-tre 

48  SOU 1976:88, s. 46–47.
49  SOU 1976:34, s. 9.
50  SOU 1976:34, s. 131.
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år ger erfarenhetsmässigt hyggliga förutsättningar att genomföra den på ett 
sätt som svarar mot de varierande förutsättningarna och möjligheterna på olika 
avtalsområden.51

Detta uttalande pekar mot hur reformen ansågs som både möjlig och genom-
förbar. Tre år senare har denna positiva syn mattats av något. DELFAs andra 
utredning presenterar inget förslag på hur sex timmars arbetsdag ska eller 
kan genomföras, utan menar att det krävs fördjupade studier av eventuella 
verkningar av en arbetstidsförkortning.52 Här finns problemformuleringar om 
kostnader och sex timmars arbetsdag på ett liknande sätt som tidigare:

Om vi väljer att förkorta arbetstiden avstår vi alltså från vissa möjligheter att 
förbättra vår materiella standard. Det förutsätter att medborgare är väl med-
vetna om att utrymmet för konsumtionsökning och resurskrävande reformer 
blir mindre.53

Man understryker en trippel valsituation: kortare arbetstid, mer i lön eller 
andra reformer. Denna förskjutning till en trippel valsituation innebär att 
staten återigen skriver in sig i arbetstidsutvecklingen. Tidigare föreföll an-
svaret för arbetstidsförkortning ligga på arbetarnas fritidsvärdering. De hade 
rätt till produktionsökningar, och givet dessa ökningars storlek kunde de 
träffa sitt val mellan ökad lön eller fritid. Här sker valet i relation till andra 
sociala reformer. Detta innebär att kortare arbetstid tydligt formuleras som 
socialpolitik, inte endast som en förmån för en enskild arbetare. Den trippla 
valsituationen innebär på så vis att arbetstidsförkortning ses som en reform 
som är en del av en statlig socialpolitik. Den samsas med andra typer av 
reformer. Samma diskussion återkommer också i semesterutredningen från 
1988, som diskuterar en utökad semester för att utjämna skillnaderna mellan 
olika arbetstagare. Denna utredning lägger dock inte fram något lagförslag om 
ökad semester. Man skriver: ”Ett genomförande av en sådan reform innebär 
att utrymmet för andra standardförbättringar minskar. Det får anses vara de 
fackliga organisationernas sak att avgöra om och när man vill aktualisera 
ett förverkligande.”54 Det tycks snarare vara fråga om i vilken takt sociala 
reformer kan genomföras, än att formulera arbetstidsförkortning som omöjligt, 
med hänvisning till att den står emot andra typer av välfärd. Det är inte den 
befintliga välfärden som hotas av arbetstidsförkortning, däremot konkurrerar 
den med kommande reformer. Den trippla valsituationen används inte under 
1960- och 70-talet för att hävda arbetstidsförkortning som en omöjlig reform. 
Detta kommer dock att omformuleras och den befintliga välfärden blir ett ar
gu ment mot arbetstidsförkortningar. 

51  SOU 1976:34, s. 134.
52  SOU 1979:48, s. 145.
53  SOU 1979:48, s. 144.
54  SOU 1988:54, s. 26.
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Hotet mot den befintliga välfärden
Mot slutet av 1900-talet formuleras arbetstidsförkortning som en allt mer 
omöjlig reform. Kortare arbetstider anses inte bara inkräkta på framtida 
möjliga reformer, utan arbetstidsförkortning framställs också som någonting 
som hotar den befintliga välfärden. Det vetande som skapas i utredningarna 
understryker vikten av att förstå att arbetstidsförkortning är en reform 
som skulle försämra levnadsstandarden. På så sätt blir statens ansvar åter 
aktualiserat, utredningarna argumenterar att kortare arbetstid är en omöjlig 
reform som skulle få negativa konsekvenser om den genomfördes. Det är 
inte längre fråga om ett fritt konsumtionsval för arbetaren. Valet får inte 
genomföras eftersom det skulle innebära en kostnad som samhället inte kan 
bära. Detta innebär att arbetstidsförkortning avfärdas som en konkret reform.

1980-talet kom att präglas av ”den tredje vägens socialpolitik”, med nya 
problemformuleringar kring kostnaderna för sociala reformer och den offentliga 
sektorn. Löneutrymmet skulle hållas nere för att öka företagens lönsamhet. 
Reformer sågs som allt dyrare, utan någon avkastning till samhället.55 Detta 
blir väldigt tydligt i 1989 års utredning, som passande nog heter Arbetstid 
och välfärd. Utredningen präglas av negativa tongångar angående ekonomisk 
utveckling och möjligheterna till arbetstidsförkortning: 

Budskapet i detta kapitel är kärvt. Kortare arbetstid kommer att ta betydande 
samhällsekonomiska resurser i anspråk. Det skall vägas mot andra angelägna 
reformer…Det finns möjligheter att prioritera mellan olika sociala reformer, 
kortare arbetstid och högre privat konsumtion. Generella arbetstidsförkort-
ningar kan genomföras om de upplevs mycket angelägna. Men fritiden måste 
värderas mycket högt om de skall genomföras och det är angeläget att informa-
tionen om de fulla effekterna av olika reformer når fram.56

Mer än någonsin poängteras reformens kostnad, utifrån den trippla 
valsituationen. Det finns också en tendens att peka mot att det saknas kunskap 
om kostnaderna för kortare arbetstid. Att peka mot att kunskaperna saknas 
gör också att reformen framstår som irrationell. Om en arbetstidsförkortning 
skulle genomföras skulle detta få negativa konsekvenser för välfärden: 

Att det finns starka önskemål om kortare arbetstid framgår såväl av attitydun-
dersökningar som fackliga och politiska ställningstaganden. Dessa baseras ofta 
på välgrundade antaganden om positiva sociala effekter en kortare arbetstid 
skulle få, särskilt för småbarnsfamiljernas situation. Att finansieringen av väl-
färdstjänsterna skulle försvåras och verksamheten inom utbildning, vård och 
omsorg riskerar att bli mer fragmentarisk har mindre ofta uppmärksammats.57

Det är den redan befintliga välfärden som hotas av arbetstidsförkortning. 
Arbetstidsförkortning formuleras en som en reform som kan skada välfärds-
55  Andersson (2003) s. 128, Magnusson (2002) s. 423.
56  SOU 1989:53, s. 197.
57  SOU 1989:53, s. 210.
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systemet. Utredningarna ikläder sig explicit rollen som vetandeskapande. Man 
menar att det saknas medvetenhet om reformens konsekvenser, ett vetande 
måste lyftas fram för att kostnaderna ska tas på allvar.

1990-talet inleds med en ekonomisk kris och en mycket hög arbetslöshet. 
Den ekonomiska krisen hanteras genom olika åtstramningar, vilket resulterar 
i att två tidigare lovade semesterdagar dras tillbaka. Detta är en del av det 
så kallade krispaketet.58 De två försvunna semesterdagarna kan ses som 
ett slut på den successiva arbetstidsförkortningen under 1900-talet. Dessa 
två dagar försvann för att försöka lindra en ekonomisk kris, vilket visar att 
arbetstidsförkortningar förstods som en kostnad, en kostnad som man i värsta 
fall inte hade råd att upprätthålla. De två arbetstidsutredningarna på 1990-talet 
diskuterar framförallt flexibilisering av arbetstiden och diskuterar därmed inte 
frågan om arbetstidsförkortning och kostnad. 

De sista utredningarna som diskuterar kortare arbetstider produceras av 
KNAS, Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler. Denna kommitté 
publicerar en rad skrifter som diskuterar olika problem med arbetstidsförkort-
ning. KNAS skrifter är intressanta, eftersom de innebär ett slags bokslut över 
en fråga som har varit livligt debatterad under hela 1900-talet. En av dessa 
skrifter framställer arbetstidsförkortning som en dyr och omöjlig reform:

Sex timmars arbetsdag, eller 30 timmar per vecka, har länge varit en målsätt-
ning för många människor. Men det är färre som har det som ett realistiskt krav 
på överblickbar tid. En snabb minskning av arbetstiden till sex timmar per dag 
skulle påverka alla medborgare i landet. Betydligt mindre varor och tjänster 
skulle produceras. Levnadsstandarden skulle sjunka. Något som nästan ingen 
politiker vågar, vill eller kan genomföra.59

Arbetstidsförkortning formuleras som något som kan leda till att levnads-
standarden sjunker och framställs som en oönskvärd och omöjlig reform. Att 
genomföra en arbetstidsförkortning vore skadligt för samhället. 

Från och med 1968 sker en gradvis förskjutning i hur den trippla valsituat-
ionen formuleras och används för att dra det möjligas gräns. När denna trippla 
valsituation först formuleras handlar detta om att dra in ett ytterligare alternativ, 
att valet sker mellan mer fritid, ökad lön eller kommande sociala reformer. Men 
när arbetstidsförkortning formuleras som ett hot mot den befintliga välfärden 
blir valsituationen skenbar, eftersom det framstår som ett omöjligt val att göra. 
Att välja arbetstidsförkortning blir att välja bort samhällsstandarden. Valet är 
med all önskvärd tydlighet inte realistiskt. Framställningen av denna omöjliga 
valsituation innebär att avfärda arbetstidsförkortning som en konkret reform. 
Mer fritid är varken önskvärt eller möjligt. 

58  Prop. 1992/93:50.
59  SOU 2002:6, s. 35.
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Den omöjliga och möjliga arbetstidsfrågan
Arbetstidsförkortning har alltid hanterats utifrån premissen att frågan om 
kostnad på något sätt måste hanteras. Eftersom arbetstidsförkortning varken 
har formulerats som en fråga om en ändrad fördelning av produktionsresultatet 
eller som något som kommer givet en ekonomisk utveckling växer det 
fram andra formuleringar om vem som kan och bör bära kostnaden för 
arbetstidsförkortning. Det välfärdsstatsstatliga dilemmat tar sig olika form 
och frågan om vem som bär kostnaden omformuleras under den undersökta 
perioden. 

Det möjligas gräns bestäms utifrån olika premisser. I början av perioden 
kopplas arbetstidsförkortning till produktionen. Reformen är möjlig eftersom 
den påverkar produktiviteten positivt. Detta kommer sedan att omformuleras 
under mitten av den undersökta perioden. Möjligheten att genomföra arbets-
tidsförkortning handlar då om konsumtion och bedömningar huruvida det 
finns ett konsumtionsutrymme för arbetaren att ta i anspråk. Det sker således 
en grundläggande omformulering av kostnadsfrågan och det möjligas gräns 
formuleras då utifrån nya premisser. 

Mellan 1919 och 1947 framstår arbetstidsförkortning som en reform som 
är en gemensam investering för arbete, stat och kapital. Där uppvägs kostna-
den av arbetstidsförkortning av att den anses leda till en ökad produktivitet. 
Det är således ingen som anses tvingad att bära kostnaden och den är på så vis 
en självfinansierande reform. Här finns föreställningar om att arbetstidsför-
kortning är en reform som påverkar produktionen gynnsamt. Reformen kom-
mer först, och produktivitetsökningar efteråt. Rekreationsbehovet kopplat till 
möjligheten att genomföra reformen. Att arbetaren anses ha ett otillgodosett 
rekreationsbehov som kan tillfredsställas genom att reglera arbetstiden gör 
kortare arbetstider till en angelägen reform. Det är inte bara arbetsgivaren 
som tjänar på att få mer utvilade arbetare, även samhället har att vinna på att 
arbetarna inte blir utslitna i förtid. Då slipper samhället bära kostnaderna för 
de som inte förmår försörja sig själva. 

När kortare arbetstider är ett medel för att tillfredsställa ett rekreationsbehov 
och därmed förbättra produktionen hanteras frågan om kostnad som en gemen-
sam investering som alla tjänar på. 

Detta kommer att omformuleras till att kortare arbetstider är en fråga om 
ett val som arbetaren gör. Reformen kopplas då till konsumtion. Det möjligas 
gräns dras utifrån huruvida det är möjligt för arbetaren att välja mellan arbets-
tidsförkortning eller högre lön. Arbetstidsförkortning är inte längre någonting 
som har en inverkan på produktionen och argumentationen om vem som ska 
bära kostnaden vänds upp-och-ner. I valsituationen kommer först produk-
tionshöjningar, sedan reformen. När frågan om kostnad går från att vara en 
fråga om produktion till konsumtion får arbetstidsförkortning ett tydligt pris 
som ska betalas, till skillnad från tidigare, då kostnaden bars av en ökad pro-
duktivitet. 
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Föreställningen om att arbetstidsförkortning ökar produktiviteten hängde 
ihop med att reformen hade en tydlig karaktär av arbetarklasskrav, som staten 
kunde tillgodose, eftersom kortare arbetstid inte hotade produktionen utan 
tvärtom gynnade den. Föreställningen om att arbetarklassen vill ha kortare 
arbetstider finns kvar när arbetstidsfrågan formuleras som en valsituation, 
men det är staten som reglerar detta konsumtionsval. Frågan formuleras 
som att det är upp till (den enskilda) arbetaren att träffa sitt val, även om 
det fortfarande är staten som gör en bedömning om hur stark denna vilja är. 
Arbetstidsförkortning blir en reform som får ett pris. Detta pris ska arbetaren 
betala, fritid kan köpas genom att avstå från löneutrymme eller andra reformer. 
Det är således arbetaren som bär kostnaden för reformen. Valsituationen i 
arbetstidsfrågan innebär att kortare arbetstid formuleras som en reform som 
sker på bekostnad av någonting annat. Här blir det välfärdsstatliga dilemmat 
explicit: att minska på arbetet innebär en kostnad samtidigt som kortare 
arbetstider är en välfärdsfråga. Under 1950talet finns formuleringar om att 
arbetstidsförkortning är en del av ett samhällelig framåtskridande, vilket gör 
att arbetstidsförkortning framstår som en välfärdsstatlig reform. Samtidigt 
framstår möjligheten till arbetstidsförkortning som en fråga om individuell 
konsumtion. 

Detta pris är möjligt att hantera under 1950- och 1960-talet, men 
valsituationen förändras. Mot slutet av 1960-talet omformuleras valsituationen 
till en trippel valsituation, som ett val mellan arbetstidsförkortning, löneökningar 
och andra välfärdsreformer. Då framstår arbetstidsförkortning som en reform 
som inkräktar på andra kommande reformers utrymme. En tredje dimension 
läggs således till och valet blir mellan arbetstidsförkortning och andra möjliga 
reformer. Det finns en viktig skillnad i hur denna tredje dimension framställs. 
Från slutet av 1960-talet och under 1970-talet ställs arbetstidsförkortning mot 
andra, kommande, reformer. Att välja arbetstidsförkortning handlar då om att 
välja bort andra reformer som hade kunnat blir verklighet.

Under 1980- och 1990-talet blir detta val ett omöjligt val, eftersom arbets-
tidsförkortning hotar den befintliga välfärden. Det sker en förskjutning av 
frågan om kostnad, vilket gör att arbetstidsförkortning omformuleras från 
en möjlig till en omöjlig reform. Arbetstidsförkortning formuleras som 
något som inte bara hotar kommande välfärdsreformer, utan riskerar att 
försämra den befintliga välfärden. Valsituationen kvarstår, men framstår som 
ett omöjligt val, ett val som inte får göras. Det är inte längre fråga om att 
arbetaren har rätt att fritt träffa sitt val. Arbetstidsförkortning framstår allt mer 
som en dyr och omöjlig reform. Här laddas också begreppet utveckling om 
och blir liktydigt med ekonomisk utveckling, och denna anses för svag för att 
arbetstidsförkortning ska vara möjligt. 

Frågan om vem som ska bära kostnaden har omformuleras, från en in-
vestering till en reform som inte endast hotar produktionen utan samhällets 
välfärd. Men dessa formuleringar har skett inom tydliga gränser. Det möjligas 
gräns går vid hur mycket arbetstiden kan förkortas utan arbetsgivaren eller 
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samhället tvingar bära kostnaden för mer fritid. Arbetstidsförkortning formu-
leras tydligast som en möjlig reform då kostnaden anses bära sig själv i och 
med att det är en investering som ger en ökad produktivitet, eller när arbetaren 
anses kunna bära kostnaden. Det möjligas gräns i arbetstidsfrågan har varit 
en omdiskuterad gräns, och det sker en tydlig förskjutning av hur arbetstids-
förkortning har formuleras som möjlig och angelägen reform till att den är 
omöjlig och skadlig för samhället. Arbetstidsfrågan omformuleras från en in-
vestering, till ett fritt val att träffa för den enskilda arbetaren, till att detta val 
deklareras som ett omöjligt val att göra för den som vill ha någon välfärd kvar.
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KAPITEL V 

Fritidslinjer

Inledning
Frågan om kortare arbetstid handlar om fritidens värde och vem som har att 
vinna på att arbetstidsförkortning. De tidigare kapitlen har handlat om hur 
arbetstidsfrågan diskuteras på en samhällelig nivå. Detta kapitel handlar 
om hur arbetstidsförkortning formuleras på en vardaglig, individuell nivå. 
Vad den goda fritiden är och varför individer bör få mer fritid har varit ett 
välfärdsstatligt fokus under 1900-talet. I och med arbetstidsregleringarna 
skapades en fritid som daglig tid skild från arbetet och semesterledighet. 

Statens formulerande av en arbetstidsfråga innebär att formulera människors 
vardag och liv som ett politiskt projekt. Att ge mer fritid kan ses som en del av 
ett socialpolitiskt mål att göra människors liv mera drägligt, mer meningsfullt 
och kanske till och med njutningsfullt. Fritiden spelar således roll i en del av 
ett välfärdsstatsbygge. 

Föreställningar om fritiden handlar om det önskvärda i att genomföra 
kortare arbetstider, vilket syfte reformen har och vem som gynnas av den. 
Att föreskriva fritidens värde utgår från formuleringar av behov. Vilka behov 
som lyfts fram påverkar huruvida arbetstidsförkortning förstås som ett 
medel för att uppfylla dessa behov. Föreställningar om människors behov av 
arbetstidsförkortning handlar om vilka olika funktioner och syften fritiden kan 
fylla. I detta kapitel använder jag mig av distinktionen mellan fritid och fri tid. 
Fritiden handlar om fritid som reproduktion av arbetskraft. Arbetaren antas 
ha ett behov av fritid för att kunna fortsätta fungera som arbetare. Fritiden är 
kopplad till arbetet och ses som arbetets förutsättning, någonting som blir en 
nödvändighet för arbetet ska kunna fortgå. Fritiden handlar om den nödvändiga 
vilan för att människor ska kunna fortsätta arbeta. Fritidsinnehållet blir då 
mindre viktigt. Fritiden handlar på så sätt om motsatserna arbete och vila.

Fri tid handlar om fritidens egenvärde bortom arbete. Den fria tiden im pli-
cerar att det rör sig om tid som är fri att disponera efter eget huvud, men det finns 
starka värderingar om vilken fri tid som är värdefull, vad tiden frånkopplad 
från arbetet helst ska ägnas åt. Den fria tiden rör sig om motsatserna arbete 
och det övriga livet, andra aktiviteter som människor har ett behov eller vill 
göra. 
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Behovsformuleringar om fritid och fri tid handlar om varför arbetstids-
förkortning är önskvärt, huruvida behovet handlar om nödvändig återhämtning 
från arbetet (fritid) eller tid frånkopplat arbetet (fri tid). När behov av fritid 
eller fri tid formuleras framställs arbetstidsförkortning som någonting 
önskvärt. Fritiden kan även formuleras som någonting som går utöver behovet 
och istället framställs som en lyx och därför inte någonting nödvändigt. 

Diskussionen om fritidens syfte handlar också om vilka problem fritiden 
för med sig, vilka aktiviteter som anses nyttiga respektive skadliga. Under 
1900-talet har fritidens betydelse och farlighet för människor varit politiskt 
omdiskuterad. Fritidsproblemen har rört sig mellan fritidsgårdar för rastlösa 
ungdomar och dansbaneeländen.1 I de statliga utredningarna formuleras 
problem kring vad människor ska göra på fritiden, vilket hänger ihop med 
föreställningar om vilken fritid som är tillräcklig. 

Att formulera fritiden på en individuell nivå handlar om att föreskriva 
vilka liv som är önskvärda och möjliga. Detta kapitel handlar om hur 
fritiden formuleras på en individuell nivå för att förstå hur behovet av 
arbetstidsförkortning (om)formuleras och görs hanterbart under perioden. I 
centrum för min analys är föreställningar om arbetets och fritidens värde och 
hur detta motiverar arbetstidsförkortning eller avvisar reformen. 

Varför fritid? Fritidens innehåll och önskvärda liv 

Fri tid som social rättighet 
I början av perioden formuleras arbetarens behov av fri tid. Då de första reg-
leringarna av den dagliga arbetstiden och semestern träder i kraft och nöd-
vändigheten att inkludera fler arbetargrupper diskuteras, framstår fri tid 
som en social rättighet. Arbetstidsförkortningar beskrivs som ett sätt att ge 
individer mera fri tid, och den ges ett värde bortom rekreationsbehovet. I dessa 
formuleringar är behovet av återhämtning närvarande, samtidigt som man 
hävdar att fritiden inte endast ska uppfylla detta behov, utan också behovet av 
fri tid. Att arbetstidsförkortningar uppfyller ett nödvändigt rekreationsbehov 
är en underliggande premiss. Att människor antas ha ett behov av tid att 
ägna sig åt aktiviteter som är frånkopplade från arbetet utgår från att fritiden 
inte endast ska vara återhämtning. Fritiden är för liten för att arbetaren ska 
hinna med annat än att återhämta sig, därför behövs kortare arbetstider för 
att tillgodose behovet av fri tid. I utredningarna under denna tidsperiod är det 
tydligt att fritiden ges ett individuellt socialt värde. Den ges ett inneboende 
värde bortom arbetet och formuleras som fri tid att göra annat än att återhämta 
sig från arbetet. 

Under denna period utreds både förkortning av den dagliga arbetstiden och 
semesterreformer. Det finns en skillnad i dessa diskussioner som utgår från att 

1  Mattson (1986).
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den fritid som ges efter arbetsdagens slut är en vardaglig fri tid, medan fritid 
i form av semester är fri tid som undantagstillstånd. Skillnaden ligger i den 
fria tidens syfte, att underlätta arbetarens vardag och tillfredsställa vardagliga 
behov, eller en semester som ska utgöra ett brott mot vardagen och således 
uppfylla andra behov. 

I den första arbetstidsutredningen 1919 argumenterar man för arbetarens 
behov av fri tid. Där lyfter man fram de sociala dimensionerna av en arbetstids-
förkortning, och bristen rör alltså ett otillfredsställt socialt behov. Bristen på 
fri tid framställs tydligt, och man menar att arbetaren knappast hinner med 
något annat än att just arbeta: 

Efter arbetets slut kommer han väl i regel hem någon gång mellan 7 och 8 e.m. 
och hinner just ej mycket mer än att äta kvällsvard, förrän det är tid för honom 
att gå till sängs. Någon tid övrig för barnens uppfostran eller andra familjens 
angelägenheter, arbete för hushållets räkning, bildande läsning eller för delta-
gande i förenings- eller det kommunala eller politiska livet har han ej annat än 
å lördagseftermiddag samt sön- och helgdagar.2

Detta utsnitt ur vad som uppfattas vara en typisk arbetares vardag pekar på 
en brist på tid utanför arbetet. Bristen på fri tid är ett problem i denna var-
dag, någonting som kan avhjälpas med kortare arbetstider. Arbetaren har ett 
behov av en fri tid som är mer än att bara vila från arbetet, något mer än 
bara rekreation. Men den fria tiden är ändå klart definierad, given ett bestämt 
innehåll som anses som meningsfullt. 

Samma kommitté lägger också fram ett förslag om arbetarsemester på 
två veckor, ett förslag som dock inte blev verklighet förrän drygt tjugo år 
senare. I utredningen formuleras ett behov av ledighet i sig. Först formulerar 
man behovet av ”vila och vederkvickelse”3, som kommer sig av det tröttande 
arbetet. Därför är en semester är nödvändig: Endast en tids längre ledighet kan 
tillgodose detta rekreationsbehov. Men man skriver också fram behovet av 
fritiden som just fri tid, att slippa stå till tjänst:

En ledighet av här avsedda slag, som giver den av sitt arbete eljest bundne 
tillfälle att för någon tid känna sig som en fri människa med möjlighet att 
använda sin tid efter egen önskan, innebär för flertalet arbetande en förmån av 
synnerligen högt värde.4 

Denna ledighet ges inte något särskilt innehåll utan bör vara fri att disponera 
efter eget huvud: ”någon tids ledighet för mången kan vara av behovet påkallad 
för tillgodoseende av allehanda enskilda intressen och angelägenheter.”5 Här 
riktar man in sig på de individuella vinsterna av arbetstidsförkortning, och 
formulerar ett behov av fritiden som fri tid, att disponera till vad som helst. 
2  Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919, s. 26.
3  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 12.
4  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 12.
5  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 13.
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Rekreationsformuleringen finns där, men det formuleras också ett behov 
av att vara fri att äga sin egen tid. Den fritid som är ett undantagstillstånd, 
semesterledigheten, ges drag av frihet, som att vara väsensskild från arbetet 
som sådant. Det finns en skillnad mellan fri tid som vardag och fri tid som 
undantagstillstånd, som grundar sig i olika behovsformuleringar. Den vardag-
liga fria tiden var motiverad utifrån att arbetaren led en brist på fri tid som 
något utöver bara vila, den fria tiden som undantagstillstånd utgår från behovet 
av att känna sig fri. 

även in på 1930-talet diskuteras fritidens sociala värde. Då uttrycks en 
ambition att fler ska inordnas under arbetstidslagen, med tydliga ideal om 
likställdhet och utjämning. Som vi tidigare sett motiveras arbetstidsförkortning 
under denna period som arbetarskydd, att det är nödvändigt för staten att gripa 
in och skydda arbetarna mot för långa arbetstider. Men när fritiden diskuteras 
på en individuell nivå handlar det snarare om behovet av fri tid. Varken för 
lantarbetarna, butiksbiträdena eller hembiträdena motiveras kortare arbetstid 
utifrån fritiden som rekreation, som en nödvändighet på grund av arbetets 
karaktär. Istället framstår ledighet och fri tid som en medborgerlig social 
rättighet. Under denna period formuleras alltså idén om fri tid som något mer 
än bara rekreation, en tendens som finns i den första arbetstidsutredningen och 
sedan förstärks än mer.

Först ut är lantarbetarna, vilket 1935 resulterar i en utredning som ger 
förslag på en lantarbetstidslag. Där menar man att jordbruket länge har ansetts 
svårt att reglera eftersom det till sin natur är väsentligt annorlunda än industrin. 
Man framhåller också att arbetet i jordbruket inte är lika farligt som arbetet 
i industrin. Arbetets karaktär skapar inte samma rekreationsbehov som hos 
industriarbetarna. Därför är det inte rekreationsbehovet i sig som motiverar 
arbetstidsförkortning för lantarbetarna:

Väl lärer det ej kunna påstås, att en på nu nämnda sätt ordnad arbetstidsregle-
ring inom jordbruket utsätter arbetaren för hygieniska vådor, så mycket mindre 
som lantarbetarens arbete i det fria är hälsosammare och mera omväxlande än 
många arbeten inom industrien, men regleringen i fråga är i allt fall icke socialt 
tillfredsställande.6

Behovsformuleringen rör inte det farliga arbetet, det är inte fråga om 
arbetarskydd. Det handlar om rätten till fri tid som en social rättighet. Det 
handlar om att ge lantarbetarna samma sociala förmåner som industriarbetarna: 
”Enligt nutida uppfattning äger emellertid lagstiftningen ingripa i enskilda 
rättsförhållanden icke blott för att skydda individen mot nedbrytande krafter 
utan även för att över huvud bereda vägen för hans sociala välfärd och trivsel.”7

När arbetstidsförkortningens syfte diskuteras utifrån fritidens värde rör det 
sig inte om arbetarskydd och arbetskraftens reproduktion. Att inkludera fler 
arbetare i arbetstidsregleringar utgår från argumentet om fri tid som social 
6  SOU 1935:48, s. 46.
7  SOU 1935:48, s. 12.
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rättighet. Två år senare är det dags för även butiksbiträden att inkluderas. 
Detta motiveras med att en allmän reglering av deras arbetstid skulle innebära 
en förkortning och hindra från allt för mycket övertid. Utredningen menar 
att dessa arbeten inte är särskilt påfrestande, eftersom man kan vila under 
arbetstiden. Men anledningen till att arbetstidförkorta är inte bara att ge mer 
vila, utan fritiden har andra värden: 

För övrigt bör det understrykas, att meningen med en laglig arbetstidsreglering 
icke blott är, att de anställda skola skyddas mot direkt uttröttning, utan även, 
att de icke skola vara bundna så länge vid arbetet, att erforderlig tid ej återstår 
för familjeliv, studier, friluftsliv och annan rekreation.8

Här motiveras kortare arbetstid utifrån ett behov av fri tid. Syftet är inte 
endast att ge arbetarna vila utan att ge möjlighet till aktiviteter som är frikopp-
lade från arbetet. En nästan synonym formulering finns i en utredning som 
diskuterar nödvändigheten av att arbetstiden för hembiträden blir reglerad i 
lag: ”en dylik reglering icke blott avser att skydda mot en direkt uttröttning 
utan lika mycket avser att bereda vederbörande möjlighet till studier, frilufts-
liv, umgänge med anhöriga och annan rekreation.”9

Viljan att inkludera och argument om fritidens sociala värde blir också 
viktiga i utredningen som föranleder två veckors semester. En semesterlag 
måste innefatta samma förmåner för alla, annars blir det en orättfärdig klass-
lagstiftning.10 Det formuleras en tydlig brist på fritid som en semesterreform 
ska kunna råda bot på:

För arbetstagarna själva är det emellertid ett väsentligt intresse att erhålla en 
årlig semester ej endast ur den synpunkten, att de under denna tid kunna åter-
hämta sina krafter. De kunna nämligen även under en tämligen kort semes-
terperiod få tillfälle att ägna sig åt friluftsliv eller genom resor skaffa sig nya 
intryck eller eljest tillgodose sådana intressen, som under det dagliga förvärvs-
arbetet måste eftersättas.11

Återigen finns idén om semestern som ett undantagstillstånd, som även här 
ställs mot arbetet och mot vardagen. Undantagstillståndet ska tillfredsställa 
det behov som vardagen inte kan fylla, behovet av att vara fri från arbetet en 
längre tid. Arbetaren tycks ha ett livsinnehåll som finns bortom arbetet, men 
även bortom vardagen.

Under denna period formuleras ett tydligt behov av fri tid, som går utöver 
rekreationsbehovet. Fritiden är inte något arbetaren behöver för att reproducera 
sin arbetskraft, utan något han har rätt till. Men rekreationsbehovet är dock 
närvarande. Argumenteringen tar spjärn mot att fritiden inte endast är rekrea-
tion, utan något utöver detta. Implicit framställs rekreationsbehovet som en 
8  SOU 1937:55, s. 88.
9  SOU 1939:15, s. 47.
10  SOU 1937:49, s.110.
11  SOU 1937:49, s. 104.
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del av syftet med kortare arbetstid. Livet utanför arbetet och fritiden som 
väsensskild uttrycks framförallt i de två semesterutredningarna. Samtliga 
utredningar pekar mot ett behov av fri tid, ett behov som inte kan tillgodoses 
utan kortare arbetstid. Det önskvärda livet framställs som något mer än bara 
arbete och vila från arbetet. 

Den nyttiga fritiden
Fritiden formuleras som fri tid, bortkopplad från arbetet. Dessa formuleringar 
hänger ihop med att formulera den fria tidens innehåll. Det finns föreställningar 
om fritidens nyttighet. På så vis motiveras syftet med ökad fritid samtidigt som 
den ges ett klart innehåll. Den fria tiden är inte helt fri, eftersom man samtidigt 
föreskriver ett samhälleligt intresse av fritidens innehåll. Här framträder mot-
satsparet aktiv kontra passiv fritid. Då fritiden inte endast är rekreation och vila 
finns ett ideal om den aktiva framtiden. Lena Eskilsson har visat att fritiden 
kom att konstrueras som välfärdspolitik i takt med välfärdsstatens framväxt: 

Föreställningarna om fritiden och individen ingick i en större samhällsvision, 
folkhemmet och det svenska välfärdsprojektet, som började ta form under 
1930-talet. I detta samhälle under uppbyggnad hyllades rationalitet och effek-
tivitet. Det gällde att effektivt utnyttja tillgängliga resurser och ordna männis-
kornas liv så förnuftigt som möjligt, både i hem och samhälle.12

Eskilsson beskriver hur fritiden kom att präglas av ideal om den aktiva 
fritiden, vilket också innebar vissa förpliktelser. Fritiden fick inte ”slösas bort” 
på inaktivitet. På så sätt blir fritidens inneboende värde dubbelt. Å ena sidan är 
den fri tid, med ett inneboende värde bortom arbete och rekreation och tjänar 
inte endast till arbetskraftens reproduktion. Å andra sidan får inte fritiden 
disponeras hur som helst, och är därför inte helt fri. Utredningarna formulerar 
önskvärda liv, som innehåller en nyttig fritid med uppbyggliga aktiviteter

Vilken fritid som anses god respektive destruktiv framgår i utredningen som 
ska utvärdera den första arbetstidslagens sociala verkningar 1922. Att utreda 
verkningarna av arbetstidslagen är ingen lätt uppgift, vilket vi sett tidigare. 
Utredningen ska undersöka om hur den nyvunna fritiden har disponerats. Man 
framhåller svårigheterna i sitt uppdrag, eftersom kriget och det ekonomiska 
läget har lett till ”destruktiva samhällsföreteelser”, och att arbetarklassen 
befinner sig under svår press på grund av den höga arbetslösheten, vilket be
skrivs i termer av depression.13

Man lägger stor vikt vid att undersöka hur de yngre arbetarna har disponerat 
sin ökade fritid, och här står den uppväxande ungdomens moraliska bildning 
i centrum. Man markerar således skiljelinjer mellan vad som är den goda 
respektive den farliga fritiden. Här börjar man med att betona farligheten: 
”Lämnas dessa helt åt sig själva, är det fara värt, att den vidgade ledigheten 
12  Eskilsson (1995) s. 25.
13  SOU 1922:33, s. 99.
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kan medföra ökad benägenhet för dagdriveri, osunda nöjen, kortspel, krogliv 
och alkoholförtäring o. s. v.”14

Den farliga fritiden är sysslolöshet, men även en alltför otyglad fritid. Det 
är tydligt att fritiden måste organiseras. Att bara ge ungdomen ökad fritid är 
farligt. Den ökade fritiden formuleras alltså som ett potentiellt problem. Ex-
empel på den goda fritiden är den som ägnas åt idrott, bildningsverksamhet 
och nykterhet. Framförallt har idrotten gynnats av arbetstidsförkortningen. Men 
detta har sina baksidor:

Det saknas dock ingalunda uttalanden om, att särskilt fotbollsspelet – liksom 
dansen – tager i anspråk alldeles för mycket tid, och arbetsgivare påpeka ej 
sällan, att unga arbetare stundom komma till fabriken alldeles uttröttade av det 
myckna sportandet.15

För att den goda fritiden ska kunna uppfyllas krävs en organisering kring 
fritidsinnehållet. Den fritid som är fri att disponera för var och en efter eget 
huvud är farlig. Det är just sysslolösheten, att inte veta vad man ska göra, 
bristen på vad som anses vara vettig sysselsättning, som hotar ungdomen. 
Utredningen menar dock att det finns ”goda krafter” som är i rörelse för att 
försöka förhindra att ungdomarna blir sysslolösa, även om en del av dem ännu 
är för svaga och splittrande. Utredningen konstaterar att det finns en kamp om 
fritiden: 

Omdömet för närvarande [måste] bli lika vanskligt och obestämt som angå-
ende dess ekonomiska konsekvenser – och det särskilt på grund av kris- och 
depressionstidens återverkan på arbetarklassens hela sinnesstämning och tan-
keriktning. Här har man att göra med en utveckling på gott och ont, och det 
godas seger beror i väsentlig grad på, i vad mån det är möjligt att organisera 
den ökade fritidens användning så, att densamma blir en hävstång för strävan-
dena att framskapa en kraftigare och mera upplyst arbetargeneration än den 
nuvarande.16

Den fritid som är värdefull är nykter, inriktas på nyttig kultur och nyttig 
bildning. Här framstår arbetstidsreformen som villkorad, det vill säga att 
arbetarklassen förtjänar mera fritid om de kan utnyttja den på ett vis som anses 
förnuftigt. Fritiden ska alltså vara nyttig och produktiv, men inte alltför aktiv, 
som i fallet med de trötta arbetarpojkarna som hade spelat för mycket fotboll 
och därför inte kunde utföra arbetet i fabriken. En alltför aktiv fritid påverkar 
arbetet negativt. Men den nyttiga fritiden har framförallt som mål att stärka 
arbetarklassen för samhällets räkning, snarare än för arbetsgivarnas räkning. 
Det formuleras problem kring hur den ökade fritiden kan vara destruktiv om 
den inte är styrd och ges ett definierat innehåll. Denna meningsfullhet kan 
inte enskilda individer lyckas med att hitta själva, utan det krävs samhälleliga 
14  SOU 1922:33, s. 108.
15  SOU 1922:33, s. 109.
16  SOU 1922:33, s. 116.



114

insatser. På samma sätt är inte behovet av den goda fritiden enbart ett indivi-
duellt behov, utan även ett samhälleligt. 

Idealet om den aktiva och nyttiga fritiden syns även i Fritidsutredningen 
från 1940: ”Den långt drivna mekaniseringen och specialiseringen av arbetet, 
den ökade arbetstakten och den uniformering av livsformerna över huvud, som 
kännetecknar vår tid, ha skapat ett större behov av rekreation och avspänning 
genom mer eller mindre aktivt friluftsliv.”17 Arbetet har förändrats och skapat 
ett större behov av fritid. Men detta behov är inte behovet av vila utan snarare 
behovet av aktiv fritid. Fritiden ges mening utifrån att den är aktiv. Detta är 
någonting annat än bara vila från arbetet, en typ av passiv fritid. Den nyttiga 
fritiden är fritid som välstånd, framförallt genom frilufts- och naturliv. Man 
framhåller fritid som utjämning, som allas rätt att ta del av nationens resurser: 

I detta sammanhang bör man icke heller förbise, att den utjämning av lev-
nadsförhållandena i såväl ekonomiskt som socialt hänseende, som härigenom 
och på annat sätt ägt rum, hos folkets breda lager skapat en starkare känsla av 
delaktighet i nationens gemensamma tillgångar, bland vilka den svenska natu-
rens rekreationsvärden av bland annat ovan antydda skäl kommit att intaga en 
alltmer framträdande plats.18

Som synes formuleras den nyttiga fritiden som en fritid präglad av friluftsliv. 
Man antyder att intresset för den ”svenska naturen” har ökat i och med att den 
utjämning som skett har skapat en starkare nationell sammanhållning. Det är 
tydligt att utjämningsargumentet samspelar med föreställningar om fritidens 
sociala, inneboende värde. Fritiden framstår som fri tid som inte är helt fri 
utan präglas av ett samhälleligt intresse av vad den fria tiden ska ägnas åt. 
Man föreskriver önskvärda liv som innefattar aktiviteter frånkopplade från 
arbetet, men att en passiv fritid kan vara farlig. 

Arbetet är inte farligt – om behovet av återhämning 
Rekreationsbehovet spelar en tvetydig roll i utredningarna. Man diskuterar 
huruvida arbetaren är i behov av mer fritid för att kunna reproducera sin ar-
betskraft. Detta behov av återhämtning är en ständigt närvarande tankefigur 
i utredningarna, oavsett om detta behov motiverar fortsatta arbetstidsförkort-
ningar eller inte. Fritiden ställs i direkt relation till arbetet, snarare än att vara 
tid som är frånkopplat arbetet. Fritid som rekreation innebär dock att fritiden 
är något väsentligt annorlunda än arbetet. Fritiden är nödvändig för att arbetet 
ska kunna fortgå, eftersom fritiden är den tid som arbetaren kan vila upp sig 
på. På så vis är fritiden i motsats till arbetet och på samma gång dess förutsätt-
ning. 

Diskussionen om fritid styrs av föreställningar om behov av rekreation. 
Men det finns svårigheter i att mäta detta behov, att fastställa hur mycket fri-
17  SOU 1940:12, s. 78.
18  SOU 1940:12, s. 78.
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tid som behövs för återhämtning. Detta skapar ett särskilt problemkomplex 
i utredningarna. Rekreationsbehovet är en legitim anledning till arbetstids-
förkortning, detta behov är nödvändigt att tillfredsställa. Samtidigt framstår 
behovet av återhämtning som svårfångat och svårt att generalisera. 

Under 1930- och 40-talet diskuteras arbetarskyddet intensivt i utred-
ningarna, utifrån föreställningar om att klasskonflikt gör det nödvändigt 
för staten att träda in och reglera arbetstiden. I denna diskussion framhålls 
arbetarklassens gemensamma behov av återhämtning. På en individuell nivå 
framhålls dock fritidens sociala värde. Arbetarskyddet i dessa utredningar 
handlar om styrkeförhållanden i en klasskonflikt, snarare än om individuella 
behov. 

Rekreationsbehovet bereds plats i utredningarna under 1950- och 60-talet, 
men bara för att tillbakavisas som motiv för arbetstidsförkortning. Det finns 
dock en viss argumentering om att en tilltagande industrialism ökar behovet 
av återhämtning hos arbetaren. Detta avsnitt syftar till att undersöka hur 
rekreationsbehovet formuleras och tillbakavisas utifrån föreställningar om 
arbetets karaktär. 

I den första arbetstidsutredningen från 1919 skriver man att den tekniska 
utvecklingen har förändrat arbetet och skapat nya behov hos de arbetande. 
Som vi såg i föregående avsnitt användes denna utveckling som ett argument 
för kortare arbetstid eftersom teknologin ansågs arbetsbesparande. Här 
menar man att ett allt mer automatiserat arbete leder till ett mindre fysiskt 
ansträngande arbete, men detta kan innebära ensidighet och på så sätt blir 
arbetet psykiskt tröttande.19 Utvecklingen skapar en högre social standard men 
leder även till att arbetets natur ändras. Behovet av ledighet blir då större. 
Utredningen pekar på att en ökad mekanisering av arbetet, tillsammans med 
väsentliga arbetstidsförkortningar har gjort att den fysiska förslitningen 
minskat, men rationaliseringar har gjort arbetet mer ensidigt: ”Den för en 
rationell produktion onekligen betydelsefulla tendensen till specialisering och 
arbetsfördelning samt den därmed följande ensidigheten i arbetet äro även 
omständigheter, som ur hälsosynpunkt ofördelaktigt känneteckna det moderna 
produktionssättet.”20 Man fastställer således negativa hälsomässiga aspekter 
av arbetet. Men som vi sett tidigare finns det jämte denna argumentation även 
argument för fritidens sociala värde. 

Rekreationsbehovet är frånvarande som en explicit behovsformulering 
på individuell nivå fram till 1937. Då är det skyddsmotivet som lyfts fram, 
och lagstiftningens syfte sägs vara att säkra rekreationsmöjligheterna. Det är 
enbart behovet av återhämtning som diskuteras inledningsvis, och man skriver 
ingenting om fritidens innehåll: ”Det förhållandet föreligger alltså, att grunden 
till lagstiftningen om semester uteslutande är att söka i en rekreationssynpunkt 

19  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 26.
20  Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920:21, s. 26.
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men att lagen i sin utformning är direkt avhängig av att semesterrätten är en 
löneförmån.”21

Lagen betraktas som socialt arbetarskydd, vars syfte är att säkra ett 
rekreationsbehov. I denna utredning förklarar man att det är nödvändigt att 
reglera semestern i lag ur rekreationssynpunkt. Behovsformuleringen rör då 
behov av återhämtning. Men denna behovsformulering blir inte helt konkret. 
Som vi tidigare sett rör behovsformuleringarna i denna utredning framförallt 
behovet av fri tid. 

Semesterlagen kom att bli hårt kritiserad, från alla möjliga håll. Såväl 
arbetsgivare som arbetare menade att semestern borde inskränkas eller ut-
vidgas. Därför tillsattes en kommitté som skulle ge förslag till en revidering. 
Kommittén ville framförallt utsträcka semestern till att omfatta även 
korttidsanställda, och menade att 180 dagars karenstid är allt för lång tid. 
Då semesterlagens fortsatta existens skulle motiveras framhölls en lång rad 
argument. Framförallt hävdade man att arbetstidslagstiftningen borde ses som 
en skyddslag: 

[Semestern] utbygger det skydd mot överansträngning och förtida förslitning, 
som söndagsvilan och arbetstidsbegränsningen i sin mån bereda arbetstaga-
ren, med regler åsyftande att tillförsäkra honom en årlig ekonomiskt tryggad 
arbetsfri period av sådan längd, att tillfälle beredes honom att helt avkoppla 
från arbetet och att söka kroppslig och andlig rekreation i annan miljö än ar-
betsortens. I den mån lagstiftningen förverkligar detta syfte verkar den också 
i folkhälsans tjänst.22

Man lyfter fram rekreationens hälsoeffekter och menar att semester kan 
leda till en bättre folkhälsa. Rekreationsbehovet handlar således inte bara 
om att arbetaren ska kunna fortsätta fungera som arbetskraft, utan att ett 
bättre tillgo dosett behov av återhämtning förbättrar folkhälsan. Hälsa och 
rekreationsbehov blir ledord under 1940-talet. I utredningarna diskuterar man 
olika gruppers behov av återhämtning. Man menar att olika arbetargrupper 
har ett olika stort behov av lagstiftning, beroende på hur slitsamt arbetet är. 
1930-talets diskussion handlade som bekant om att utvidga lagstiftningen och 
inkludera fler grupper i arbetstidsregleringar. Under 1940talet diskuterar man 
istället vikten av att tillgodose olika gruppers behov med separata lagstiftningar 
som ger olika lång arbetstid. 

Denna diskussion ringar in hur problematiskt rekreationsbehovet är att 
fastställa på en individuell nivå. Formuleringar om skiftande behov visar att 
rekreationsbehovet anses svårt att mäta. Att mäta detta behov blir nödvändigt 
för att veta mycket fritid som behövs för reproduktionen av arbetskraft, 
samtidigt som detta är en mycket svårt uppgift för utredningarna: 

21  SOU 1937:49, s. 110.
22  SOU 1944: 59, s. 29.
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Emellertid hava de sakkunniga därvid måst stanna vid den uppfattningen, 
att det icke är möjligt att genom en sådan undersökning vinna resultat, som 
kunna läggas till grund för utmätning i lagtext av skilda förmåner i avseende 
å semester för olika arbetstagargrupper. Det skulle sålunda säkerligen vara 
mycket svårt redan att bestämma vem som skulle utföra undersökningen. 
Denne måste nämligen hava tillräckligt stor auktoritet i alla läger för att det 
resultat, vartill han skulle komma, bleve godtaget, utan att några grupper 
skulle anse sig vara orättvist behandlade. även om denna fråga skulle kunna 
ordnas på ett tillfredsställande sätt, komme det likväl otvivelaktigt att visa sig 
vara omöjligt att i lagtext särskilja dem, som genom undersökningen funnits 
vara i behov av en längre semester. Det är nämligen icke gärna tänkbart att 
härvidlag på ett rättvist sätt gruppera alla de tusentals olika befattningar, som 
förekomma i verkligheten. I ett modernt samhälle skiftar karaktären av olika 
arbetsuppgifter ständigt. Nya arbetsuppgifter tillkomma och redan bestående 
växla karaktär.23

Man framhäver att det inte går att mäta varje arbetstagare individuella 
rekreationsbehov, och att det inte är rättvist att differentiera i lagtext. Här finns 
en gräns för vad som går att reglera i lag. Eftersom det inte går att fastställa 
hur de skiftande behoven ser ut, kommer det inte heller gå att lagstifta om. 
Det går inte att formulera behovet av återhämtning utifrån observationer om 
arbetets karaktär. Rekreationsbehovet tycks vara en personlig upplevelse och 
är därför mycket svårt att mäta.

1945 återkommer man till diskussionen om differentiering när det gäller 
olika gruppers behov av semester. Här refererar man tillbaka till de utredning-
ar som har fastslagit att detta är omöjligt. Man skriver: ”Vad förhållandena 
i arbetet beträffar har det ansetts vara en praktiskt olösbar uppgift att söka 
åstadkomma en allmän differentiering av semesterns längd efter semesterbe-
hovet. Däremot har det betraktats som möjligt att urskilja ett begränsat antal 
grupper av arbetstagare, vilkas arbete är så pressande att deras rekreations-
behov måste framstå som avsevärt större än alla andra arbetstagares.”24

Det anses inte möjligt att förstå och lagstifta kring alla arbetstagares skilda 
behov av återhämtning, men det är möjligt att urskilja vissa arbetstagare. 
Arbetstidsförkortningen är motiverad för att tillgodose ett behov av åter-
hämtning för vissa arbetare. Det kan dock inte vara ett argument för en generell 
arbetstidsförkortning. Detta behov är bara möjligt att identifiera hos vissa 
grupper. Kommittén lägger fram ett förslag om att dessa grupper ska ha längre 
semester. Denna diskussion blir begriplig utifrån hur rekreationsbehovet kom 
att vara det absolut starkaste skälet till arbetstidsförkortning för särskilda 
arbetstagare. 

Diskussionen om differentiering visar hur rekreationsbehovet ensamt har 
motiverat kortare arbetstid för vissa grupper. Det visar också på hur arbetets 
karaktär utgör grunden för denna behovsformulering. 1937 beskrevs arbetet 
som skiftande och föränderligt, och därför var det omöjligt att mäta ett behov 
23  SOU 1937:49, s. 136.
24  SOU 1945:59, s. 14.
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av återhämtning utifrån arbetets karaktär. 1944 har man lyckats identifiera 
vissa arbetargrupper med ett särskilt pressande arbete. Karaktären av deras 
arbete gör att man anser att de har ett otillfredsställt behov av återhämtning 
som bara kan tillgodoses av mer fritid. 

På en generell nivå blir det svårare att hävda att behovet av återhämtning 
motiverar en arbetstidsförkortning, eftersom det blir svårare att fastställa hur 
detta behov grundar sig i arbetets karaktär. Under 1950-talet diskuterar man 
behovet av återhämtning utifrån föreställningar om ett förändrat arbetsliv, 
samtidigt som man menar att det inte går att göra generella uttalanden om 
arbetets karaktär. Rekreationsbehovet diskuteras i utredningen som föranleder 
tre veckors semester 1950. Utredningen påpekar att arbetarna hävdar att det 
finns ett icke tillgodosett rekreationsbehov:

Den ökade fritiden har i första hand den betydelsen, att rekreationsbehovet 
kan tillgodoses i större utsträckning än vad för närvarande är möjligt. Bland 
arbetstagarna råder allmänt den uppfattningen, att en semester om två veckor 
är för kort.25

Denna behovsformulering accepteras inte fullt ut av utredningen. Man dis-
kuterar huruvida det finns ett otillfredsställt rekreationsbehov utifrån arbetets 
karaktär: 

Inom produktionen pågår en ständig rationaliseringsprocess, som har till syfte 
att få fram effektivare produktionsmetoder och ett bättre utnyttjande av ar-
betskraften. Denna utveckling har i många fall fört med sig stegrad arbetstakt 
och ökade påfrestningar för arbetstagarna. Detta i sin tur skapar behov av en 
förlängning av rekreationstiden för att arbetskraften icke i förtid skall förslitas. 
Å andra sidan måste hållas i minnet, att många rationaliseringsprocesser göra 
arbetet lättare. Arbetsuppgifter, som tidigare krävt stora kroppsansträngningar, 
ha genom ökad mekanisering blivit väsentligt lättare. även om man sålunda 
på vissa håll kan säga att arbetet numera ställer större krav på arbetstagaren än 
tidigare, är man dock icke berättigad att generalisera detta omdöme.26

Det finns en dubbelhet i synen på det förändrade arbetet. Det ökade arbets-
tempot har skapat ett större behov av återhämtning, men arbetsprocesserna 
har också gjorts lättare genom ökad mekanisering. Arbetet tycks vara annor-
lunda, men inte farligare. Rekreationsbehovet framställs som svårmätt och 
mycket svårt att generalisera, eftersom detta behov inte kan formuleras utifrån 
arbetets karaktär. Det är ett behov som anses allt för individuellt för att göra 
generella uttalande utifrån. Rekreationsbehovet hos individer kan inte ensamt 
motivera en generell arbetstidsförkortning. 

Arbetets karaktär och frågan om rekreationsbehov får en framträdande plats 
i 1956 års utredning om generell arbetstidsförkortning. Men detta utrymme 
bereds framförallt för en argumentering som tillbakavisar rekreationsbehovet 

25  SOU 1950:32, s. 65.
26  SOU 1950:32, s. 66.
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och föreställningar om arbetets destruktiva karaktär. När utredningen diskuterar 
skyddsmotivet, avser man arbetarskydd i den meningen att arbetarens fysiska 
och psykiska existens hotas av arbetet och att arbetaren därför behöver 
lagstiftningsskyddet. Man refererar de röster som höjts för att arbetet har blivit 
farligare, att folk är sjukare, att de sker fler olyckor, mer jäkt överhuvudtaget 
och att människor får nervösa besvär. Utredningen menar inledningsvis att 
dessa röster kan ha rätt i att det finns ett otillgodosett behov av återhämtning. 
Om så är fallet blir arbetarskyddet ett skäl för arbetstidsförkortning. Detta 
försöker man mäta genom att titta på bland annat olycksfallsfrekvens, men 
rekreationsbehovet visar sig vara svårmätt. Det skiljer sig åt mellan människor 
och är mest en fråga om individuell läggning: 

Mekanisering innebär inte alltid, att arbetet blir tråkigare. Många människor 
trivs med att handskas med maskiner även i enformiga processer…frågan om 
monotonin [är] en utpräglad individuell fråga, där den enskilde bestämmer vad 
han vill och kan; det finns många som är mest lämpade för och direkt eftersträ-
var enformigt arbete.27

Som synes vill man inte värdera arbetet på några generella grunder över huvud-
taget, utan menar att de sidor av arbetet som generellt förstås som negativa 
inte är negativa för alla. Arbetets farlighet kan inte generaliseras. Argument 
om att fritiden är nödvändig för reproduktionen av arbetskraft betraktas inte 
som hållbara. Det går inte att göra generella uttalanden om arbetets karaktär, 
eftersom olika individer anses ha olika uppfattningar. Arbetslivet beskrivs 
som förändrat, men denna förändring är inte till det sämre. 

På 1960-talet kommer ytterligare stora arbetstidsreformer, införandet av 
fyra veckors semester samt de första stegen mot 40 timmars arbetsvecka. I ut-
redningarna som föranleder dessa reformer är fritidsdiskussionen mindre syn-
lig än tidigare och fritidsinnehållet diskuteras inte. Rekreationsbehovet blir 
däremot en fråga för semesterutredningen 1962, eftersom man anser att det är 
detta behov som föranlett tidigare semesterreformer. Men kommittén hävdar 
att det inte går att hitta en behovsformulering utifrån rekreation som motiverar 
en ytterligare semesterförlängning:

Semesterlagstiftningens antydda grundtanke har brukat karakteriseras i ett 
ord, rekreationsprincipen. I och med att en förlängning av den lagstadgade 
semestern från tre till fyra veckor om året aktualiseras uppstår emellertid fråga 
huruvida icke allmänt sett arbetstagarnas rekreationsbehov kan anses vara så 
väl tillgodosett redan genom den lagstadgade treveckorssemestern att rekrea-
tionsprincipen ej behöver strängt upprätthållas med avseende på den fjärde 
semesterveckan.28

även om det är just rekreationsbehovet som står i centrum, blir det problematiskt 
för utredningen att förespråka ökad fritid utan en behovsformulering över huvud 
27  SOU 1956:20, s. 106.
28  SOU 1962:44, s. 37.
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taget. Utredningen diskuterar inte vad semestern ska fylla för funktion eller 
huruvida semester är nödvändig utifrån arbetets karaktär. Rekreationsbehovet 
finns med som princip, som motiv för att semester behövs överhuvudtaget, 
även om detta behov inte kan vara motiv för utökad semester. Behovet av 
återhämtning kunde inte motivera den generella arbetstidsförkortningen 1956 
eftersom man menade att rekreationsbehovet var individuellt. Man argumenterar 
på ett liknade sätt 1968, i utredningen som föranleder arbetstidsförkortning till 
40 timmars arbetsvecka. Då har arbetstiden redan förkortats till 42 ½ timme 
genom avtal, något som efterföljdes av lagstiftning. Denna utredning menar 
att rekreationsbehovet inte är ett argument för arbetstidsförkortning: 

Fortsatt sänkning av arbetstiden ansågs inte kunna motiveras av sociala skäl. 
I stället fick en sådan reform grundas på individens val mellan olika sätt att 
tillgodogöra sig en genom förbättrat produktionsresultat möjliggjord ökning 
av levnadsstandarden.29

Här tillbakavisar man bestämt rekreationsbehovet. Detta behov kan inte mo-
tivera en arbetstidsförkortning. Man diskuterar hälsoeffekter av arbetstids-
förkortningen, men detta utgår inte från en behovsformulering:

även om en allmän förkortning av arbetstiden inte kan motiveras med en hän-
visning till svenska folkets medicinska tillstånd, är därmed inte sagt att en 
kortare arbetstid skulle sakna betydelse ur hälsosynpunkt. För åtskilliga ar-
betstagare torde en förkortning av arbetstiden tvärtom vara av positivt värde 
för den kroppsliga och själsliga hälsan.30

Man kan inte kartlägga rekreationsbehovet och eventuella positiva effekter 
som en behovstillfredsställelse skulle kunna ge, men man väljer ändå att 
hävda fritidens värde. Det finns en outtalad premiss om ett otillgodosett 
rekreationsbehov, som utgår från att mer rekreation leder till bättre hälsa. 
Fritiden kan förbättra hälsan, men samtidigt kan inte denna förbättring ensam 
vara ett argument för kortare arbetstid. Behovet av återhämtning lyfts inte 
fram, men implicit hävdar man att kortare arbetstider skapar en bättre hälsa 
hos de som arbetar. På så vis anses arbetstidsförkortning vara en förbättrande 
men inte nödvändig åtgärd.

Föreställningar om rekreationsbehov styr diskussioner om fritidens värde, 
oavsett om detta behov anses uppfyllt eller inte. På 1950- och 1960-talet är 
rekreationsbehovet inget som kan motivera arbetstidsförkortning. Rekrea-
tionsbehovet får mest utrymme då det tillbakavisas. Man menar att det inte 
går att fastställa ett behov av återhämtning eftersom man inte kan uttala sig 
om arbetets karaktär. Arbetet är inte tillräckligt farligt eller destruktivt för 
att arbetstidsförkortning ska motiveras utifrån behovsformuleringar kring 
rekreation. 

29  SOU 1968:66, s. 83.
30  SOU 1968:66, s. 87.
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Fritidens som lönearbetets andra sida – från behov till lyx 
Från och med mitten av 1900-talet försvinner föreställningen om fri tid som 
en social rättighet. Behovet av fri tid formuleras inte i utredningarna. Som 
vi såg i förra avsnittet motiveras inte heller kortare arbetstider utifrån behov 
av återhämtning. Från och med 1950-talet får fritiden formen av att vara en 
konsumtionsvara, vilket göra att behovsformuleringarna försvinner. Då är 
fritiden varken fri tid, någonting bortom arbetet, eller fritid som ska syfta till att 
reproducera arbetet. Fritiden framstår inte som arbetets motsats, diskussionen 
rör sig inte om arbete kontra övrigt fritidsinnehåll eller arbete kontra vila. 
Fritiden formuleras snarare som lönearbetets andra sida. I utredningarna 
diskuteras livet som en helhet, där både arbete och fritid ingår. I och med detta 
krymper fritidsdiskussionen i arbetstidsutredningarna. Kortare arbetstider 
motiveras inte längre utifrån att mer fritid är nödvändigt för att individer ska 
må bra. Istället formuleras idéer om tidsbrist, där fritiden och arbetet kopplas 
ihop, och idéer om fritiden som en lyx bortom nödvändigheten.

Tidens tempo och jäktiga liv 
Samtidigt som rekreationsbehovet tillbakavisas formuleras en generell brist 
på tid i arbetarnas liv som problem i utredningarna. Vi såg i förra avsnittet att 
man i mitten på 1900-talet tillbakavisar argument om att arbetet skulle vara 
farligt. Diskussionen om tidsbrist handlar om både fritidsinnehåll och behov 
av mer fritid. Tidsbristen blir ett argument som kopplar samman fritid och fri 
tid. Tidsbristen motiverar en arbetstidsförkortning, men inte på grund av att 
individen har ett behov av återhämtning. Tidsbristen motiverar inte heller ett 
behov av fri tid bortom arbetet, eftersom fritidsaktiviteterna är en del av denna 
tidsbrist. Arbetet och fritiden kopplas samman till en helhet som är oskiljbar. 
Det är formuleringar om livet överhuvudtaget, ett liv som går i allt högre 
tempo som är i centrum för problemformuleringarna. Lösningen på denna 
tidsbrist formuleras som arbetstidsförkortning. 

Jäkt blir ett allt mer vanligt förekommande begrepp under 1950-talet. 
Idéhistorikern Maria Björk menar att jäkt var ett ord som pekade mot det 
moderna livets påfrestningar. Samtidigt ansågs inte dessa påfrestningar vara 
särskilt allvarliga. Synen på modernitet präglades av optimism och jäkt 
betraktades som en relativt ofarlig företeelse.31 I utredningarna formuleras 
inte tidsbristen som ett allvarligt problem, eftersom denna tidsbrist inte är ett 
särskilt framträdande argument för att motivera arbetstidsförkortning. 

Problemet anses således inte så pass allvarligt att det gör en lösning i form 
av mer fritid nödvändig. Däremot gör tidsbristen kortare arbetstider önskvärda. 
Behovsformuleringarna om fritiden utgår från att själva livsföringen har blivit 
mer jäktig och att det råder en brist på tid överhuvudtaget i människors liv. 
Denna tidsbrist grundar sig inte i arbetet utan i livet i stort. Denna tendens är 

31  Björk (2011) s. 55, 94.
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synlig i utredningarna från slutet av 1940- och 1950-talet. Dessa formuleringar 
blir framträdande då rekreationsbehovet ställs mot arbetets eventuella farlighet:  

Det ökade jäktet i livsföringen över huvud och icke minst på arbetsplatserna 
är sannolikt många gånger direkt skadligt för den fysiska eller psykiska hälsan 
och torde i vart fall medföra ökat behov av rekreation. Självstudier bedrivas i 
stor omfattning vid sidan av ordinarie yrkesarbete. Föreningsliv och samhälls-
verksamhet ställa alltmer ökade anspråk på individen.32

Citatet ovan är från en utredning som diskuterar kortare arbetstid för 
treskiftsarbetare 1948. Som synes är det inte arbetet som skapar ett rekreations-
behov, däremot har människors liv blivit jäktigare. På så sätt kopplas arbetet 
och fritiden ihop och utgör tillsammans en människas liv. Här är det ett ökat jäkt 
som skapar ett behov av återhämtning. Det är ett ordnat och tydligt definierat 
fritidsinnehåll som bidrar till jäktet. Fritiden är således i viss mån destruktiv 
– den gör i vilket fall människor mer jäktade – på grund av föreningsliv 
och samhällsverksamhet. Denna formulering om fritiden kan jämföras med 
de föreställningar om den farliga fritiden som formulerades på 1920- och 
1930-talet. Då menade man att en fritid som var otyglad var destruktiv och att 
fritiden behövde organiseras. Här framställs den organiserade fritiden som en 
del av problemet med jäkt i livsföringen. 

Som vi tidigare sett diskuterades behovet av återhämtning i utredningen 
som föranledde tre semesterveckor, där detta behov inte ansågs kunna motivera 
reformen. Däremot finns argument om bristen på tid: 

Vad man däremot kan peka på såsom en i det närmaste allmängiltig företeelse 
är den ökade takten i själva livsföringen. En av de mera påtagliga vinsterna 
av en semesterreform är den ökade trivsel som kommer att uppstå i samhället. 
Reformen innebär även möjligheter till ett vidgat privatliv.33

Det är inte främst arbetet som står i konflikt med fritiden, som skapar en brist 
på fritid, utan livet som sådant skapar en tidsbrist. Men trots beskrivningen 
av den generella tidsbristen blir ändå lösningen att minska själva arbetstiden. 
Att minska arbetstiden anses på så vis kunna minska tidsbristen, vilket ger 
positiva effekter för både samhälle och individ. Vad som är intressant här är 
att denna brist på tid samspelar med föreställningar om rekreationsbehov, och 
tidsbristen kan koppla samman dessa två till en helhet. På så vis framställs 
inte arbetet som farligt, som om att det i sig skapar ett rekreationsbehov hos 
individer. Människor har ett behov av fritid på grund av tidsbrist, inte på grund 
av arbetets farlighet. 

Tidsbristen kan uppkomma på grund av en allt rikare fritid med fler 
fritidsaktiviteter. 1956 framstår den aktiva fritiden som hotande för lönearbetet: 

32  SOU 1948:51, s. 40.
33  SOU 1950:32, s. 66.
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Hela det dagliga livet, både arbetstid och fritid, bestämmer en persons arbets-
förmåga. Såsom tidigare påpekats, kan även fritiden präglas av hets och av 
påfrestningar på individens fysik och psykiska tillstånd. Arbete på sportstugan, 
en lång bilresa, otillräcklig sömn, alltför riklig konsumtion av mat och dryck, 
det är allt företeelser som påverkar arbetskraftens arbetsförmåga lika väl som 
själva arbetet gör det.34 

Rekreationsbehovet har i viss mån ökat, men framförallt pekar man mot att 
livet i stort går i högre tempo än tidigare. Det är inte arbetet ensamt som leder 
till det ökade behovet av återhämtning, utan att arbetarens liv överhuvudtaget 
är påfrestande. Här sammankopplas av arbete och fritid än tydligare. Fritiden 
kan göra arbetet sämre eftersom det kan försämra individens arbetsförmåga. 
Arbetskraftens reproduktion finns kvar som tankefigur, men här blir för hål
landet mellan arbete och fritid omvänt, där fritiden, snarare än arbetet, hotar 
denna reproduktion.  

Bristen på tid är en problemformulering som utgår från en behovsformulering 
där lösningen kan vara kortare arbetstid, eftersom individen behöver mer tid. 
Men denna argumentation är inte särskilt framträdande. Tidsbristen grundar 
sig i jäkt både på arbetet och på fritiden, en utökad fritid är därför inte en 
självklar lösning. Arbetet och fritiden kopplas samman och då är inte fritiden 
liktydigt med fri tid som har ett inneboende värde bortom arbetet. Fritiden är 
inte heller detsamma som reproduktion av arbetskraften, eftersom den kan 
utgöra ett hot mot denna reproduktion. Istället kopplas arbetet och fritiden 
samman och utgör en helhet. 

Fritid med en prislapp
Fritidens värde omformuleras under mitten av 1900-talet. Fritiden ges fort-
farande ett tydligt värde, men inget tydligt innehåll. Som vi sett i tidigare 
kapitel omformuleras fritiden från att vara en fråga om produktion till att vara 
en fråga om konsumtion. Denna omformulering syns även på en individuell 
nivå. Fritiden går från att ha ett värde till att ha ett pris. Som vi sett i tidigare 
avsnitt förändras formuleringarna om fritid på 1950-talet. Rekreationsbehovet 
tillbakavisas och man argumenterar för att arbetstidsförkortning inte kan 
motiveras utifrån att arbetets karaktär skapar ett behov av fritid. Istället 
formuleras ett problem med brist på tid överhuvudtaget. Fritiden och arbetet 
kopplas ihop till en helhet. Övriga formuleringar om fritidsinnehåll och behov 
av fri tid försvinner ur utredningarna. 

Att behovsformuleringarna försvinner hänger ihop med att fritiden for-
muleras som en konsumtionsvara. Fritiden är inte längre nödvändig och 
grundar sig inte längre i behov. Beskrivningar av fritidens värde utgår från 
ett förtingligande av fritiden, att ökad fritid ska gå att jämföra med annan 
konsumtionsökning. Den ökade fritiden under 1900-talet, och då framförallt 
semestern, öppnade för en kommersialisering av fritiden, där den sågs som 

34  SOU 1956:20, s. 139.
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en möjlighet att konsumera mera, vilket ledde till framväxten av en semester-
industri.35 Men i arbetstidsutredningarna betraktas inte fritiden som ett tillfälle 
att konsumera, utan är i sig konsumtion. Fritiden blir således en vara bland 
andra varor. 

Det sker en förskjutning från 1930-talets idéer om fritiden som en social 
rättighet, vilket hänger ihop med att fritidsvärderingen anses vara individuell. 
I arbetstidsutredningen från 1956 skriver man: ”Den enskildes önskningar 
påverkas av flera förhållanden. Den som har liten försörjningsbörda eller 
som har förmögenhet kan väntas värdera en ökning av fritiden högre (i 
jämförelse med en inkomstökning vid en viss fritidsnivå) än den som har en 
stor försörjningsbörda eller tillfälliga behov av större inkomster.”36 Eftersom 
det är jämförbart med lön anses värderingen av fritid hänga ihop med hur 
tillfredsställd arbetaren är med sin inkomst. Då lönen och fritiden anses vara 
utbytbara storheter använder man inga behovsformuleringar. Det handlar inte 
om vad arbetaren behöver, utan vad han vill. Detta är en omformulering av 
fritiden som en social rättighet och som utjämning, där det handlade om alla 
arbetares rätt. Här handlar det om den individuella arbetarens värdering av 
fritiden, utifrån att det är en vara som kan köpas. 

Det finns en ovilja att diskutera fritidsinnehållet. Som vi sett i föregående 
avsnitt fanns det under den tidigare perioden moraliska värderingar angående 
vad en arbetstidsförkortning skulle ge. Ofta ansågs en arbetstidsförkortning 
vara förslösad om den ökade fritiden inte lades på aktiviteter som ansågs 
uppbyggliga, men här saknas sådana värderingar. Utredningen menar att 
staten inte ska lägga sig i vad folk gör på fritiden: 

Det är enligt vår mening angeläget, att man så långt som möjligt undviker att 
i arbetstidssammanhanget lägga moraliska synpunkter på folks fritidssyssel-
sättningar – lika litet som på själva önskan om fritid – och avstår från att allt 
för mycket oroa sig för över medmänniskors förmåga att överhuvud få tiden 
att gå.37 

Detta är i linje med resonemanget om att fritiden är en materiell konsumtionsvara, 
utan något egenvärde. Konsumtionen av fritid är en individuell konsumtion. 
Samhället har inget intresse av att styra hur individen väljer att konsumera 
fritiden. Det finns få föreställningar om vad fritiden är eller bör vara, men man 
skriver: 

Samtliga frågor om den ökade fritidens utnyttjande utgör för övrigt ett bety-
dande komplex, som med hänsyn till den explosiva utvecklingen inom fritids-
byggnation, bilism och utlandsturism synes böra bli föremål för närmare utred-

35  Se t.ex. Lewen (2011).
36  SOU 1956:20, s. 8.
37  SOU 1956:20, s. 131.
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ning. Skapas ej goda förutsättningar för fritidens utnyttjande kan reformerna 
på detta område befaras bli av mindre värde än åsyftat.38

Det finns således en viss idé om vad fritiden är, framförallt hur semestern är 
disponerad. Fritidskomplexet är alltså semesteraktiviteter såsom turism och 
bilåkning. Fritiden har ett innehåll, men man värderar inte detta innehåll, utan 
man konstaterar bara att arbetaren ska ges möjlighet att ägna sig åt just detta. 
Fritidsinnehållet blir viktigt eftersom värdet av reformen formuleras utifrån 
att arbetaren ska ges möjlighet att ägna sig åt dessa aktiviteter. 

Under mitten av 1900-talet ges fritiden ett värde utifrån att den är en 
vara och fritidsinnehållet blir därför mindre viktigt. Fritiden anses ha olika 
värde för olika människor. Det formuleras inga behov, eftersom denna syn 
på fritidens värde inte grundar sig i behov. Fritiden har ett värde som lyx och 
något extra, som arbetaren värderar då han har tillräckliga inkomster. Därför 
blir fritidsinnehållet mindre relevant. När fritiden inte kan ges ett egenvärde 
bortom arbetet finns det inga motiveringar för arbetstidsförkortning som 
bottnar i behovsformuleringar. Behovsformuleringarna imploderar då man inte 
formulerar något syfte med fritiden. Det finns inga behov som är nödvändiga 
att tillfredsställa, vare sig det rör sig om fri tid eller fritid. Hur arbetaren väljer 
att disponera sin fritid är inte en statlig angelägenhet, vilket hänger ihop 
med att fritiden inte har ett syfte. När fritiden blir en konsumtionsvara ges 
inte fritiden ett värde som står i motsats till arbetet. Fritiden är inte arbetets 
motsats. Tiden utanför arbetet är varken fri tid eller fritid, syftet är varken att 
arbetaren behöver återhämtning eller behöver tid för aktiviteter utanför arbetet. 
Arbetaren tycks inte behöva någonting. I dess ställe framträder formuleringar 
om ett önskvärt liv där arbetet och fritiden kan balanseras. Ett önskvärt liv 
består av bägge delarna. 

Det sker således en tydlig omformulering av fritidens värde och syfte. Under 
den tidiga perioden framställdes fritid som en social rättighet och fritids-
innehållet var viktigt. Detta omformuleras till att fritidsaktiviteterna har gjort 
människor mer jäktade och skapat en tidsbrist. Tidigare framhölls behovet av 
fri tid bortom arbetet och arbetet och fritiden framstod som varandras motsatser. 
Detta blir omformulerat till att fritiden varken är fritid som reproduktion av 
arbetskraften eller fri tid. Arbetet och fritiden kopplas istället samman till en 
helhet, där de inte är varandras motsats utan varandras förutsättning. 

38  SOU 1956:20, s. 169.
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Värdelös fritid och arbetarskyddets comeback 

Fritid och arbetsmiljö 
Efter 1975 genomförs inga fler generella arbetstidsförkortningar. Under denna 
sena period diskuteras sex timmars arbetsdag, som både i den offentliga debat-
ten och i utredningarna kommer att kretsa kring familjen, vilket nästa kapitel 
kommer att behandla. Diskussionen om fritidens värde för individer hamnar 
allt mer i skymundan. 

Sociologen Göran Therborn har visat att arbetarskydd återigen kom upp 
på dagordningen under 1970-talet, men under etiketten arbetsmiljö.39 Statlig 
reglering för att skapa det goda arbetet kom att bli livligt debatterat livligt.40 
även i utredningarna kommer arbetarskyddet att diskuteras utifrån om och 
hur arbetstidsregleringar kan göra arbetsmiljön bättre. Behovsformuleringarna 
kommer tillbaka in i arbetstidsdiskussionen. Men dessa formuleringar rör inte 
arbetstidens längd utan dess förläggning. Man menar att det finns ett fysiskt 
behov av regelbundenhet, ett behov som inte kan tillfredsställas med mera 
fritid. Kortare arbetstider anses inte kunna avhjälpa brister i arbetsmiljön eller 
tillfredsställa behov av återhämtning. 

Det finns mycket få formuleringar som pekar mot att mer fritid skulle vara 
önskvärt, än mindre nödvändigt. Fritiden förlorar både sitt värde som fri tid 
bortom arbetet, fritid som rekreation och det värde som det gavs på 1950-talet, 
fritid som lyx. Däremot ges arbetet ett tydligt värde som meningsskapande i 
människors liv. Här formulerar utredningarna behov. Människor har ett behov 
av arbete snarare än fritid, i vilken form de än må vara. 

Fritid behövs inte
Under 1970-talet diskuteras arbetstidsförkortning som ett tänkbart medel 
för att förbättra arbetsmiljön. Det är i detta sammanhang som fritidens even-
tuella värde lyfts fram. Man finner dock att arbetstidsförkortning inte är en 
bra lösning, eftersom bristerna i arbetet inte ska avhjälpas med mer fritid. 
Arbetsmiljöproblem ska avhjälpas med insatser på arbetet snarare än fritiden. 
Fritiden ska inte kompensera för dålig arbetsmiljö: 

Tidigare har lagen tillförsäkrat vissa arbetstagare med särskilt pressande eller 
hälsofarligt arbete förlängd semester. Det kunde ha ett visst berättigande då 
den allmänna semestern var kort och arbetarskyddet föga utvecklat. Emellertid 
är en längre semester inte det bästa sättet att kompensera en dålig arbetsmiljö. 
Brister i arbetsmiljön skall i första hand avhjälpas genom åtgärder direkt på 
arbetsplatsen. Eftersom grunden för lagstiftningen måste vara att lagen skall 
garantera alla arbetstagare likformiga semestervillkor, finns inte skäl att i lag 

39  Therborn (1989).
40  Junestav (2004) s. 177 ff.
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införa några särbestämmelser för vissa grupper av arbetstagare i fråga om se-
mesterns längd.41

I denna utredning finns inte några formuleringar kring rekreationsbehov 
eller samband mellan arbete och fritid. Formuleringar om fritidens värde är 
frånvarande i utredningarna. Mer fritid är varken nödvändigt eller önskvärt. 
Då fritiden inte ses som arbetets motsats kan inte fritiden åtgärda de brister som 
identifieras i arbetet. Denna syn återkommer i DELFAs utredning angående 
sex timmars arbetsdag: 

Det finns i princip två motsatta synsätt i diskussionen om arbete och fritid. Ett 
sätt är att betrakta arbete och fritid som två skilda aktivitetsområden. Kompen-
sation för olägenheter i arbetslivet kan enligt detta synsätt hämtas från fritiden. 
I takt med strukturomvandlingar och rationaliseringar kan den materiella kon-
sumtionen öka. Fritiden används för självförverkligande. Det andra synsät-
tet innebär att fritiden och arbetet betraktas som en helhet. Förhållandena i 
arbetslivet återverkar på individernas sociala, medicinska och övriga förhål-
landen. En ökad fritid kan enligt detta synsätt inte kompensera för eventuella 
olägenheter i arbetslivet. Flera undersökningar visar entydigt att villkoren i 
arbetslivet styr fritiden. Det senare synsättet gör allt fler landvinningar och lig-
ger också till grund för delegationens bedömningar.42

Arbetet och fritiden kopplas samman, på ett liknande sätt som i föreställning-
arna om en allmän tidsbrist. Där fanns ett behov av mer ledighet för att minska 
jäktet i livsföringen. Här omformuleras detta. Fritid kan inte kompensera för 
brister i arbetet. Istället för att fritiden ges ett värde menar man här att det 
goda arbetet med en bättre arbetsmiljö skapar ett bättre liv för individer. Fri-
tiden blir då ointressant, varken något som ska förlängas eller förbättras för 
den enskilda individens skull. De problemformuleringar som finns formuleras 
utifrån problem i arbetet, men fritiden är inte ett sätt att kompensera för dålig 
arbetsmiljö. 

Semesterutredningen 1986 ägnar inget utrymme åt att diskutera vad semes-
tern skulle kunna användas till, men avfärdar rekreationsmotivet: ”Kommittén 
har funnit att motiven för en semesterutjämning inte är ökat rekreationsbehov 
utan att det är fråga om en välfärdsförbättring.”43 Övriga formuleringar om 
fritidens värde saknas. Den förändring vi såg början på under 1950-talet, att 
arbetet och fritiden kopplas samman och att behovsformuleringar saknas, 
får här kon sekvensen att mer fritid inte anses vare sig nödvändigt eller 
önskvärt. Såväl problemformuleringar som behovsformuleringar kopplade till 
arbetstidens längd saknas på en individuell nivå. Istället formuleras problem 
kopplade till arbetstiden förläggning. 

41  SOU 1975:88, s. 88.
42  SOU 1979:48, s. 62.
43  SOU 1986:54, s. 463.
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Arbetstidens förläggning och rekreationsbehovet
På 1990-talet blir frågorna om arbetstider och fritid formulerade som frågor 
om den biologiska kroppen. Diskussionen rör huruvida arbetstiderna hänger 
ihop med ohälsa och sjukdom. Behovsformuleringar kommer tillbaka i arbets-
tidsdiskussionen. Detta innebär dock inte att arbetstidsförkortning motiveras 
utifrån behovet av återhämtning. Problemformuleringarna kring arbetstiden 
rör dess förläggning snarare än längd, och därför blir flexibilitet formulerat 
som en lösning istället för kortare arbetstid. Påfrestningarna för kroppen kopp-
las inte till att arbetet i sig är destruktivt utan det är snarare när arbetet sker 
som formuleras som problem. Att arbetstiderna kopplas samman med ohälsa 
innebär således behovsformuleringarnas återkomst, men problemet med ohäl-
sa och arbetstider anses inte så pass allvarligt att det kräver en lösning. 

Ekonomihistorikern Julia Peralta Prieto har skrivit om hur arbetsmarknads-
politiken på 1990-talet kom att präglas av en medikalisering och ett större 
fokus på kropp och sjukdom.44 Stress och utbrändhet blev en del av problem-
formuleringarna kring arbetet.45 Idéhistorikern Karin Johannisson menar att 
utbrändhet och stress var diagnoser kopplade till samhällsstruktur.46 Det fanns 
således föreställningar om hur arbetslivet gav upphov till ohälsa. I utredningar 
formuleras ett behov av regelbundenhet utifrån föreställningar om kropp och 
biologi. Behovsformuleringar kring biologi kretsar kring det statliga ansvaret 
att skydda arbetaren, samtidigt som man formulerar att individer inte har något 
behov av mer fritid. Utgångspunkten för detta är hälsofrågor:

Det är angeläget att minska såväl de direkta som indirekta hälsomässiga på-
frestningarna i arbetslivet. Arbetstidens förläggning är en central faktor i detta 
sammanhang. Förbättrad arbetsmiljö och arbetsorganisation och en arbetstids-
förläggning som tar större hänsyn till människans biologiska rytm är effekti-
vare när det gäller att minska arbetslivets hälsomässiga påfrestningar än att 
förkorta arbetstiden.47

Problemformulering utgår från föreställningar om människans biologi och 
dygnsrytm. Utifrån detta är det arbetstidens förläggning snarare än längd som 
formuleras som problem. Arbetsmiljödiskussionen i utredningarna bottnar 
således i formuleringar kring när man arbetar, snarare än hur länge man arbetar. 
Det finns formuleringar om rekreationsbehov kopplade till arbetstidens längd 
och arbetets karaktär:

Om arbetet är tungt, stressande och monotont eller på andra sätt belastande 
bör arbetspasset inte överskrida åtta timmar. Det framhålls dock att det saknas 

44  Peralta Prieto (2006).
45  Peralta Prieto (2006) s. 147 ff.
46  Johannisson (2002) s. 15.
47  SOU 1996:145, s. 209.
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avgörande forskning för att mer exakt kvantifiera sambandet mellan långa ar-
betspass och hälsa/säkerhet.48

Vad det gäller begränsningen av den ordinarie arbetstidens längd, t.ex. per 
vecka, finns såvitt vi kan förstå inte samma vetenskapliga rön att basera 
skyddsregler på…I vår genomgång ovan av de vetenskapliga rönen konsta-
terade vi emellertid att det inte torde finnas några definitiva slutsatser vad det 
gäller sambanden mellan arbetstidens omfattning samt hälsa och ohälsa.49

Problemformuleringar som rör arbetstidens längd kräver inte en lösning. Det 
går inte att fastställa att individer har ett behov av kortare arbetstid, även om 
arbetet kan vara tungt och monotont. Kopplingen mellan hälsa och arbets-
tidens längd anses inte vara tillräckligt kartlagd för att det ska gå att dra några 
slutsatser om att mer fritid ger en bättre arbetsmiljö. Då kroppen inte har ett 
behov av kortare arbetstider utan av regelbundenhet finns inga formuleringar 
av att individer har ett behov av mer fritid. Frågan om kortare arbetstider och 
hälsa återkommer 2002: 

Flera faktorer ger indikationer på att arbetslivet inte är utformat på ett sätt 
som är anpassat till människans förmåga och behov. En indikation på detta är 
att statens kostnader för ersättning vid sjukfrånvaro har stigit dramatiskt de 
senaste åren och åter närmar sig de höga nivåerna från slutet av 1980-talet…
Risken att slitas ut i förtid i arbetslivet tycks vara påtaglig. Ett sätt att minska 
denna risk skulle kunna vara att minska arbetstiden. Genom att arbeta kortare 
tid per vecka skulle tiden för återhämtning bli längre och möjligheterna att 
orka vara kvar i arbetslivet öka.50

Här finns en tydlig problemformulering om ohälsa i arbetslivet. Formulering-
ar om att slitas ut i förtid känns igen från den tidiga arbetstidsdiskussionen. 
Arbetet beskrivs som inte anpassat för människor behov. Det finns således en 
behovsformulering om att arbetet måste förändras för att människor inte ska 
slitas ut i förtid och att arbetskraftens reproduktion ska fungera. Men kortare 
arbetstid ses inte som en entydig lösning:

En förändrad arbetstid är dock inte en självklar lösning på problemet. Åtmins-
tone kortsiktigt finns en risk att arbetstempot drivs upp i syfte att öka produk-
tiviteten om arbetstiden sänks. Risken för utbrändhet skulle därmed snarast 
öka.51

Kortare arbetstid riskerar att öka arbetstakten och därmed inte fungera som en 
lösning för ohälsa i arbetslivet. Fritiden är inte en lösning utan kan tvärtom 
förvärra problemet.

48  SOU 1996:145, s. 198.
49  SOU 1996:145, s. 208.
50  SOU 2000:22, s. 14–15.
51  SOU 2000:22, s. 15. 
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Det fysiska rekreationsbehovet har tidigare varit en problemformulering 
som utredningarna har avvisat. Här görs denna problemformulering flitigt, 
men det är uppenbart att arbetstidsförkortning inte är lösningen på detta 
problem. Rekreationsbehovet kopplas inte till fritid utan till förläggning av 
arbetstiden. Från och med slutet 1970-talet försvinner formuleringar om 
att fritiden har ett värde för individer. Istället formuleras behovet av fritid 
utifrån familjen, vilket nästa kapitel kommer att handla om. Diskussionen 
om kropp, biologi och arbetstider är ett sätt att avvisa ett individuellt behov 
av mer fritid. Istället rör det kroppsliga behovet arbetstidens förläggning. 
Samtidigt som arbetstidsförkortning formuleras som en oönskvärd reform 
ur ett konfliktperspektiv och omöjlig ur ett kostnadsperspektiv, formuleras 
den på individuell nivå som lika oönskvärd, eftersom kortare arbetstider inte 
korrelerar med något rekreationsbehov. Under tidigt 2000-tal antas ökad fritid 
kunna förvärra problemen i arbetet. Fritidens värde är således något som 
försvinner i utredningarna. I dess ställe formuleras individens behov av arbete. 

Fritid utan värde och arbetets höga visa
Från och med sent 1980tal finns få formuleringar om fritid överhuvudtaget. 
Arbetstidsförkortning blir en reform som man argumenterar mot, och fritidens 
värde anses därför inte lika intressant. Tvärtom framställs arbetet som det 
goda, det som människor har ett behov av. Att minska på detta goda arbete 
anses därför oönskvärt. 

Ekonomihistorikern Malin Junestav har visat att slutet av 1900-talet var 
en tid då arbetslinjen stärktes och det aktiva arbetet betonades, kontra den 
passiva sysslolösheten. Under denna tid betonades arbetets värde för både 
samhälle och individ.52 Detta syns även i arbetstidsfrågan. Som vi såg i förra 
avsnittet får frågan om rekreationsbehov formen av att handla om arbetstidens 
förläggning snarare än om fritid under 1990-talet. 1989 års utredning ägnar 
frågan om arbete och fritid stor uppmärksamhet, men man avvisar gång på 
gång att fritiden är någon önskvärt, utan framhåller tvärtom arbetets värde för 
människor. 

Fritiden framställs som någonting passivt, kontra det aktiva arbetet. Arbe-
tet är en självklar del av det önskvärda livet, och fritiden framställs som ett 
problem: 

Fler prylar i hemmet och större bostadsytor kräver mer tid för vård och under-
håll. För att få nytta av alla ting man köpt går det åt mer tid för användning. 
Det stigande välståndet och de kortare arbetstiderna har inte gjort alla lugnare 
och mer harmoniska i tillvaron.53 

52  Junestav (2004) s. 229–230.  
53  SOU 1989:53, s. 47.
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Detta argument känns igen från 1950-talet, att mer fritid inte behöver be tyda 
att människor får ett lugnare liv. Det finns ett implicit antagande om att även 
fritiden kan innebära stress. Utredningen framhåller istället arbetets värde:

Människan är till sin natur en nyfiken varelse som leker och arbetar. Hon arbe-
tar för att försörja sig men också av en inneboende aktivitetslust. Men för att 
människorna kollektivt skall kunna försörja sig måste de samverka på ett or-
ganiserat sätt och därigenom tämjs, binds och kanaliseras denna aktivitetslust 
till sådant som kan vara nyttigt för någon eller några andra eller för samhället 
i stort. I vårt nuvarande samhälle sker denna kanalisering främst genom löne-
arbetet. De flesta måste ha en anställning för att försörja sig. Men förvärvs
arbetets betydelse för individen är mycket större än då. Det framtvingar ak-
tivitet. Dygnet får en tidsstruktur. Arbetet medför kontakter och erfarenheter 
utanför familjen samt delaktighet i mål och syften som den enskilde inte kan 
nå, utan som kräver kollektiv ansträngning. Det ger status och social identitet. 
även ett arbete som inte är särskilt intressant eller givande i sig självt upplevs 
av många ha ett egenvärde och ge stolthet därför att det är nyttigt, man vet att 
man gör rätt för sig.54

Utredningen framhåller människans behov av att arbeta, ett behov som går 
mycket längre än enbart försörjning. På arbetsplatsen antas individen utveckla 
sociala kontakter och umgås med andra människor. Arbetets värde framhålls 
således mycket kraftigt. Därför är det inte så förvånande att formuleringarna 
kring fritidens värde är mycket mer svaga. Man skriver: ”De antaganden om 
positiva sociala effekter av kortare arbetstid som ligger bakom individers och 
organisationers ställningstagande förefaller dock rimliga och ganska självklara 
även om de är svåra att empiriskt belägga.”55

Fritidens eventuella värde går inte att mäta och går därför inte att uttala sig 
om. Arbetets värde anses dock självklart: 

Yrket och relationerna till arbetskamraterna är viktiga för identiteten och den 
sociala förankringen. Det sociala umgänget på arbetsplatsen präglas av att man 
samarbetar för att uppnå ett resultat. Samtalsämnen ger sig naturligt. Särskilt 
för ensamstående och för sådana som har svaga nätverk till släkt och grannar – 
t.ex. på grund av att man flyttat – är kamratskapet på arbetsplatsen viktigt och 
kan vara en grund för att bygga upp nya sociala nätverk.56

Det finns inga behovsformuleringar om ökad fritid, men däremot finns det flera 
om behovet av att arbeta. Det finns en tendens att utmåla arbetets kollektivitet 
och fritidens individualitet. Gång på gång framhåller man att arbetet är något 
gemensamt och socialt. Arbetet är något nyttigt, även för andra människor. 
Argumenten för lönearbetet övertar på så sätt vad som en gång motiverade 
mer fritid. De sociala relationers plats är inte fritiden, utan arbetet. Det är på 
arbetet människor utvecklas och stimuleras. Fritiden tycks däremot vara utan 

54  SOU 1989:53, s. 86.
55  SOU 1989:53, s. 199.
56  SOU 1989:53, s. 202–203. 
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värde, i viss mån till gagn för individen men knappt ens det. Denna utredning 
är den som starkast framhåller värdet av arbete. Detta är inte förvånande med 
tanke på vad som framkommit i tidigare kapitel. Utredningen ställer välfärden 
mot en arbetstidsförkortning som anses hota den. Värderingen av arbetet och 
fritiden är en del av att framställa arbetstidsförkortningen som ett hot mot 
det gemensamma, där fritiden har en individuell karaktär och arbetet en ge-
mensam. Fritiden och arbetet kopplas ihop, och fritidens karaktär avgörs av 
arbetet: ”Hur innehållsrik och värdefull fritiden kan bli beror dels hur på hur 
omfattande den är men också på hurdan arbetsdagen har varit.”57

Fritiden framställs som något som är sammankopplat med arbetet. Det 
måste råda en balans mellan dessa, och en alltför omfattande fritid gör att 
individer får för kort arbetstid. Detta återkommer även på 2000-talet: 

Förenklat kan sägas att individens liv består av arbetstid och fritid. Inom fri-
tidens ram skall allt annat på sidan om lönearbetet rymmas såsom umgänge 
med familj och vänner, omsorg om barn och andra anhöriga, vård av det egna 
hemmet, handla och laga mat, resor till och från arbetet samt fritid i form av 
vila och rekreation. För att en individ skall uppleva välbefinnande krävs att det 
råder balans mellan tid för arbete och tid för fritid. En allmän uppfattning är 
ofta att om arbetstiden minskas, ökas välbefinnandet eftersom mer tid blir över 
till fritid. Detta gäller dock endast under förutsättning att tiden med fritid upp-
levs som mer meningsfull än tiden i arbete. Det kan också vara så att om tiden 
för arbete blir för kort, förlorar arbetet meningsfullt innehåll och blir dessutom 
svårare att utföra på ett bra sätt. Vad som är rätt och fel är inte enkelt att utröna 
och varje enskild individ har olika preferenser.58

Individer anses inte ha ett behov av att fritidsinnehållet ska få mer utrymme 
på bekostnad av arbetet. Individers välbefinnande föreställs vara avhängigt en 
balans mellan arbete och fritid. För att en ökad fritid ska kunna leda till ett ökat 
välbefinnande måste fritiden upplevas som mer meningsfull än arbetstiden. 
Sammankopplingen tycks gör arbetet och fritiden helt avhängiga varandra, 
utan ett gott arbete blir en ökad fritid värdelös. Detta sammankopplande 
innebär att fritiden inte går att förstå som nödvändig rekreation, inte heller 
som fri tid väsensskilt från arbetet. Fritiden får formen att vara arbetets andra 
sida, de är varandra ömsesidigt konstituerande och inte varandras motsatser. 

Från och med 1970-talet tappar således fritiden i betydelse i utredningarna. 
Detta är en tendens som syns redan på 1960-talet men som befästs allt mer. 
Fritiden framstår som allt mer problematisk och detta hänger ihop med att 
arbetstidsförkortning framstår som en allt mer omöjlig reform. När fritiden 
inte kan ges ett värde vare sig som en fritid med ett nyttigt innehåll eller 
som värdefull för att den är eftertraktad, kvarstår att diskutera fritiden som 
rekreation. Det finns problemformuleringar om rekreationsbehov, men dessa 
utgår inte från arbetets karaktär och arbetstidsförkortning ses inte som en 
lösning. De behovsformuleringar som finns handlar om den biologiska 
57  SOU 1989:53, s. 210. 
58  SOU 2002:58, s. 58–59.
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kroppen, som har ett behov av regelbundenhet, men inte ett behov av kortare 
arbetstider. Det går inte heller att tala om ett otillfredsställt rekreationsbehov, 
eftersom arbetet anses gott och nyttigt för människor. Arbetets ges ett 
egenvärde och fritiden framstår som något kan hota arbetet. Arbetet och 
fritiden kopplas samman och mer fritid kan inte förbättra arbetet, utan snarare 
göra det sämre. Arbetets egenvärde står således formulerat i kontrast till att 
fritiden blir mindre intressant och utan värde. Ett önskvärt liv är ett liv där 
människor arbetar, inte är lediga. 

Behovet av arbete och fritid – önskvärda liv 1919–2002
Att föreskriva behov av fritid och arbete för individer har varit grundläggande 
för hur arbetstidsfrågan har formulerats som ett politiskt projekt. Att undersöka 
hur arbetstidsfrågan har diskuterats utifrån vilket värde fritiden anses ha för 
den individuella medborgaren gör det tydligt att fritiden har varit en del av 
en idé om individuell välfärd. Frågan formuleras mellan idéer om skydd 
mot farligt arbete och rekreationsbehov å ena sidan och fritidens egenvärde 
bortom rekreationsbehovet å andra sidan. Men behovet av fritid har mycket 
sällan formulerats som enbart ett behov av tid ledig från arbetet. Fritiden har 
också givits ett syfte. Behovet av fritid har således utgått från andra behovs-
formuleringar. 

Den starka argumentationen för fritidens värde som fri tid finns i början 
av perioden, när fritiden är en social rättighet med ett tydligt värde för 
individer. Där har fritiden ett definierat innehåll. Fritiden ska vara nyttig och 
uppbygglig, och det finns farhågor för att fritiden kan vara destruktiv om den 
ägnas åt fel aktiviteter. Behovet av fri tid formuleras som någonting utöver 
rekreationsbehovet, och människor antas ha ett behov av en nyttig fritid med 
föreningsliv, familjeliv och friluftsliv. Den fria tiden formuleras som arbetets 
motsats. Det finns dock en skillnad mellan den vardagliga fria tiden och den 
fria tiden som undantagstillstånd. När förkortning av den dagliga arbetstiden 
diskuteras framhåller man att behovet av vardaglig fri tid, aktiviteter bort-
om arbetet. I frågan om semester framhåller man behovet av fri tid som 
undantagstillstånd, att få känna sig ledig och fri från lönearbetet. 

Då fritiden ges ett tydligt innehåll ges den också ett tydligt värde. Men 
behovet av fritid är inte endast behovet av en fri tid bortom arbetet, utan 
denna fria tid ska tillbringas på ett sätt som anses önskvärt. I detta finns klara 
föreställningar om vad som är önskvärda liv, liv med ett aktivt fritidsinnehåll. 

även under mitten av perioden ges fritiden ett värde, men fritidsinnehållet 
blir mindre intressant. Under början av den undersökta perioden var fritiden 
värdefull i sin karaktär av bristvara, som svarade mot ett akut behov. När 
fritiden får formen av att vara en konsumtionsvara går bortom det statliga 
ansvaret, bortom behovet och ges därför ett värde av lyx, något extra. Fritiden 
blir alltså mer värdefull eftersom den ges ett högre pris. Fritiden är önskvärd 
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snarare än nödvändig, eftersom den inte korrelerar mot ett behov. Fritiden blir 
dyrbar då den formuleras som en vara som många efterfrågar. Det är något 
som många vill ha, men som ingen behöver så mycket att staten har ett ansvar 
att ge fritid till medborgarna. Under 1950 och 1960talet finns det en tydlig 
argumentation mot rekreationsbehovet och behovet av fritid formuleras främst 
utifrån att människor upplever en brist på tid överhuvudtaget, vilket gör att 
arbetet och fritiden kopplas samman. Fritiden är vare sig fri tid eller fritid som 
syftar till arbetskraftens reproduktion. Fritiden ställs inte i motsats till arbetet, 
varken som tid för nödvändig vila eller tid för att syssla med aktiviteter som 
är bortom arbetet. 

Fritidsinnehållet diskuteras således i mycket mindre utsträckning än 
under 1920- och 1930- och 1940-talet. Under den tidiga perioden framställs 
arbetstidsförkortning som ett gemensamt intresse mellan arbete, stat och 
kapital, vilket under mitten av perioden omformuleras till en valsituation för 
arbetaren mellan högre lön och ökad fritid. Då ges fritiden karaktären av en 
vara och det är arbetaren som bär kostnaden för arbetstidsförkortning. När 
arbetaren antas vara den som bär kostnaden finns inga formuleringar om vad 
fritiden bör ägnas åt. Då arbetstidsförkortning formuleras som ett gemensamt 
intresse blir fritidsinnehållet viktigt, eftersom fritiden har getts ett politiskt 
och ekonomiskt syfte.

Fritiden förlorar värde mot slutet av perioden. Som vi tidigare sett finns det 
på en samhällelig nivå föreställningar om att arbetstidsförkortning är en reform 
som samhället kan tvingas bära kostnaden för, vilket kan hota den befintliga 
välfärden. På en individuell nivå framställs fritiden som något som hotar det 
goda arbetet. Under denna period framställs arbetstidsförkortning som en 
allt mer problematisk och oönskvärd reform. Arbetstidsfrågan omdefinieras 
så att det inte längre finns formuleringar kring behov av kortare arbetstid. 
Människor behöver tvärtom ha ett arbete som anses gott och meningsfullt. 
Rekreationsbehovet diskuteras i viss utsträckning men kortare arbetstider är 
inte en lösning på detta problem. Behovsformuleringarna knyts till biologi 
och kropp, och denna kropp anses inte ha ett behov av kortare arbetstider utan 
av regelbundenhet. Arbetstidsförkortning förlorar helt sitt värde eftersom det 
inte framställs som en reform som någon har att vinna på. Under 1900-talet 
har fritiden formulerats i många olika skepnader och ansetts fylla olika syften. 
I början av perioden var fritiden önskvärd fri tid bortom arbetet, i mitten av 
perioden formuleras fritiden som lönearbetets andra sida men likväl som en 
lyx många efterfrågar. Mot slutet av perioden är det ingen som varken vill 
eller behöver mer fritid. 

Mot 1900-talets slut framstår således fritiden som värdelös för individer. 
Det finns dock andra som eventuellt kan vinna på arbetstidsförkortning. Den 
senare arbetstidsdiskussionen har inte individer som självklara huvudpersoner. 
Istället träder familjen in, vilket nästa kapitel kommer att handla om. 
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KAPITEL VI

Heliga familjer och hotade barn

Inledning
Familjen hamnar i fokus för arbetstidsfrågan från och med 1970-talet. Ar-
betstidsförkortningens värde diskuteras utifrån att den kan fungera som ett 
jämställdhets- och familjepolitiskt medel, hur den kan göra familjer mer jäm-
ställda och hur föräldrar ska få mer tid för sina barn. Familjen har funnits 
med i arbetstidsfrågan länge, men det är när arbetstidsfrågan får en form 
som jämställdhetspolitisk medel som fritidens värde för familjer blir ett 
återkommande, explicit tema i utredningarna. Detta kapitel kommer sist i 
ordningen, eftersom arbetstidsfrågan får formen av familjepolitik i slutet av 
den undersökta perioden. Samtidigt som fritiden tappar i värde på en indivi-
duell nivå formuleras familjen som den som eventuellt har att vinna på 
arbetstidsförkortning. 

Sex timmars arbetsdag är ett jämställdhetspolitiskt krav som grundar sig 
på hur familjer ska kunna bli mer jämställda om de får mer fritid. Statens 
relation till familjen blir synlig då arbetstidsförkortning diskuteras som 
jämställdhetspolitiskt medel. Familjen är arenan för jämställdhet och det är 
det reproduktiva arbetet inom den som står i fokus. Det reproduktiva arbetet 
i familjen har varit i fokus i utredningarna tidigare än diskussionen om sex 
timmars arbetsdag. De så kallade husmoderssemestrarna som diskuterades i 
statliga utredningar på 1940- och 50-talet diskuterade hur husmodern skulle 
få vila från detta arbete. Frågan om husmoderns semester handlade om 
reproduktiva arbetet inom familjen i fokus och det var själva arbetstiden inom 
familjen som problemformuleringarna kretsade kring. Husmodern ansågs 
ha ett otillfredsställt rekreationsbehov, som endast kunde tillgodoses med 
en semester. För att staten skulle lyckas med den angelägna uppgiften att 
bringa husmodern semester var man tvungen att definiera vad hennes arbete 
var. För att kunna ge henne fritid behövde man fastställa hennes arbetstid. 
Husmoderssemestern handlade inte om att försöka nå jämställdhet inom 
familjen, till skillnad från diskussionen om sex timmars arbetsdag, utan om 
att ge husmodern vila från det reproduktiva arbetet.

Jag har tidigare lyft fram att staten har ett intresse av arbetskraftens re-
produktion, och i det teoretiska kapitlet diskuterat hur familjen framstår 
som arenan för det reproduktiva arbetet. Under 1900-talet har familjen varit 
ett välfärdsstatligt fokus. En del av detta har varit det statliga intresset för 
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barnuppfostran, att barnens fostran inte endast skulle ske inom familjen utan 
var en del av ett samhälleligt projekt. Utbildningshistorikern Kajsa Ohrlander 
menar att den framväxande välfärdsstaten innebar nya ideal om barn-
uppfostran, familj och samhälle. Att uppfostra barnen sågs på 1930-talet som 
ett sätt att fostra den nya människan, och familjemodellen ansågs höra till det 
gamla samhället.1 Historikern K.G. Hammarlund visar att liknande idéer även 
präglad socialpolitiken på 1970-talet. Det idealiska uppfostrandet av barnen 
skulle inte enbart ske inom familjens väggar.2 

Bägge författarna lyfter fram det statliga intresset av barnuppfostran under 
1900-talet utifrån att det är någonting som inte ska ske endast inom familjen. 
Det statliga intresset för familjen rör inte bara barnuppfostran utan även 
jämställdhetspolitik, att med reformer påverka jämställdheten mellan en man 
och en kvinna i familjen. Det handlar om att ge familjer mer fritid, en reglering 
som ska ge tid till familjen och således förbättra och underlätta det reproduktiva 
arbetet inom familjen. Arbetstidsförkortning som ett jämställdhetspolitiskt 
medel handlar inte om att staten tar ett ansvar och underlättar det reproduktiva 
arbetet. Det handlar om en reform som ska flytta det reproduktiva arbetet 
utanför familjen. Arbetstidsförkortning som ett medel för jämställdhet vilar 
på premissen att politiken kan påverka och omforma de sociala relationerna 
i den privata sfären. Där sätts således arbetstidens längd i relation till en 
ojämställdhet som råder inom familjen. Ojämställdheten bottnar i tidsbrist, 
varför kortare arbetstid formuleras som en lösning.  

Familjen och hemmet har funnits med i utredningarna under hela den 
undersökta perioden. I förra kapitlet blev det synligt hur familjeliv och barn-
uppfostran användes som argument för behovet av mer fritid. Att hemmet är 
den goda fritidens arena är ett implicit antagande och diskuteras inte särskilt 
utförligt. Ett tydligt exempel är från 1922 års utredning om arbetstidslagens 
verkningar. Där skriver man: 

Med 8-timmarsdagens införande har hemlivet fått en annan prägel, ty de tim-
mar av ökad fritid arbetaren fått, ha i allmänhet kommit hemmet till godo, utö-
ver det att de lättat hans stämning av grå enformighet och bringat en något lju-
sare livssyn. Genom mera tid till samvaro med barnen lära de ömsesidigt bättre 
känna varandra och fadern kan mera leda och lära sonen i nyttiga ting. Genom 
mera samvaro av hela familjen blir det givetvis mera trevnad i hemmet, vilket 
även motverkar barnens lust att söka sina nöjen utom hemmet. Hustrun kan 
numera få hjälp av mannen med tyngre sysslor och med barnens tillsyn, så att 
även hon får en fristund någon gång. Ett hittills ganska obeaktat intresse har 
den kortare arbetsdagen medfört, nämligen lusten till hemarbete för mannen.3

Denna utsaga illustrerar en föreställning om att den heltidsarbetande mannen 
saknades i hemmet, och att han självklart skulle förlägga sin ökade fritid på 

1  Ohrlander (1992).
2  Hammarlund (1998).
3  SOU 1922:33, s. 105.
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just familjeliv (även om de sysslor han ska ägna sig åt är tydligt genuskodade, 
som att uppfostra sonen och hjälpa sin hustru med tyngre uppgifter). Fördelar-
na med mer fritid för familjelivet finns i snart sagt varje utredning från början 
av perioden.4 Familjen framstår som den goda fritidens arena. 

Arbetstidsreglering, arbetstidens längd och föreställningar om kön har 
kopplats samman. Ottosson och Rosengren menar att arbetstidsfrågan i början 
av 1900-talet var präglad av maskulinitetsnormer, där ”en riktig man” skulle 
kunna arbeta tio timmar om dagen. Argumenten för att begränsa arbetsdagen 
till åtta timmar kunde då hänvisa till kvinnors ”svaghet”, bland annat då 
fackliga företrädare hävdade att kvinnor blev trötta snabbare än män.5 
Föreställningen om att kvinnor, tillsammans med barn, hade ett större behov av 
skyddslagstiftning syns i förbudet mot nattarbete för kvinnor, som kom 1909. 
Kvinnors ökade deltagande i industrin ledde till att en oro för en uppluckring 
av familjen och samhället, eftersom kvinnor ansågs vara mödrar och hustrur. 
Ekonomihistorikern Lynn Karlsson menar att dessa regleringar, som byggde 
på föreställningar om kvinnors sociala och reproduktiva roll, syftade till 
att begränsa kvinnors arbete.6 Den reglerade arbetstiden fyllde ingen större 
funktion som skyddslagstiftning, eftersom de flesta kvinnors arbete stod utan
för denna. Karlsson menar att lagstiftningen ska ses som symbolisk, som att en 
hotad könsbalans kunde återställas.7 Trots dessa föreställningar är diskussioner 
om kön och genus relativt frånvarande i utredningarna fram till 1970-talet. 

Detta kapitel kommer att handla om hur familjen trädde in i diskussionen 
om vilka som hade att vinna på en arbetstidsförkortning, utifrån hur debat-
ten om sex timmars arbetsdag formulerades i utredningarna. Jag kommer att 
undersöka hur kortare arbetstid ansågs vara ett medel för jämställdhet inom 
familjen. Jag kommer också diskutera hur husmoderssemestrarna formulera-
des och även här utgår jag från hur det reproduktiva arbetet diskuteras utifrån 
familjen som en arena och hur en arbetstidsreglering skulle kunna förbättra 
detta arbete.

Husmodern på semester – det reglerade reproduktiva 
arbetet
Under mitten av nittonhundratalet fanns statligt subventionerade husmors-
semestrar, som skulle bereda de hårt arbetande kvinnorna i de svenska hus-
hållen en period av vila. I början av 1940-talet var hemmet som arbetsplats i 
politiskt fokus. Husmoderns arbete blev föremål för diskussion. Detta arbete 

4  Se t.ex. Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden, 1919 s. 26, SOU 
1937:55, s. 88, SOU 1948:51, s. 40.
5  Ottoson och Rosengren (2009) s. 58.
6  Karlsson (2001) s. 162.
7  Karlsson (2001) s. 193.
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skulle förbättras. Det fanns en vilja att skapa det goda hemmet och ett led i 
detta var att arbetet i hemmet skulle rationaliseras och vetenskapliggöras.8 
Husmoderns arbete blev föremål för tidsstudier, där det uppmättes hur lång 
tid göromålen tog.9 Husmoderssemestern var en del av ambitionen att skapa 
ett gott hem och ett exempel på 1930- och 1940-talets utjämningspolitiska 
ambitioner i arbetstidsfrågan. Under denna period formulerades fritiden som 
en social rättighet och statliga regleringar i arbetstidsfrågan ansågs nödvändiga 
ur arbetarskyddssynpunkt. Men för att husmodern ska kunna få fritid måste 
hennes arbete formaliseras. Det första steget för att kunna sätta upp gränser för 
det reproduktiva arbetet innebär att definiera vad detta arbete består av. Den 
huvudsakliga diskussionen om husmoderssemestern utgår från att definiera 
vad hennes arbete är och utifrån detta identifiera hur hennes rekreationsbehov 
ska kunna tillgodoses.

Husmoderns arbete finns i de sociala relationerna med familjen. Hus
moderns arbetstid anses vara den tid hon tillbringar i relation till andra 
familjemedlemmar, därför måste husmodern skiljas från familjen för att hon 
ska kunna få sitt behov av återhämtning tillfredsställt. Problemformuleringarna 
som utgör grunden i en argumentation om varför husmodern ska få fritid 
utgår från att hon har ett otillfredsställt rekreationsbehov. Detta behov måste 
tillfredsställas för att hon ska kunna fortsätta fungera som husmoder. Därmed 
får diskussionen en tydlig prägel av arbetarskydd, det nödvändiga statliga 
ingripandet för att arbetet ska kunna fungera. Som vi tidigare sett ansågs även 
lantarbetet vara svårt att reglera på grund det arbetets karaktär, men trots detta 
ansåg man att arbetstidsregleringar var viktiga från en arbetarskyddsynpunkt. 
Diskussionen om husmoderssemestrarna visar på hur det reproduktiva arbetet 
i utredningarna formuleras som något som kan avgränsas för att en fritid ska 
kunna konstrueras. Det finns också formuleringar kring varför husmoderns 
arbete är viktigt, varför det ska vara föremål för statliga insatser. 

Diskussionen om husmoderssemestern föregås av en diskussion om hem-
biträdenas arbetsvillkor, där problemformuleringarna kretsar kring att det 
husliga arbetet är svårt att reglera, men att regleringar av arbetstidens längd 
bör finnas. I utredningen som diskuterar hembiträdenas arbetsvillkor menar 
man även att frånvaron av regleringar av arbetstid gör att yrket är ”deklasserat” 
och inte jämställs med andra yrken, vilket uppfattas som ett problem.10 Det 
fanns således en diskussion om hushållsarbete, arbetstid och formalisering då 
det gällde hembiträdena och föreställningar om det önskvärda i att jämställa 
hushållsarbete med annat arbete. 

Lena Eskilsson menar att husmoderssemestern var en del av 1930-talets 
idéer om semester som rättighet, som en del av samhällets försök att stärka 

8  Hirdman (2010) s. 205.
9  Hirdman (2010) s. 206.
10  SOU 1939:15, s. 47.
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familjen genom att skapa utvilade husmödrar.11 Husmoderssemestern kan ses 
som familjebevarande statlig politik, så till vida att husmodern anses ha ett 
otillfredsställt rekreationsbehov som måste tillgodoses för att familjen ska 
kunna fungera. I fritidsutredningens betänkande från 1942 diskuteras frågan 
om semester för husmödrar. Man argumenterar för husmoderssemestern som 
en nödvändig åtgärd: 

Behovet av en husmoderssemester av nyss antytt slag torde för envar, som 
ägnat problemet någon uppmärksamhet, ligga i öppen dag…Husmoders-
semestern avser att skänka husmodern nya krafter och ny arbetsglädje samt att 
därigenom hindra ett för tidigt undergrävande och nedbrytande av husmoderns 
hälsa.12

Vikten av husmodersemestern utgår från samma premisser som när andra 
utredningar diskuterar nödvändigheten av att lönearbetare får semester. Pro-
blem formuleringen ligger i att husmodern har ett otillgodosett rekreations-
behov som hotar hennes hälsa. 

Tidigt slår man fast att husmodern är i behov av fritid i form av semester. 
Detta behov bör tillgodoses, eftersom hushållsarbetet anses lika viktigt som 
lönearbetet, på grund av dess samhällsbevarande och familjebevarande funk-
tion: 

Semesterlagen äger emellertid endast tillämpning å den som utför förvärvs-
arbete i egentlig mening. Husmoderns arbete i hemmet och – vad beträffar 
landsbygdens husmödrar – i ladugården och på åkern är icke av denna art. Och 
dock är det ofta minst lika ansträngande och av minst lika stor betydelse för 
familjen och samhället som förvärvsarbete.13

Man identifierar ett problem med att de statliga regleringarna av arbetstiden 
bara innefattar lönearbetet. Hushållsarbetet jämställs med lönearbetet eftersom 
det anses vara ett samhällsnödvändigt arbete och nödvändigt för familjen. 
Eftersom det inte finns någon arbetsgivare som kan se till att husmodern 
får semester, är det statens ansvar att gå in med subventioneringar för att 
tillgodose husmoderns rekreationsbehov. På samma sätt som arbetaren behöver 
rekreation för att kunna reproducera sin funktion som lönearbetare, behöver 
husmodern vila för att orka fortsätta vara husmoder. Samhällsnödvändigheten 
i husmoderns arbete ligger i att hon tryggar familjens existens: 

På husmoderns förmåga att få de knappa tillgångarna att räcka till vilar många 
gånger familjens existens. Kommer därtill, såsom ofta är fallet, att husmo-
dern för familjens bestånd måste förena hemarbetet med förvärvsarbete, kan 
arbetsbördan bli henne övermäktig. Med utgångspunkt från det obestridliga 
och obestridda faktum, att husmödrarna i de mindre bemedlade hemmen utföra 
ett mycket hårt för familjen och samhället ytterst värdefullt arbete, framstår 

11  Eskilsson (2002) s. 192.
12  SOU 1942:19, s.15.
13  SOU 1942:19, s. 16.
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beredandet för henne av någon tids vila och kraftåterhämtning som ett sam-
hällsintresse av stor vikt.14

Man framhåller att hennes arbete är tungt och slitigt och att hennes 
otillfredsställda rekreationsbehov är ett politiskt problem som behöver åtgärdas. 
Hennes otillfredsställda rekreationsbehov framstår som ett samhällsproblem 
eftersom husmoderns arbete är grundläggande för familjens fortlevnad. 

Lösningen på denna problemformulering är att tillgodose husmoderns 
rekreationsbehov genom semester. För att detta ska bli möjligt måste man 
bestämma vad husmoderns arbete är, vad hon måste skiljas från för att kunna 
få fritid:

Härför fordras, att husmodern under vilotiden helt avkopplas från hemarbetet 
och placeras i ny miljö. Husmoderssemesterns förhållande till familjesemes-
tern torde i detta sammanhang böra beröras. Med familjesemester, som särskilt 
blivit uppmärksammad genom semesterlagens tillkomst, avses, att familjens 
medlemmar tillbringa en tid, då husfadern och eventuellt husmodern, om även 
hon har förvärvsarbete, åtnjuta semester, tillsammans och då väl i de flesta fall 
å annan plats än i hemmet. Utgör familjen även under semestern eget hushåll, 
uteblir emellertid som regel den med husmoderssemestern avsedda vilan och 
avkopplingen för husmodern.15

Utredningen hävdar att husmoders semester måste företas skild från make 
och barn. Denna motivering vilar på premissen att familjen utgör hennes 
arbetsplats. Precis som det är lönearbetet som hotar arbetaren och skapar 
ett rekreationsbehov hos honom, är det familjen som hotar husmodern. Det 
är inte bara hemmet, i dess fysiska form, utan till och med hennes rela-
tion till familjemedlemmarna som är ett arbete. även dessa relationer 
skapar ett rekreationsbehov. Hon måste skiljas från familjen för att uppnå 
semesterns syfte, eftersom familjerelationerna är en del av hennes arbete. 
Familjesemestern löser inte problemet, eftersom det är en semester med, 
och inte från familjen. Familjen är således en del av problemformuleringen, 
det är i själva familjerelationerna husmoderns arbete ligger. Husmoderns 
konstruerade fritid är en tid som existerar utanför familjen. Men detta skapar 
nya problem. Husmodern måste skiljas fysiskt från sitt arbete, men då måste 
någon annan ersätta henne: 

Denna frigörelse från hemarbetet, som uppenbarligen är en nödvändig förut-
sättning för att husmodern skall kunna beredas ledighet, synes kunna åväga-
bringas på ettdera av följande två sätt: antingen får husmodern under den tid 
ledigheten varar en ersättare för sig i hemmet eller också begränsas hemarbetet 
genom de minderåriga barnens omhändertagande till ett minimum. I senare 
fallet förutsattes, att maken och de vuxna barnen under den korta tid varom här 
är fråga kunna reda sig utan hemhjälp.16

14  SOU 1942:19, s. 15.
15  SOU 1942:19, s. 15.
16  SOU 1942:19, s. 21.
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Det finns en viss kvalitativ skillnad i de två utgångspunkterna i citatet ovan. 
Det ena förslaget är att ersätta husmodern, det andra är att de mindre barnen 
omhändertas och att övrig familj klara sig själva under tiden hon är borta. 
Här finns alltså en idé om att övriga familjemedlemmar kan klara sig utan 
husmodern, om så bara för en kort tid. På så sätt rör det sig en omfördelning 
av det reproduktiva arbetet inom familjen. 

I och med frågan om vem som ska ta hand om hushållet medan husmoderns 
är på semester väcks också frågan om huruvida detta mönster kan ändras, om 
än tillfälligt. Det visar också på otänkbarheten i att någon annan än husmodern 
kan sörja för det reproduktiva arbete någon längre tid. Möjligheten för att 
make och vuxna barn ska kunna ta hand om hushållet utgår från att de mindre 
barnen omhändertas och att hushållsarbetet hålls till ett minimum. Förslaget 
om husmoderssemestern handlar på intet sätt om att ändra fördelningen av 
hushållsarbete inom familjen. Däremot anses det vara en nödvändig reform 
för att bringa husmodern fritid, en fritid hon behöver för att kunna fortsätta 
fungera som just husmor. 

Försöken med husmoderssemestrarna bedöms som mycket lyckade i en 
uppföljande utredning 1952.17 Behovet av semester för husmodern ifrågasätts 
inte i denna utredning, varför problemformuleringarna bara rör hur den ska 
genomföras, inte att den ska genomföras: ”Statens stöd till husmoderssemestern 
bör bibehållas och i den mån det är möjligt stärkas.”18 Det är framförallt bristen 
på ersättare som formuleras som ett problem. Här har förslaget om att män 
och barn ska kunna reda sig själva och ta hand om hushållet då husmodern 
är på semester försvunnet. Istället fokuserar man på hur problemet med 
vikarierar ska lösas, och dessa vikarier är andra kvinnor. Utredningen skriver: 
”Rekryteringen av husmodersvikarier måste främst komma att omfatta dem 
som mera tillfälligt kunna ställa sig till förfogande, t.ex. hemmadöttrar och 
gifta kvinnor, vilka icke äro bundna av barn eller andra uppgifter.”19

Det behövs alltså kvinnor som kan fungera som en slags tillfällig inhoppare, 
och för att detta ska vara möjligt krävs det att dessa är obundna till ett hushåll 
i övrigt. Det är således kvinnor som inte är husmödrar som ska garantera att 
husmödrarna får komma iväg på semester.20 Den tillfälliga hjälpen är någon 
som lönearbetar, snarare än någon som familjen har en privat relation till. 
Att det är möjligt att ersätta husmodern med en avlönad hjälp pekar mot 
att hushållsarbetet förstås som formaliserat. Önskvärdheten att med statliga 
interventioner reglera husmoderns arbete blir tydlig och hennes arbete ges ett 
värde i pengar, eftersom hennes ersättare ska vara avlönade. 

17  SOU 1952:19, s. 18.
18  SOU 1952:19, s. 36.
19  SOU 1952:19, s. 34.
20  Utredningen menar att de bäst lämpade ersättarna är hemvårdarinnekåren, eftersom ”husmöd-
rarnas ovillighet mot att lämna hemmet i andras händer minska, då hemvårdarinnekåren äger 
husmödrarnas fulla förtroende. SOU 1952:19, s. 15.
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Fritidsinnehållet diskuteras påfallande lite i dessa utredningar. Som vi sett i 
fritidskapitlet framhåller arbetstidsutredningarna som argumenterar för vikten 
av ett statligt arbetarskydd även ett önskvärt fritidsinnehåll. Arbetaren framhålls 
som en samhällsmedborgare. Men husmodern tycks endast definieras utifrån 
hennes samhällsnödvändiga, familjebevarande arbete. Hennes fritidsinnehåll 
är inte lika viktigt, eftersom hennes relation till samhället som något annat än 
husmoder inte diskuteras överhuvudtaget. Att husmodern ska beredas fritid 
handlar endast om att hon ska fortsätta fungera som just husmoder.  

Förslaget om husmorssemester utgör ett speciellt inslag i formuleringarna 
av arbetstidsfrågan. även om långt ifrån alla de svenska husmödrarna, som då 
rörde sig om en knapp miljon, fick möjlighet att delta i husmorssemestern, så 
visar den ändå på att husmödrarna sågs som en grupp av politiskt intresse. Det 
handlade inte om en vilja att förändra en genusordning, att dela på hushålls-
arbetet. Hushållsarbetet var med all önskvärd tydlighet en kvinnlig domän. 
Husmoderssemestern bör heller inte ses som ett statligt intresse av att kollek-
tivisera hushållsarbetet, då husmodern endast ska ersättas tillfälligt, samt att 
detta är vidhäftat med problem.21 

Rekreationsbehov och lagstiftning utgår, som tidigare nämnts, från en idé 
om skyddslagstiftning, att arbetaren behöver statens skydd, för att inte bli 
exploaterad av sin arbetsgivare. Diskussionen om husmoderssemestern visar 
på en statlig vilja att skydda husmodern genom att tillgodose ett föreställt 
rekreationsbehov, att hindra husmodern från att bli (alltför) exploaterad av sin 
familj. För att tillgodose detta rekreationsbehov definierar man vad hennes 
arbete är. Det är inte främst hushållet eller hemmet som arena som förstås 
som husmoderns arbetsplats, utan arbetet sker i de personliga relationerna 
med hennes övriga familjemedlemmar, barn och make. Det är alltså i dessa 
relationer hennes rekreationsbehov skapas, och för att detta behov ska bli 
uppfyllt är det dessa relationer hon måste vila ifrån. Husmoderssemestern kan 
ses som en vilja att definiera hushållsarbetet för att detta ska bli möjligt att ge 
husmodern fritid. Denna fritid har ett familjebevarande syfte. Det reproduktiva 
arbetet i hemmet synliggörs som samhällsnödvändigt. Husmoderns anses ha 
ett rekreationsbehov som måste uppfyllas för att familjens fortlevnad ska 
säkras. Detta innebär samma dubbelhet som det klassiska arbetarskyddet. 
Att hushållsarbetet och familjerelationerna skapar ett rekreationsbehov hos 
husmodern konstateras, men syftet med att tillgodose detta är att hon ska 
kunna fortsätta fungera som just husmoder. 

I detta avsnitt har ett försök till statlig reglering av det reproduktiva 
arbetet stått i centrum, som syftade till arbetarskydd snarare än omfördelning 
av hushållsarbetet. Nästa avsnitt kommer att belysa förhållandet mellan det 
reproduktiva arbete och lönearbetet i debatten om sex timmars arbetsdag, hur 
detta tar sig uttryck i en diskussion som utgår från kortare arbetstid som ett 
medel för att förbättra jämställdheten inom familjen. 

21  Se t.ex. SOU 1952:19, s. 32. 
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Sex timmars arbetsdag: jämställda familjer och barnens 
behov
Sex timmars arbetsdag var en jämställdhetsfråga som blev en arbetstidsfråga, 
eftersom det jämställdhetspolitiska medlet var kortare arbetstid. Problem-
formuleringarna om sex timmars arbetsdag hade en redan förutbestämd 
politisk form innan de tog plats i utredningarna. Diskussionen om sex timmars 
arbetsdag kom från en offentlig debatt, där en tidsbrist hade formulerats 
som ett problem för jämställdheten. Tidsbristen var orsakad av för långa 
arbetstider och arbetstidsförkortning ansågs vara en lösning. På 1970-talet 
tog en diskussion om arbetstider, familj och jämställdhet fart. Upptakten kan 
sägas vara Eva Mobergs mycket omdebatterade essä, Kvinnans villkorliga 
frigivning, som argumenterade för sex timmars arbetsdag.22 Denna skrevs i 
polemik mot Viola Klein och Alva Myrdal, som tidigare hade propagerat för 
sex timmars arbetsdag i boken Women’s Two Roles.23 Moberg kritiserade Klein 
och Myrdal för att de påstod att kvinnan hade två roller, en som moder och 
hushållerska och en som förvärvsarbetande, och menade istället att kvinnan, 
liksom mannen endast hade en roll att spela. Mobergs polemik med Klein och 
Myrdal fungerar som exempel på hur jämställdhets- och kvinnofrågan kom 
att förändras. Från att ha varit en fråga som fokuserade på att låta kvinnor 
balansera hemarbete med förvärvsarbete, fortfarande på andra villkor än män, 
kom nu kravet att gälla kvinnans rätt som människa, inte som innehavare av 
två roller, utan endast hennes enda roll som människa. Eva Moberg menade 
att en förkortning av arbetsdagen inte bara leder till ökad jämställdhet, utan 
är en förändring som måste ske för att jämställdhet ska bli möjlig.24 Mobergs 
synpunkt var att kvinnor skulle kunna arbeta, trots familjen, om det fanns 
tillräcklig daghemsvistelse och ett samhälleligt ansvar för barnuppfostran. 
Frågan om kortare arbetstider och daghemsdebatten sammanfaller i viss 
mån. Under 1960- och 70-talet kommer ett starkare statligt intresse för barns 
uppväxtvillkor.25 Frågan om det samhälleliga ansvaret för barnens uppfostran 
aktualiserades.26 Detta innebar att frågan om daghem och kvinnors arbete 
blev livligt diskuterad. Det fanns två olika diskussioner om lönearbete och 
barnomsorg, dels daghem för att föräldrarna ska kunna arbeta, dels arbetstids-
förkortning för att minska på barnens vistelsetid på daghem. 

Tidigare forskning har undersökt hur arbetstidsförkortningskravet fick 
en kvinno- och jämställdhetsprägel under 1970-talet. Historikern Gunnel 
Karlsson menar att kravet sex timmars arbetsdag kan ses som en symbol för 
en vision om jämställdhet, i hemmet, i politiken och i arbetslivet. Plötsligt 
fanns en lösning på problem med fördelningen av hushållsarbete och kvinnors 
22  Moberg (1961).
23  Klein och Myrdal (1956).
24  Moberg (1961) s. 81.
25  Lindgren (2011) s. 69. 
26  Gerdin och Ohrlander (2007) s. 10. 
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ekonomiska beroende i äktenskapen. I början vann frågan stort bifall, men den 
kom mer och mer att behandlas som en familjefråga av det socialdemokratiska 
partiet, istället för en arbetstidsfråga. Karlsson menar att kvinnoförbundets 
ursprungliga krav på sex timmars arbetsdag var en arbetstidsfråga och en 
jämställdhetsfråga som var radikal, med till och med revolutionär potential 
i och med att den ville förändra förhållandena mellan könen i grunden, men 
att denna kom att avradikaliseras och bli en familjepolitisk fråga, som främst 
rörde småbarnsföräldrar.27

Historikern Yvonne Hirdman framhåller deltidsarbetet som ett problem för 
kvinnor på 1970-talet, och menar att omfamnandet av sex timmars arbets-
dag i mångt och mycket var en lösning för en kvinna som inte fanns, den 
heltidsarbetande kvinnan. Hirdman beskriver hur lönearbetet sätts i centrum 
för familjepolitiken inom LO. LOs kvinnoförbund kom att formulera frågan 
om sex timmars arbetsdag som en generell arbetstidsförkortning, från att 
ha varit tänkt som en särlösning för småbarnsföräldrar. Då en konferens 
anordnas 1974 på temat sex timmars arbetsdag blir dock LO-kvinnorna rejält 
förlöjligade av LOs manliga representanter.28 även Ulrika Thomasson skriver 
om hur kvinnorörelsen arbetade för sex timmars arbetsdag och menar att den 
frågan från början hade karaktären av en könskonfliktfråga, och menar att det 
motstånd som har riktats mot denna är ett uttryck för mäns tolkningsföreträde. 
Att hänvisa till att det ekonomiska läget inte var gynnsamt var att undergräva 
kvinnors protester mot manliga privilegium.29

Tidigare forskning framhåller således att sex timmars arbetsdag formu-
lerades som ett kvinnopolitiskt krav och därför ansågs mindre viktigt. Det 
har också tolkats som ett krav som kunde omfördela hushållsarbete och 
därmed förändra könsroller. I nästa avsnitt kommer jag att undersöka hur sex 
timmars arbetsdag formulerades utifrån det dubbla statliga intresset av det 
reproduktiva arbetet, det vill säga hushållsarbetet, den vardagliga reduktionen 
av arbetskraften, och barnuppfostran, vilket då är reproduktion av den framtida 
arbetskraften. 

Sex timmars arbetsdag som lösning på familjens problem
Diskussionen om sex timmars arbetsdag får tidigt en prägel av familjepolitik. 
Det är relationerna mellan föräldrar och barn som står i centrum. Frågan 
formuleras utifrån att familjen är hotad av de långa arbetstiderna och därmed 
placeras en konflikt mellan lönearbetet och familjen. Problemformuleringen 
skapas utifrån att kvinnors uttåg i lönearbetet har skapat en tidsbrist inom 
familjen, därför formuleras arbetstidsförkortning som en lösning. Jämte 
detta finns det en mindre diskussion om att kortare arbetstid förmår att ändra 

27  Karlsson (1996) s. 279.
28  Hirdman (1998) s. 340.
29  Thomasson (2004) s. 180.
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på fördelningen av hushållsarbetet inom familjen. Men det är barnen som 
är denna diskussions huvudpersoner, det är barnen som har att vinna på en 
arbetstidsförkortning. Den jämställdhetspolitiska ansatsen blir på så vis 
familjebevarande, de långa arbetstiderna är ett hot mot familjen och framförallt 
de personliga relationerna inom denna. Hotet mot familjen motiverar åtgärder 
och därmed framstår familjen som värd att bevara. Till skillnad från i fallet 
med den hårt arbetande husmodern framstår familjen här som en arena för 
fritid. Relationerna i familjen framstår inte längre som arbete, utan tvärtom 
vad som hotas av de långa arbetstiderna. 

I Familjestödsutredningen, som framlades 1975, blir relationen mellan barn 
och föräldrar ett bärande argument för sex timmars arbetsdag. Tidsbristen gör 
att de sociala relationerna i familjen blir utarmade:  

Väsentligt för att sinsemellan bygga upp goda relationer för både barn och för-
äldrar är den tid och de krafter man har kvar vid arbetsdagens slut. Den heltids-
arbetande småbarnsförälderns arbetsdag med resor, mat: inköp, matlagning, 
städning och tvätt lämnar mycket litet utrymme för en positiv och stimulerande 
samvaro med barnen.30

Arbetstiderna anses hota familjen eftersom de skapar en tidsbrist inom famil-
jen, vilket främst drabbar barnen. Arbetet och familjen ställs som två motpoler 
i denna problemformulering. Konflikten mellan arbetet och familjen grundar 
sig i att båda två är tidskrävande aktiviteter: 

En växande del av vårt välstånd alltifrån vård och service till industriproduk-
tion grundas på att kvinnorna i allt större omfattning delar uppgifterna ute på 
arbetsmarknaden med männen. Men det är orimligt att bygga ett samhälle på 
tvåförsörjarfamiljen utan att samhället gör motprestationer för att underlätta 
för föräldrarna att arbeta.31

Samhället är inte anpassat för småbarnsföräldrarna, som beskrivs som en 
utsatt grupp, de som förlorar på en samhällelig förändring. Här framstår också 
familjemodellen som samhällets hörnsten. I samma utsaga framstår familjen 
både som hotad och som bevaransvärd. Familjen är hotad av de långa arbets-
tiderna och kvinnors lönearbete är viktigt för samhällets välstånd. Samhället 
har kommit att blir allt mer beroende av det lönearbete föräldrarna utför, 
samtidigt som detta lönearbete hotar familjen. Därför ska samhället underlätta 
för föräldrar att arbeta utan att familjen tar skada. Lösningen på hotet är 
samhälleliga insatser såsom arbetstidsförkortning.32

Familjen står i fokus även i de utredningar som behandlar generella 
arbetstidsförkortningar, så som i DELFAs utredning 1976. Här utgår problem-
formuleringarna från att föräldrar och barn inte har tid att umgås: 

30  SOU 1975:62, s. 87.
31  SOU 1976:32, s. 97.
32  SOU 1976:32, s. 101.
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För många barn i dag finns det inte tid nog för samvaro. Deras föräldrar är upp-
tagna med att arbeta, resa till arbetet, arbeta hemma och vila sig. Barn blir ofta 
hänvisade till sig själva, till kamrater eller till Tv:n. För småbarnen betyder det 
alltför långa vistelsetider på daghem eller i familjedaghem.33

Det är barnen som missgynnas av de långa arbetstiderna eftersom deras 
föräldrar är alltför upptagna. Lönearbetet formuleras i konflikt med barnens rätt 
att tillbringa mer tid med sina föräldrar. Familjen definieras av denna föräldrar
barn-relation. Mer tid för familjen är ett argument för arbetstidsförkortning 
även i en uppföljande utredning tre år senare: 

Det finns fortfarande eftersatta behov beträffande barntillsyn. Barnfamiljernas 
ekonomiska standard ligger klart under den som gäller för familjer utan barn. 
Det påpekades också att veckoarbetstidens längd gör det svårt att förena för-
värvsarbete och barntillsyn, särskilt för de familjer som har två eller fler barn. 
Genom en arbetstidsförkortning kan barnens vistelse på daghem förkortas och 
föräldrar och barn kan få mera tid för varandra.34

Det formuleras återigen en konflikt mellan lönearbetet och familjen där barnen 
drabbas. Konflikten mellan lönearbetet och familjen blir det starkaste argu-
mentet för arbetstidsförkortning i de utredningar som behandlar sex timmars 
arbetsdag, det är där den tydligaste problemformuleringen finns. Arbetstidens 
längd hotar relationerna i familjen, och därför formuleras en kortare arbetsdag 
som lösning. 

Jämte denna argumentation finns också argument om att arbetstidsförkortning 
kan vara ett medel för jämställdhet genom att påverka relationerna inom 
familjen, vilket kan leda till en omfördelning av hushållsarbetet. Detta utgår 
från en problemformulering om att kvinnors uttåg på arbetsmarknaden har 
skapat tidsanvändningsproblem. 1970-talets formulering av arbetstidsfrågan 
som en jämställdhetsfråga utgår framförallt från familjepolitik, men mot slutet 
av 1970-talet, i DELFAs uppföljande utredning 1979, formuleras arbetstids-
frågan som en reform som ändrar könsroller och relationer mellan kvinnor 
och män, snarare än att det är barnen och familjerelationerna i stort som står 
i centrum:

Den största förändringen skedde i samband med industrialismens genombrott 
då männen gick ut i de uppväxande industrierna medan kvinnorna fick ansva-
ret för produktionen i hemmet. Under de allra senaste årtiondena har kvin-
norna ökat sitt deltagande i arbetslivet. En förändrad syn på könsrollerna har 
successivt vuxit fram. Arbetsfördelningen i hemmen har dock inte förändrats 
nämnvärt, trots att kvinnorna allt oftare arbetar utanför hemmet. Tidsanvänd-
ningsproblemen har därmed ökat markant för kvinnornas del.35

33  SOU 1976:32, s. 88.
34  SOU 1979:48, s. 59.
35  SOU 1979:48, s. 57.
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Denna problemformulering som grundar sig i en föreställning om kvinnors 
tidsanvändningsproblem utgår från att kvinnor har mest ansvar för hemmet. 
Arbetsdelningen i hushållet är ojämlik: ”Kvinnorna har till skillnad från männen 
fått ta ansvaret att finna en lämplig kombination mellan arbetsliv, hemarbete 
och familjeliv.”36 Således finns det ett tydligt formulerat problem. Den ojämlika 
fördelningen av hushållsarbetet skapar ett tidsanvändningsproblem. Det är 
främst denna tidsbrist som formuleras och där formuleras arbetstidsförkortning 
som en tänkbar lösning: 

Åtminstone på längre sikt bör man dock kunna räkna med att en förkortning 
av arbetstiden bereder väg för en jämnare fördelning av hushållsarbete och 
barntillsyn mellan kvinnor och män och därmed främjar möjligheterna till jäm-
ställdhet. Vid avvägningar av olika skäl för och emot en kortare arbetstid kom-
mer därför jämställdhetsaspekten att vara en faktor till stöd för en förkortning. 
Avgörande är emellertid att förändra attityderna till arbete i hemmet.37

Arbetstidsförkortning är ett sätt att ändra arbetsdelningen i hushållet och 
fungerar på så vis som ett medel för jämställdhet, även om man poängterar att 
attityderna hos den enskilde mannen och kvinnan är grundläggande för att en 
jämställd fördelning av hushållsarbetet ska vara möjlig. Det finns således även 
en problemformulering som rör attityder till hushållsarbetet. 

Utredningen skriver vidare att den ojämlika fördelningen av hushållsarbetet 
har sin grund i ”djupt rotade könsrollsmönster.”38 I denna utredning formuleras 
tidsbrist som ett hinder för jämställdheten, och där kan arbetstidsförkortning 
vara en lösning. Problemet bottnar även i attityder till hushållsarbete, och då 
framstår inte arbetstidsförkortning som en lika självklar lösning. När problem-
formuleringen ändras till en fråga om attityder formuleras nya lösningar. Detta 
blir tydligt under 1990talet, då flexibilitet formuleras som en lösning snarare 
än arbetstidsförkortning, vilket nästa avsnitt kommer att handla om.

Enda gången som arbetstidsförkortning på ett tydligt sätt formuleras som ett 
medel för att uppnå jämställdhet i familjen är i 1979 års utredning. Argumentet 
om sex timmars arbetsdag utgår framförallt från det önskvärda att ge mer tid 
till familjerelationerna. även i de utredningar som ställer sig avvisande till 
generella arbetstidsförkortningar argumenterar man för arbetstidsförkortning 
för småbarnsföräldrar. I 1989 års utredning framställs arbetstidsförkortning 
som ett hot mot den befintliga välfärden, men trots denna avvisande syn finns 
det argument om att familjen har att vinna på kortare arbetstider. Familjen 
framställs som hotad och det är barnens upplevelse av tidsbrist som sätts i 
centrum:

Även om de flesta familjer är angelägna om att ordna sina tidmönster så att 
barnen får en dräglig situation, slår arbetslivets tidsstruktur igenom kraftigt 

36  SOU 1979:48, s. 53.
37  SOU 1979:48, s. 64.
38  SOU 1979:48, s. 55.
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i familjelivet. Möjligheten att få påverka sin arbetstidssituation är av mycket 
stor vikt för småbarnsföräldrar. Många barn är ledsna över att de inte får vara 
längre tid med sina föräldrar och över att föräldrarna är så trötta och jäktade.39

Problemformuleringen lyder att barnen inte har en dräglig situation och är 
ledsna över att de inte får vara mer med sina föräldrar. Här berörs även att det 
är viktigt att ge föräldrarna inflytande över sin arbetstid. Arbetstidsförkortning 
formuleras också som en lösning på problemet: 

Utan tvivel skulle en förkortning av den dagliga arbetstiden gagna barnen och 
underlätta barnfamiljernas situation. Den tid som föräldrar och barn har till-
sammans kan öka. Det blir mer utrymme för en rofylld samvaro där man inte 
måste stressa och flänga för att hinna till dagis etc.40

Man argumenterar för att ge mer tid till kontakten mellan föräldrar och barn 
genom en förkortning av den dagliga arbetstiden. Det är anmärkningsvärt att 
en utredning som hävdar att arbetstidsförkortning leder till negativa effekter 
för den befintliga välfärden argumenterar så starkt för arbetstidsförkortning 
för småbarnsföräldrar. Det är ett exempel på hur bevaransvärd familjen anses 
vara och hur beroende den är av samhälleliga reformer. Arbetstidsförkortning 
framstår som en lösning för att ge barnen mer kontakt med sina föräldrar.

Under 1990-talet försvinner problemformuleringarna om barnens bristande 
kontakt med sina föräldrar ur arbetstidsutredningarna och därmed försvinner 
även arbetstidsförkortning som en lösning. Istället kommer en diskussion om 
att flexibilisering kan lösa jämställdhetsproblem. Detta kommer nästa avsnitt 
att handla om. Problemformuleringen om bristande kontakt mellan föräldrar 
och barn återkommer dock 2000. Här formulerar man vilken roll familjen har 
i samhället och varför den är värd att skydda:

På ett övergripande plan är en grundförutsättning för ett jämställt samhälle att 
det går att kombinera förvärvsarbete och familj, för både män och kvinnor. 
Vårt samhälle är för dess långsiktiga försörjningsbehov beroende av männis-
kors vilja att skaffa barn, liksom det är beroende av att både män och kvinnor 
är del av arbetskraften här och nu. Det är därför i högsta grad ett samhällsin-
tresse att underlätta för det ”förvärvsarbetande föräldraskapet”. Naturligtvis 
är det också ett samhällsintresse att skapa ett så barnvänligt samhälle och ar-
betsliv som möjligt, genom att underlätta samvaron mellan barn och föräldrar. 
En sänkning av arbetstiden som gör det lättare för både män och kvinnor att 
anpassa sin tid efter föräldraskapets krav skulle vara en reform för en fortsatt 
utveckling av jämställdheten på samhällsnivå.41

Här uttalas konflikten mellan familj och arbete, och samhället måste gå in 
som garant för att trygga familjen i denna konflikt. Det är relationen mellan 
föräldrar och barn som står i centrum. För att människor bättre ska fungera 
39  SOU 1989:53, s. 203.
40  SOU 1989:53, s. 204.
41  SOU 2002:58, s. 93.
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som föräldrar krävs kortare arbetstider. Det är barnens välmående som står 
i centrum, i ambitionen att skapa ett ”barnvänligt” samhälle formuleras de 
långa arbetstiderna som ett problem. 

När arbetstidsförkortning formuleras som ett medel för jämställdhet är det 
den familjebevarande dimensionen som står i centrum. I en tid då arbetstids-
förkortning tappar i värde som en reform som individer har att vinna på for-
muleras en ny grupp som vinnare, nämligen barnen. Där är arbetstidens längd en 
tydlig problemformulering. Det är tydligt att bristen på tid och kontakt mellan 
föräldrar och barn är en problemformulering som ges mycket tyngd. På så sätt 
formuleras lönearbetet i konflikt med familjen, och arbetstidsförkortning är 
lösningen. Till och med i den utredning som förhåller sig uttalat mest negativt 
till arbetstidsförkortning under hela den undersökta perioden menar man att 
arbetstidsförkortningar för småbarnsföräldrar är en önskvärd reform.42 Familjen 
framstår således som både hotad och värd att bevara. Arbetstidsförkortning 
som en jämställdhetsfråga har legitimitet i denna familjepolitiska tappning, 
eftersom arbetstidens längd är ett hot mot relationerna inom familjerna. Detta 
omformuleras under 1990-talet. Då diskuteras arbetstidsförkortning som ett 
medel för jämställdhet utifrån premissen att det kan omfördela hushållsarbetet 
inom familjen. Denna diskussion har varit relativt frånvarande fram till 1990. 
De få den har förekommit har arbetstidsförkortning formulerats som en tänkbar 
lösning. Men när samma problemkomplex återigen formuleras blir lösningen 
en annan. Istället för kortare arbetstid föreslår utredningarna en flexibilisering 
av arbetstiderna. 

Arbetstidsförkortning och attityder
Den familjebevarande dimensionen av arbetstidsfrågan tonas ner från och 
med 1990-talet. Istället kommer problemformuleringar om hur fördelningen 
av hushållsarbetet ska bli mer jämställd. Fördelningen av hushållsarbetet 
beror framförallt på attityder, vilka måste ändras för att jämställdhet ska bli 
möjlig. I arbetstidsfrågan är det männens attityder och hur de påverkar rela-
tionerna inom familjen som står i centrum. Dessa attityder är inte kopplade 
till arbetstidens längd utan arbetstidens förläggning, och därför formuleras 
inte arbetstidsförkortning som en lösning på problemet. Därmed förlorar ar-
betstidsförkortning all kraft som jämställdhetspolitisk fråga. Under 1990-talet 
kom attityder att betonas i jämställdhetspolitisk debatt. Attityder fanns hos 
den enskilde och var ett hinder för jämställdhet samtidigt som dessa attityder 
ansågs svåra och inte alltid legitima att påverka politiskt.43

Arbetstidsutredningen från 1989 förhöll sig relativt positiv till arbetstids-
förkortning som en reform som kunde underlätta för relationerna mellan 
föräldrar och barn. Men samma utredning menar att en förkortning av den 

42  SOU 1989:53, s. 210.
43  Magnusson (1999) s. 6.
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dagliga arbetstiden inte är en given lösning för att förändra fördelningen av 
hushållsarbetet. Utredningen refererar till en holländsk undersökning om kor-
tare arbetstid. Männen ägnade sin nyvunna fritid åt tidningsläsande och inte 
hushållsarbete. Utifrån detta menar man att resultatet ”ger en anledning att 
ifrågasätta det självklara sambandet mellan daglig arbetstidsförkortning och 
jämställdhet.”44

Kortare arbetstider anses inte kunna påverka jämställdheten i familjen, 
eftersom det inte handlar om brist på tid för hushållsarbete utan om vad tiden 
ägnas åt. I utredningarna hävdar man att en ökad flexibilisering ger familjen 
inflytande över arbetstiderna, vilken kan leda till att mäns attityder påverkas. 
Det finns en dubbelhet i denna argumentation. Det är attityderna i familjen 
som är problemet, vilket ska lösas med att familjen får bestämma mer över 
sina arbetstider. 

I utredningen Årsarbetstid från 1992 poängterar man att jämställdhets-
frågan är väldigt viktig, och man påpekar gång på gång hur förslaget ska ta 
hänsyn till och analyseras utifrån jämställdhetsaspekter. Dess huvudsakliga 
fokus är, som namnet antyder, att förstå arbetstidsfrågan utifrån hela året, 
snarare än veckor och dagar, och därigenom föreslå olika flexibla lösningar. 
Man diskuterar huruvida individuella arbetstidsförkortningar kan ändra på 
fördelningen av hushållsarbetet:

Givetvis finns risken att det inom familjen utvecklas ett mönster att kvinnan tar 
ut semester som avkortning av den dagliga arbetstiden och mannen tar ut läng-
re semester eller koncentrerar arbetstiden till början av veckan för att kunna 
förlänga veckosluten för att utöva fritidsintressen. En sådan utveckling skulle 
vara olycklig ur jämställdhetssynpunkt.45

Arbetstidsförkortning anses inte kunna lösa ursprunget till problemet med en 
ojämlik fördelning av hushållsarbetet, det vill säga attityderna. Därför antas 
en sådan reform till och med vara negativ för jämställdheten. Kvarstår dessa 
attityder och familjer får mer fritid antas detta leda till ett mer inrotat köns-
rollsmönster. Arbetstidsförkortning avfärdas som ett medel för jämställdhet. 
I dess ställe formuleras flexibilisering. En ökad flexibilitet anses kunna för-
ändra attityder och därmed ge en jämnare fördelning av hushållsarbetet: 

När det gäller frågan om att dela på ansvaret för barnen menar vi i stället, att 
det är nödvändigt med attitydpåverkan för att kvinnor och män på ett jämställt 
sätt ska använda möjligheten att vara lediga för vård av barn…Med samma typ 
av resonemang anser vi att flexiblare regel för arbetstid och semester i grunden 
är positiva för utvecklingen av jämställdheten. Rätten att vara föräldraledig är 
ju faktiskt att anpassa arbetslivet till individuella omständigheter, även om det 
är i begränsad omfattning. Rätt använt, ger även flexiblare regler om arbetstid 
bättre möjlighet att anpassa arbetslivet till familjesituationen och tvärtom.46

44  SOU 1989:53, s. 205.
45  SOU 1992:27, s. 200.
46  SOU 1992:27, s. 201.
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Flexibla arbetstider ger familjen en bättre möjlighet att bestämma över sina 
tider. Samtidigt som man menar att en attitydpåverkan är viktig för jämställd-
heten menar man att om familjen ges större inflytande så gynnar detta 
jämställdheten. Problemet formuleras som attityder, och lösningen på detta är 
flexibilitet. Detta resonemang är möjligt eftersom konflikten placeras mellan 
individers vilja att bestämma över sin tid och arbetslivets krav. Konflikten 
mellan arbetet och familjen kan lösas om individer får större inflytande. En 
ytterligare poäng som utredningen gör är att hävda att mer flexibla regler 
kan förmå männen att ta ut ökad föräldraledighet och umgås mer med sina 
barn. Man menar att männen faktiskt använder sin semesterrätt, men inte sin 
föräldraledighet, och skriver: 

En sådan användning av semesterledigheten skulle kunna avdramatisera frå-
gan om att vara ledig med barnen och istället leda till en insikt om att det är 
naturligt att vara ledig för att umgås med barnen. Om vårt förslag om flexiblare 
regler leder till en sådan attitydförändring vore mycket vunnet ur jämställd-
hetssynpunkt.47

Här finns föreställningen om att männens attityder är påverkbara, men det 
utgår från att männen måste erbjudas alternativ. Eftersom männen inte tar ut 
föräldraledighet men väl semester, kan ett flexiblare uttag göra så att män 
är hemma mer med sina barn. Eftersom det förefaller män ”naturligt” att ta 
ut semester men inte föräldraledighet ska semestern kunna användas som 
föräldraledighet. Därigenom skulle mäns attityder till föräldraledighet ändras. 
Det som arbetstidsförkortning inte förmådde lösa, det vill säga att påverka 
attityder, antas flexibilisering kunna göra. Samma problemformuleringar som 
har använts sedan 1970-talet återkommer, nämligen hur föräldrar ska få mer 
tid till relationen med sina barn. Men här kopplas det inte till tidsbrist i sig, 
snarare att männen väljer att inte utnyttja ledigheten till att umgås med sina 
barn eftersom det inte faller sig naturligt för dem. 

Flexibiliteten formuleras som en lösning därför att detta kan förändra 
attityder, vilket leder till en jämnare fördelning av hushållsarbete. Det är inte 
bara den tid som ägnas åt hushållsarbetet i sig som formuleras som ett problem 
för jämställdhet, utan även vilka sysslor som utförs.48 Det finns manligt och 
kvinnligt kodade hushållsuppgifter:

Den tid som männen ägnar åt hemarbete har däremot ökat. Denna ökning 
medför emellertid inte att männen övertar arbetsuppgifter som betraktas som 
kvinnliga, även om kvinnornas lönearbetstid förlängs. Det är snarare sannolikt 
att de ägnar mer tid åt vad som betraktas som manliga sysslor.49

47  SOU 1992:27, s. 204.
48  SOU 1996:145, s. 146.
49  SOU 1996:145, s. 145.
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Att män ägnar mer tid åt hushållsarbete har inte automatiskt bidragit till ökad 
jämställdhet. En jämn fördelning av hushållsarbete har således inte endast en 
kvantitativ tidslig aspekt utan handlar om att män och kvinnor ägnar sig åt 
olika typer av arbetsuppgifter. Flexiblare arbetstider formuleras som en löning 
även på detta problem:   

Som vi konstaterat är det inte heller säkert att utvecklingen beträffande ar-
betstiden de senaste tiotals åren (att kvinnor arbetar mer och män mindre) har 
medfört att männen avlastat kvinnorna i hushållsarbetet. Men då samhällets 
definition av ordinarie heltidsarbete – normalarbetstiden – är gjord utifrån det 
”manliga” sättet att arbeta: lönearbete på heltid, hela veckan, året runt i ett 
helt yrkesliv, menar vi att varje uppluckring av denna norm borde ge förutsätt-
ningar för minskade skillnader och därmed mindre ojämlikhet mellan kvinnor 
och män.50

Kortare arbetstider för män har inte gjort att fördelningen av hushållsarbetet har 
ändrats och således är inte arbetstidsförkortning en lösning. En flexibilisering 
kan luckra upp vad som föreställs vara en manlig norm för arbetstiderna, 
vilket skulle kunna ändra fördelningen av hushållsarbete och leda till bättre 
jämställdhet. Flexibilisering kan påverka attityder och därmed lösa problemet. 

Arbetstidsförkortning förblir en reform som inte kan lösa problemen med 
en ojämlik arbetsdelning i hushållet. Den senaste arbetstidsutredningen från 
2002 skriver: 

En arbetstidsförkortning skulle i detta perspektiv vara ett sätt att lösa ”kvin-
nors problem”. Med ett annat sätt att se vore emellertid en sådan utveckling 
tveksam, eftersom det inte självklart skulle innebära någon utjämning av det 
oavlönade arbetet mellan könen. Kritiker har invänt att en minskning av lö-
nearbetstiden lika gärna skulle kunna innebära att kvinnor ”får två timmar till 
att dubbelarbeta på” och på så vis snarare motverka en utveckling mot ökad 
jämställdhet. Det finns inga självklara samband mellan en arbetstidsförkort-
ning och ökad jämställdhet genom mäns ökade deltagande i hem och omsorgs-
arbete.51

Arbetstidsförkortning framställs som en reform som inte når roten till proble-
met, som inte kan ändra attityderna inom hushållet. Familjen framstår som en 
privat sfär och i denna privata sfär kan inte kortare arbetstid avhjälpa de pro-
blem som formuleras. Arbetstidsförkortning har ingen verkan, eftersom den 
inte förmår förändra den sociala dynamiken i familjen, och därmed inte ändra 
fördelningen av hushållsarbetet. 

När frågan om sex timmars arbetsdag inledningsvis formuleras i utredning-
arna har detta en tydligt familjebevarande dimension. Det är de ledsna barnen 
som vill vara med sina föräldrar som har att vinna på arbetstidsförkortning. 
Det formuleras en konflikt mellan arbetstidens längd och relationerna inom 
familjen. I viss mån antas arbetstidsförkortning också kunna leda till en 
50  SOU 1996:145, s. 231–232.
51  SOU 2002:58, s. 61.
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omfördelning av hushållsarbetet. Under 1990-talet sker en omformulering, från 
tidsbrist till attityder, från arbetstidsförkortning till flexibilisering. Attityderna 
är inte kopplade till arbetstidens längd och det är dessa attityder som måste 
ändras för att jämställdhet ska kunna uppnås. Här finns en tydlig föreställning 
om hur flexibilisering kan förändra den sociala dynamiken och relationerna 
i familjen, vilket ger en jämnare fördelning av hushållsarbetet. Det finns en 
väsentlig skillnad mellan förslagen om förkortning och flexibilisering. Implicit 
innebär flexibilisering, som vi har sett i tidigare kapitel, en stark föreställning 
om att det då blir upp till individen att få inflytande över sina egna arbetstider. 
Konflikten som formuleras mellan lönearbetet och jämställdheten rör inte 
en brist på tid utan en brist på inflytande över arbetstiderna. Där gäller det 
snarare en avreglering, att reglera människors liv mindre och ge dem större 
inflytande. När det gäller arbetstidsförkortning finns det en gräns för vad en 
sådan politisk reglering skulle kunna göra. Där går det inte att styra familjen 
till en jämnare fördelning av hushållsarbetet genom att ge den mer fritid. 
Men en flexibilisering förstås inte på samma sätt som en reglering, och ges 
män större inflytande till att bestämma om sin arbetstids förläggning antas 
männens attityder till hushållsarbete förändras. Vad männens attityder bottnar 
i framgår inte i utredningarna. 

Debatten om sex timmars arbetsdag drar in problemformuleringar om 
familj, jämställdhet och arbetstidens längd i arbetstidsfrågan. Dessa kvar-
står, men får en annorlunda karaktär när diskussionen rör flexibilisering. 
Problemformuleringarna ändras då lösningarna som föreslås ändras. Arbets-
tids  förkortning var främst en reform som skulle gynna barnen, flexibilisering 
var en reform som skulle kunna påverka männen, även om de konkreta 
verkningarna förblir outtalade. 

Familjen och arbetet – privata sfärer och politik
Det finns två sidor av det statliga intresset för hur det reproduktiva arbetet sker 
inom familjen. I arbetstidsfrågan rör problemformuleringarna både barn-
uppfostran och en ojämlik fördelning av hushållsarbetet. Kopplat till dessa 
problemformuleringar framstår också två olika typer av problematiska rela-
tioner, relationen mellan män och kvinnor och relationen mellan föräldrar och 
barn. Den fungerande familjen framhålls som ett ideal, och i denna funge-
rande familj ska det finnas tid för föräldrarna att umgås med sina barn och 
hushållsarbetet ska fördelas jämlikt. Arbetstidsfrågan som jämställdhetspolitik 
formuleras som en konflikt mellan två välfärdsstatliga intressen: lönearbetet 
och familjen. Detta kan göras mer eller mindre explicit. Förslagen på 
husmoderssemester innefattar inte denna konflikt eftersom den som utför 
hushållsarbetet inte har något lönearbete. Där rör det sig om svårigheten men 
även önskvärdheten att ge den utarbetade husmodern semester, eftersom hon 
anses utföra ett arbete som är viktigt för samhället, det vill säga det reproduktiva 
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arbetet. Hennes arbete finns i familjerelationerna som hon måste vila ifrån. 
Husmoderssemestern bör ses som ett exempel på arbetarskyddspolitiken under 
denna period, husmodern ska få semester för att kunna fortsätta fungera som 
just husmoder. Hon är viktig för samhället eftersom hon är viktig för familjen. 
Därför är husmoderssemestern även ett exempel på familjebevarande politik. 
Här formuleras inte en konflikt mellan lönearbetet och hushållet, i och med att 
det inte är fråga om att ändra fördelningen av hushållsarbetet. Det är snarare 
ett exempel på en vilja att reglera hushållsarbetet, att konstruera en arbetstid 
för att kunna konstruera en fritid. 

Från 1970-talet och framåt kommer fritiden att formuleras utifrån familjer 
snarare än individer. Det finns ett välfärdsstatligt intresse i att skydda och 
bevara familjen. Den tidigare forskningen lyfter fram sex timmars arbetsdag 
som ett jämställdhetspolitiskt argument, men detta argument fick i den stat-
liga arbetstidsfrågan formen av familjepolitik. När frågan om sex timmars 
arbetsdag tar plats i arbetstidsfrågan blir konflikten mellan lönearbete och fa-
milj synlig, eftersom problemformuleringarna vilar på en brist på tid, antigen 
hos kvinnan som tvingas till dubbelarbete eller för barnen som inte får vara 
med sina föräldrar. Den tydligaste problemformuleringen rör hur föräldrarnas 
långa arbetstider drabbar barnen. även när man är mycket negativt inställd 
till generella arbetstidsförkortningar så framstår denna konflikt mellan löne-
arbetet och barnens behov av samvaro med sina föräldrar. Det finns därmed 
direkta kopplingar till problemformuleringen om brist på tid och arbetstidens 
längd. Som tidigare nämnts utgår föreställningen om att arbetstidsförkortning 
kan vara ett medel för jämställdhet utifrån premissen om att en sådan reform 
kan påverka relationerna inom familjen och därmed ändra på en fördelning av 
hushållsarbetet. När jämställdhetsproblemet formuleras som ett problem som 
utgår från mäns icke-deltagande i hushållsarbetet blir problemformuleringen 
vag eftersom man aldrig anger varför detta problem finns, och därför kan man 
inte föreslå någon lösning. Den haltande problemformuleringen gör att detta 
ses som något som är mer eller mindre naturligt eller givet, och därför svårt 
att påverka. Männens icke-deltagande grundar sig inte i en tidsbrist förorsakad 
av (för) långa arbetstider, utan i mer diffusa formuleringar som ”attityder” och 
”inställning”. Det är den enskilde mannens attityder till den enskilda kvin-
nan som står i fokus och då förkastas arbetstidsförkortning som en lösning. 
Arbetstidsfrågans formulering som en jämställhets- och familjepolitisk fråga 
under den senare delen av perioden är en del av en större diskussion om flexi-
bilitet, där arbetstidsförkortning som en välfärdsstatlig reform allt mer tappar 
sitt värde. Problemformuleringarna ändras då flexibilitet föreslås som en lös-
ning istället för arbetstidsförkortning. Flexibilisering, snarare än förkortning, 
anses vara en lösning som förmår påverka attityder. Men motiveringarna till 
varför en flexibilisering kan bidra till detta är sällan tydliga. Det rör sig om 
att ge mer inflytande till familjen, eller att det känns naturligt för män att ta ut 
semester men inte föräldraledighet. 
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När frågan om sex timmars arbetsdag formuleras i utredningarna sker 
detta samtidigt som arbetstidsförkortning tappar i värde för enskilda individer. 
Familjen, framförallt barnen, formuleras istället som de som har att vinna 
på reformen. I och med omformuleringen från förkortning till flexibilitet 
försvinner alla formuleringar om arbetstidsförkortningen värde. Detta blir 
nådastöten för arbetstidsförkortning, den blir därmed förpassad till de verk-
ningslösa reformernas kyrkogård. I dess ställe framställs flexibilitet som lös
ningen på de problem som formuleras i utredningarna. 
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KAPITEL VII

Ett välfärdsstatligt dilemma

Frågan om kortare arbetstider blir i välfärdsstatens tappning ett välfärdsstatligt 
dilemma. Arbetstidsförkortning har både formulerats som en välfärdsfråga och 
en reform som hotar samhällets välfärd. Arbetstidsförkortning innebär att ge 
välfärd genom att minska tiden för arbete, samtidigt som arbete är den grund 
varpå samhället vilar. Det finns således en spänning mellan fritid som välfärd 
och arbete som en förutsättning för samhällets välfärd. Denna motsättning 
drar en gräns för hur det blir möjligt att formulera en arbetstidsfråga. Det 
välfärdsstatliga dilemmat ger arbetstidsfrågan en problematisk karaktär och 
gör den till en fråga som måste formuleras genom att hantera spänningen 
mellan fritid som välfärd å ena sidan och arbetet som möjliggörande välfärd 
å andra sidan. 

De flesta arbetstidsförkortningarna har skett genom lagregleringar. Genom 
1900-talet har arbetstidsförkortning således varit en statlig fråga. Det har 
varit den svenska välfärdsstaten som framstått som garanten för arbetstids-
förkortning, som möjliggöraren. Kortare arbetstider kan ses som en statlig 
förmån, en lagreglering som syftar till en höjd levnadsstandard. Men det 
välfärdsstatliga dilemmat gör frågan om kortare arbetstider problematisk. 
Arbetstidsförkortning har aldrig motiverats utifrån den enkla formuleringen 
att mer fritid är möjligt och önskvärt och därför bör genomföras. Istället har 
man tagit omvägar kring denna enkla formulering, försökt att överkomma 
detta välfärdsstatliga dilemma. Det välfärdsstatliga dilemmat har skapat frågor 
om reformens kostnad, vem som ska ha råd att betala och för vem reformen 
genomförs, om mer fritid är möjligt eller omöjligt, önskvärt eller inte.

I ett försök att svara på dessa frågor har en strid ström av statliga utred-
ningar publicerats mellan 1919 och 2002. Att utreda politiska frågor kan 
handla om att skapa ett beslutsunderlag till lagregleringar. När det gäller 
arbetstidsförkortning som en socialpolitisk reform syftar dessa utredningar 
till att bestämma hur frågan om arbetstider ser ut, att formulera en hanterbar 
arbets tidsfråga. Vetandet har behövts för att kunna motivera politiska ställ-
nings taganden och överväganden.

Man har sökt att formulera en arbetstidsfråga som kan hantera relationen 
mellan arbete och fritid, välfärdsstat och medborgare. Att formulera en 
arbetstidsfråga innebär att skapa ett vetande om vad reformen syftar till och 
vilka tänkbara följder den får, att hantera frågor om vad arbetstidsförkortning 
är, hur den kan genomföras, varför och för vem. 
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Arbetstidsfrågan har omformulerats gång på gång, det är en fråga som 
tar många olika skepnader. Kortare arbetstider har existerat som en särskild 
social reform och den problematiska karaktären av frågan gör att en mängd 
formuleringar växer fram, där arbetstidsförkortning inte behandlas som en 
reform som både kan vara av godo och ondo, beroende på vad syftet med 
reformen anses vara. Eftersom arbetstidsfrågan existerar på många plan blir det 
vetande som skapas i utredningarna är komplext och ibland motsägelsefullt. 
Detta vetande har en slagsida åt moralisk argumentation och berör många 
olika problemkomplex, eftersom arbetstidsfrågan inte låter sig behandlas som 
ett avgränsat problem. Arbetstid rör snart sagt vartenda område i individers liv 
och är grundläggande för det ekonomiska systemet.

Den tidigare forskningen som har behandlat den svenska arbetstids-
utvecklingen har sökt att förklara varför frågan om kortare arbetstid har 
gått från att vara en möjlig till en omöjlig fråga. Anledningen till att arbets-
tidsförkortning har blivit en omöjlig reform framställs som en politisk 
förskjutning. Man menar att arbetstidsförkortning är en fråga som har haft en 
välfärdsstatlig karaktär, men att fritiden som välfärd kom att bortprioriteras 
till förmån för ökad tillväxt. Dessa forskare pekar på att arbetstidsförkortning 
betraktades som en möjlig och god reform, som framställdes som lösning på 
problem, men i takt med att den övriga socialpolitiken blev mer ekonomiskt 
inriktad kom arbetstidsförkortning att avvisas som omöjligt. Förklaringen till 
varför kortare arbetstider har blivit en omöjlig fråga finns då i en omorientering 
av den välfärdsstatliga politiken i stort, där ekonomiska frågor fick ett större 
utrymme på bekostnad av välfärdsfrågor.

Arbetstidsförkortning har dock aldrig varit en oproblematisk reform. Det 
har funnits tydliga gränser för vilka formuleringar som har varit möjliga. 
En mer ingående analys av det statliga vetandet visar att motiveringarna till 
kortare arbetstider har tagit en rad olika former, från att fritiden är värdefull för 
individer, till att arbetstidsförkortning är nödvändigt ur ett samhällsperspektiv. 
Argument om ekonomi har varit ständigt närvarande och samexisterat med 
formuleringar om fritid som välfärd. Att undersöka statens arbetstidsfråga vi-
sar på hur vissa gränser i av vad som anses möjligt att förespråka ger upphov 
till att mängder av andra formuleringar växer fram.  

Syftet med denna avhandling var att undersöka hur den svenska välfärds-
staten har formulerat en arbetstidsfråga, vad som har uppfattats som problem 
och vilka lösningar som föreskrivits. 

Föreställningar om det möjliga och det önskvärda, liksom föreställningar 
om det statliga ansvaret och handlingsutrymmet har varit i centrum för min 
analys. Jag har använt mig av en tematik som behandlar fyra olika teman, 
arbetstidsfrågan som en fråga om klasskonflikt, frågan om kostnaden för re-
formen, fritidens värde för individer samt fritidens värde för familjen.  

Att studera statliga utredningar innebär att studera ett vetande som gör 
anspråk på att vara officiellt och auktoritativt, ett vetande som gör anspråk 
på att lösa olika problem och motivera varför staten bör reglera arbetstiden 
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i lag. I utredningarna skapas således ett vetande som argumenterar för och 
emot reformen. Det innehåller utsagor om det statliga ansvaret och handlings-
utrymmet, om vem som har att vinna på reformen och varför. 

För att förstå hur det möjliga och önskvärda formuleras har jag utarbetat ett 
teoretiskt ramverk som belyser samspelet mellan välfärdsstat och kapitalism. 
Jag har grundat min analys på en förståelse av arbetstidsförkortning som en 
problematisk reform för en välfärdsstat, på grund av att relationen mellan 
välfärdsstat och kapitalism ställer upp en gräns för det statliga handlings-
utrymmet. 

Arbetet under kapitalismens epok har formen av lönearbete, och 
arbetskraften existerar som en säljbar vara som kan köpas. Lönearbetet har 
således en varuform, men varan arbetskraft skiljer sig från andra varor eftersom 
den aldrig kan skiljas från den människa som säljer den. Den människa som 
säljer varan arbetskraft kan inte arbeta oavbrutet. Hon behöver reproducera 
sin arbetskraft, behöver vila för att kunna fortsätta arbeta. Lönearbetet skapar 
således ett behov av återhämtning, ett behov av fritid. Men detta behov kan 
inte ekonomiska systemet i sig möta. Varuformen av arbetet har skapat en 
motreaktion i form av en välfärdsstat, som försöker att lindra denna varu-
form, att möta de behov kapitalismen skapar hos människor som säljer sin 
arbetskraft. På så sätt står välfärdsstaten i motsättning till kapitalismen, den 
söker att hindra att arbetskraften blir alltför utnyttjad. 

Det statliga ansvaret för att tillgodose de behov som kapitalismen skapar 
gör välfärdsstatens funktion dubbel. Samtidigt som välfärdsstaten söker att 
lindra arbetets varuform och att utgöra en motreaktion mot kapitalismen, 
tillgodoser den även reproduktionen av arbetskraften. Genom att möta dessa 
behov tar staten på sig ansvaret för att lönearbetet ska kunna fortsätta fungera. 
Det statliga ansvaret för reproduktion rör både den enkla formen av att se till att 
människor överlever och en social reproduktion, att tillgodose en samhällelig 
stabilitet och en nivå av välstånd. 

När välfärdsstaten utgör en motkraft mot kapitalismen innebär den på 
samma gång en förutsättning för att det ekonomiska systemet ska fungera. 
Relationen mellan kapitalism och välfärdsstat är både ett motsattsförhållande 
och ett förhållande av ömsesidigt beroende. Välfärdsstaten har således en dub-
bel funktion, av att vara en motreaktion mot kapitalismen, men på samma 
gång underlätta för dess fortsatta existens. Denna dubbla funktion blir synlig 
i arbetstidsfrågan. Det välfärdsstatliga dilemmat belyser en konflikt mellan 
fritid som socialpolitik och det ekonomiska systemet. På så vis är arbets-
tidsförkortning en reform som är en motreaktion mot kapitalismen. Samtidigt 
har kortare arbetstider ansetts som någonting nödvändigt för att se till att 
lönearbetet kan fortsätta att fungera, mer fritid varit en förutsättning för 
reproduktionen av både arbetskraften och det ekonomiska systemet. 

Samma dubbelhet som finns i välfärdsstatens relation till kapitalismen 
(som motreaktion och på samma gång förutsättning) finns även i relationen 
mellan arbete och fritid. Jag har diskuterat fritiden värde utifrån att den kan 
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tjäna två syften. Fritiden kan existera som någonting som är nödvändigt för 
att reproducera arbetskraften, någonting som tillgodoser ett rekreationsbehov 
och ser till att arbetaren inte blir utsliten i förtid. Fritiden kan också existera 
som fri tid, någonting som är bortom arbetet, fri tid som arbetets motsats. 
Fritiden kan därmed ha formen av att vara någonting som är nödvändigt för att 
människor ska kunna (fortsätta) att arbeta, eller ha formen av någonting som 
är väsensskilt från arbetet. 

Spänningen mellan välfärdsstat och kapitalism, lönearbete och fritid innebär 
en gräns för vad som anses möjligt och önskvärt. Det har funnits en gräns för 
hur det statliga handlingsutrymmet kan formuleras i arbetstidsfrågan, eftersom 
välfärdsstaten aldrig kan överkomma arbetets varuform. Välfärdsstaten kan 
inte driva en alltför radikal omfördelningspolitik, eftersom en sådan hotar 
företagens lönsamhet och vinst, och därmed det ekonomiska systemet. Detta 
får konsekvenser för hur arbetstidsfrågan tar sig uttryck. Reformen har ansetts 
vara möjlig och önskvärd då den har tolkats som att den kan bidra till att 
reproducera arbetskraften eller kapitalismen i sin helhet, den har ansetts 
omöjlig och oönskvärd då den anses utgöra ett hot mot denna reproduktion. 

Gränsen för det statliga handlingsutrymmet framkommer i det vetande 
som skapas i de statliga utredningarna. Hur staten har hanterat en konflikt 
mellan arbete och kapital är en väsentlig del av föreställningar om såväl det 
möjliga som det önskvärda. Arbetstidsförkortning är en reform som präglas 
av klasskonflikt, olika intressen om hur lång arbetstiden ska vara. Det är i 
denna konflikt som det statliga ansvaret framträder, ansvaret att gripa in i 
produktionen och förhållandet mellan arbete och kapital. Detta statliga ansvar 
handlar inte om fördelningspolitik, att fördelningen mellan arbete och kapital 
ska ändras och att arbetarna kan få ut en större del av produktionsresultatet. Det 
formuleras inte heller primärt utifrån det statliga ansvaret att ge medborgare 
välfärd utan snarare det statliga ansvaret att skydda arbetarna då de anses för 
svaga att själva driva sina intressen gentemot arbetsgivarna. Föreställningar 
om hur denna konflikt ser ut påverkar huruvida arbetstidsförkortning ses som 
en nödvändig och angelägen reform. När klasskonflikt betonas i utredningarna, 
betonas också det statliga ansvaret för att driva arbetstidsfrågan. Statens roll 
formuleras då som en tredje part som bör ingripa i produktionsförhållandena. 
När klasskonflikten tonas ner i utredningarna blir även statens roll i arbetstids
frågan mindre synlig.

Frågan om vad som är möjligt att göra handlar till stor del om frågan om 
vem som kan bära kostnaden för arbetstidsförkortning. I utredningarna får 
aldrig arbetstidsfrågan formen av att handla om en ändrad fördelning mellan 
arbete och kapital. Det har aldrig formulerats som en fråga om att arbetarna 
ska få något på bekostnad av arbetsgivarna. Samtidigt finns det inte heller en 
särskilt stark argumentation om att arbetstidsförkortning är något som sker 
”automatiskt” givet en ökad produktion. Kortare arbetstider framställs inte 
som en given effekt av en ekonomisk eller teknisk utveckling. Eftersom mer 
fritid varken formuleras som arbetarnas rätt till en ökad andel av produktions-
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resultatet eller som givet en ekonomisk utveckling växer det fram andra for-
muleringar som rör kostnaden för reformen. 

Det önskvärda handlar om vem som har att vinna på reformen och varför. 
Detta kan vara arbetarklassen som kollektiv, som måste skyddas av staten, 
enskilda individer som är i behov av mer fritid eller familjer där samvaron 
mellan barn och vuxna hotas av de långa arbetstiderna. 

Det är de långa arbetstiderna som står i centrum för motiveringarna om 
att arbetstidens längd bör minskas, snarare än att lönearbetet i sig anses 
destruktivt. Detta utgår både från att mer fritid inte är en önskvärd lösning 
på problem med arbetet och att arbetet sällan framstår som något dåligt eller 
destruktivt. Såväl arbetet som fritiden anses vara viktiga komponenter i en 
människas liv samtidigt som de är viktiga beståndsdelar för samhället i stort.

Lönearbetet och fritiden framställs sällan i motsättning till varandra, 
förhållandet mellan dessa utgår snarare från att de två kopplas samman till 
en helhet som är betydelsefull för människors liv. Inom ramen för denna 
relation finns dock formuleringar om att arbetstiderna är för långa. Därför bör 
staten tillgodose ett viss mått av fritid, men samtidigt är det nödvändigt med 
tillräckligt långa arbetstider för att produktionen inte ska hotas. 

Det spänningsfyllda förhållandet mellan arbete och fritid är en konstant 
premiss i hur staten formulerar en arbetstidsfråga. Men trots att vissa premis-
ser har hållits konstanta i utredningarna har formuleringarna av problem och 
lösningar sett olika ut under perioden. I detta slutkapitel kopplar jag samman 
temana, vilket gör det möjligt att teckna en kronologi och urskilja tre epoker 
där olika formuleringar av arbetstidsfrågan har skett. Den periodisering jag 
gör visar på hur arbetstidsfrågan har genomgått tydliga omformuleringar. 
Omformuleringarna innebär såväl förskjutningar av en befintlig argumentation 
som omformuleringar av premisserna för argumenten. Att kartlägga argu-
menten innebär att teckna en kronologi med tydliga brott, samtidigt som det 
finns gränser för hur hanteringen av arbetstidsfrågan har sett ut. 

Kortare arbetstider som en investering, arbetarskydd och 
nyttig fritid 1919–1947
Under denna epok formuleras frågan om kortare arbetstider som ett statligt 
ansvar och som en önskvärd reform. Detta grundar sig på att arbetstids-
förkortning får formen att vara en fråga som handlar om att de långa 
arbetstiderna skapar ett behov av återhämtning hos arbetarna. Behovet av 
återhämtning, rekreationsbehovet, ligger till grund för att formulera det 
statliga ansvaret att driva reformen såväl som argument för hur kostnaden för 
kortare arbetstider bör hanteras.
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Under denna epok lagstadgas 48 timmars arbetsvecka, två veckors semester 
införs och arbetargrupper som stod utanför den första arbetstidslagen, såsom 
lantarbetare och butiksbiträden, får kortare arbetstid.

Frågan om kortare arbetstider framställs som en fråga där arbete och 
kapital har motstridiga intressen. I denna konflikt framhålls statens ansvar 
att skydda arbetarna. Arbetarskyddet innebär att staten ingriper i förhållandet 
mellan arbete och kapital för att skydda den svagare parten. Det rör sig således 
om styrkeförhållanden på arbetsmarknaden, där staten måste driva arbetarnas 
intressen då de inte förmår att själva utgöra en tillräckligt stark motpart till 
arbetsgivarna. Arbetarskyddet handlar om arbetstidens längd snarare än om att 
arbetet i sig är destruktivt. Arbetarna anses vara i behov av kortare arbetstider, 
vilket kräver ett statligt skydd och därmed uttrycks ett statligt ansvar för att 
driva arbetstidsförkortning.

Klasskonflikten hanteras också då frågan om kostnad hanteras. Kostnaden 
för arbetstidsförkortning formuleras som investering i arbetskraften. Vem 
som kan och bör bära kostnaden blir en fråga om att överbrygga klasskonflikt 
genom att etablera ett gemensamt intresse av arbetstidsförkortning mellan stat, 
arbete och kapital. Alla antas ha ett intresse av att behovet av återhämtning, 
rekreationsbehovet, tillgodoses. Att förkorta arbetstiden innebär att investera 
i arbetskraftens återhämtning, vilket antas leda till ökad produktivitet. Frågan 
om kostnad är på så vis en fråga om produktion, arbetstidsförkortning framstår 
som en reform som kan påverka produktionen positivt. Reformen bär således 
sin egen kostnad, eftersom en utvilad arbetare kan arbeta mer intensivt. 
Produktivitetsvinsten som kommer av att genomföra reformen är vad som gör 
reformen möjlig. 

När arbetstidsfrågan får formen av arbetarskydd och investering står 
rekreationsbehovet i centrum. Arbetaren anses ha ett otillgodosett behov 
av återhämtning. Det är statens ansvar att ingripa i produktionen för att till-
godose detta behov, och när detta behov tillgodoses kommer produktionen 
att öka. Att tillgodose arbetarnas rekreationsbehov anses också vara en 
samhällsekonomisk investering, eftersom samhället slipper bära kostnaden 
för de människor som blir utslitna i förtid eller skadade av arbetet. Reformen 
framstår som både möjlig och önskvärd. När rekreationsbehovet står i cent-
rum har arbetstidsförkortning en tydlig koppling till produktionen. Staten kan 
och bör ingripa i produktionsförhållandena för att lösa olika typer av problem. 

Under denna epok uttrycks tydliga idéer om fritiden som ett politiskt 
projekt. Det statliga ansvaret för att ge fritid utgår från att fritiden är en social 
rättighet, och därmed något som en välfärdsstat bör garantera sina medborgare. 
På en individuell nivå diskuteras fritiden utifrån föreställningar om behov av 
fri tid, någonting bortom arbetet. På denna nivå är fritiden något mer än att 
bara tillfredsställa ett rekreationsbehov. Den fria tiden framställs som något 
väsensskilt från arbetet. Detta handlar inte om att arbetaren måste vila för att 
bli en bättre arbetare, utan att han behöver fri tid för att kunna ägna sig åt olika 
typer av intressen.
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Den första arbetstidslagen 1919 motiverades med att det är en del av ett 
socialt framåtskridande och att arbetarna hade rätt till fritid, men lämnade stora 
arbetargrupper utanför den lagliga regleringen av arbetstiden. På 1930-talet 
ansågs det vara dags att inkludera dem och det fanns starka formuleringar 
om inkludering och utjämning. Lantarbetarna och butiksbiträdena ansågs 
också ha rätt till fritid, inte bara för att reproducera sin arbetskraft utan för att 
fritiden var viktig för att uppfylla sociala behov. Ytterligare ett exempel på 
utjämningsambitionerna var de statligt subventionerande semestrarna för hus-
mödrarna, vars arbete i hushållet ansågs tröttande, varför det var nödvändigt 
att ge dem en periods vila. 

Det kan tyckas motsägelsefullt att rekreationsbehovet står i centrum för 
formuleringar om arbetarskydd och frågan om vem som kan bära kostnaden 
för arbetstidsförkortning samtidigt som fritiden på en individuell nivå framstår 
som fri tid, något mer än bara återhämtning. Det är dock viktigt att understryka 
att det finns starka idéer om vad fritiden bör ägnas åt. Det finns föreställningar 
om vad som är en nyttig fritid. Denna ska vara aktiv och gärna företas i naturen, 
men får inte vara tröttande. Det finns idéer om att fritiden kan vara destruktiv, 
att den behöver ett definierat innehåll med uppbyggliga aktiviteter för att inte 
förslösas. Eftersom fritiden har karaktären av ett socialpolitiskt projekt blir 
fritidsinnehållet viktigt. Det samspelar också med formuleringarna om den 
gemensamma investeringen. Om kostnaden för reformen ska bäras genom att 
arbetarna får ett bättre tillfredsställt rekreationsbehov kan inte fritiden ägnas 
åt vad som helst.

Arbetstidsförkortning som ett gemensamt intresse för stat, arbete och 
kapital utgår inte endast från att arbetstidsförkortning är en reform som 
ökar produktiviteten, utan även från att det är en nödvändig reform för att 
minska konflikterna på arbetsmarknaden. Här är det arbetarklassens krav på 
kortare arbetstid som anses hotande och farligt. Om kravet tillgodoses antas 
konflikterna på arbetsmarknaden minska. Det finns således föreställningar om 
att arbetarklassen krav måste tillgodoses för att produktionen inte ska hotas. 
Det är detta argument som motiverar förslaget om att reglera arbetstiden och 
införa 48-timmars arbetsvecka 1919.

Det är under denna period som statens roll tydligast framträder, och statens 
roll är att reproducera arbetskraften såväl som kapitalismen i sin helhet. Under 
denna tidiga period har arbetstidsförkortningsfrågan sin tydligaste prägel 
som ett socialpolitiskt projekt. Arbetstidsförkortning är en reform som en 
stark stat kan och bör verkställa. Staten har ett ansvar för att ge mera fritid, 
eftersom arbetarklassen inte mäktar med det själva. Arbetstidsfrågan innebär 
en relation mellan medborgare och stat, där staten är den som ansvarar för att 
ge medborgarna en viss standardnivå. Frågan om kostnad får en enkel lösning 
i och med uppfattningen om att det är en gemensam investering som bär sin 
egen kostnad.

Arbetstidsförkortning är en nödvändig reform för att kapitalismen ska 
kunna fungera. För långa arbetstider gör arbetaren utsliten i förtid, vilket hotar 
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produktionen. Staten träder in som garant för att arbetskraften reproduceras. 
Nödvändigheten att lagstifta om arbetstiden för att minska konflikterna på 
arbetsmarknaden utgår från föreställningar om det statliga ansvaret att 
dämpa social oro, eftersom denna oro hotar det ekonomiska systemet. På 
så vis understryks även den statliga rollen att reproducera kapitalismen i sin 
helhet. Arbetstidsförkortning som en välfärdsfråga under denna epok visar 
på dubbelheten hos välfärdsstaten. Staten griper in i produktionsförhållan-
dena och utgör en motkraft mot ett destruktivt ekonomisk system, samtidigt 
som argumenten för arbetstidsförkortning grundar sig på föreställningar 
som under stryker det statliga ansvaret för att reproducera kapitalismen och 
arbetskraften. 

När arbetstidsförkortning formulerats som statligt ansvar bygger detta 
på föreställningar om arbetarskydd och vikten av att staten tillgodoser ett 
rekreationsbehov. 

Dessa tidiga formuleringar om det önskvärda och möjliga stötte på en 
naturlig gräns när rekreationsbehovet ansågs tillgodosett, när fritiden ansågs 
tillräcklig för att det statliga ansvaret var uppfyllt. När denna gräns var 
uppnådd havererade dessa och arbetstidsfrågan omformulerades från att vara 
en fråga om produktion till att bli en fråga om konsumtion. 

Arbetstidsförkortning som konsumtion och valsituation 
1947–1968
Under denna epok förkortas arbetstiden markant. Den dagliga arbetstiden 
förkortas till 40 timmas arbetsvecka, via 45 timmarsveckan, och semestern 
utökas till fyra veckor. Trots dessa reformer kommer det statliga ansvaret för 
att driva fråga att tonas ner. Arbetstidsförkortning får karaktären av att handla 
om konsumtion istället för produktion, vilket innebär en omformulering av 
arbetstidsfrågan på samtliga nivåer.

Arbetstidsförkortning formuleras som individuell konsumtion. I utred-
ningarna etableras en valsituationen som innebär att arbetstidsförkortning 
handlar om huruvida arbetaren är tillräckligt villig att få mer fritid för att avstå 
löneökningar eller andra standardhöjningar.

När frågan om kortare arbetstider får formen av konsumtion och val situa-
tion försvinner tidigare formuleringar om klasskonflikt. Kortare arbetstider 
som konsumtion innebär att det handlar om arbetarens individuella val, 
snarare om produktionen och arbetarens relation till arbetsgivaren. Frågan 
om kostnad går från fritiden som en investering i arbetskraften till fritiden 
som en vara som kan köpas. Behovsformuleringar kopplade till behovet av 
fritid eller fri tid faller bort. Kopplingen mellan arbetstidsförkortning och 
produktionsprocessen försvinner. Rekreationsbehovet, som tidigare har stått i 
centrum, blir allt mer tillbakavisat. Rekreationsbehovet var under den tidigare 
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perioden bärande i argumentet om att arbetstidsförkortning var en reform som 
påverkade produktionsprocessen. När detta rekreationsbehov anses vara till-
godosett slutar arbetstidsförkortning att existera som en reform som kopplas 
till produktionen. 

Arbetstidsförkortning framställs inte längre som ett gemensamt intresse 
mellan arbete, kapital och stat, utan som en individuell valsituation. När 
frågan flyttas från produktionssfären till konsumtionssfären försvinner en del 
av konfliktdimensionen. Klasskonflikten betonas inte i samma utsträckning, 
eftersom arbetstidsfrågan inte längre rör sig om arbetarens relation till 
produktionen och därmed inte till sin arbetsgivare. Detta gör att statens ansvar 
för att ingripa i produktionen ses som mindre nödvändigt. Detta grundar sig 
även i en omformulering av klasskonflikten. Man menar att arbetarna har 
blivit mycket starkare och därför inte behöver ett statligt skydd i samma 
utsträckning. Det finns en diskussion som ifrågasätter arbetstidslagens funk
tion av skyddslag, då detta skydd anses överflödigt när det rör sig om jämstarka 
parter. Man ifrågasätter om lagen överhuvudtaget har ett existensberätti-
gande, om arbetstidsfrågan ska fortsätta vara en statlig fråga eller någonting 
som kan lämnas till avtalsförhandlingar. Lagstiftningen behålls dock, men 
lagstiftningens funktion antas vara symbolisk snarare än reell. 

Frågan om kostnad omformuleras i grunden och vänds upp-och-ner. 
Valsituationen innebär att frågan om vem som bär kostnaden omformuleras 
och arbetstidsförkortning blir en reform som får ett tydligt pris. Fritiden förstås 
som kvantitet som ska vara jämförbar med lönen. Arbetstidsförkortning blir 
en fråga om huruvida det är möjligt för arbetaren att ta ut en viss del av sin av 
produktionen som kortare arbetstid istället för högre lön. 

Arbetstidsförkortning framstår inte som en lika nödvändig reform. På 
en individuell nivå framställs inte önskvärdheten i att ge mera fritid lika 
tydligt som tidigare. Det önskvärda i att förkorta arbetstiden framkommer 
i formuleringar om att arbetstidsförkortningar är en del av ett samhälleligt 
framåtskridande. Arbetstidsförkortning är en reform som förknippas med 
social välfärd, då reformen kopplas samman med samhällelig utveckling. När 
den övriga samhälleliga välfärden går framåt, bör också arbetstiderna minska. 
Dessa formuleringar sker dock framförallt för att motivera att utredningarna 
tillsätts, snarare än att de är argument för att reformen ska genomföras. 

Föreställningar om fritiden som en kvalitet, som fri tid bortom arbetet 
försvinner. Det finns inte heller några behovsformuleringar som bottnar 
i ett behov av fritid som återhämtning. Rekreationsbehovet bereds plats i 
utredningarna när det tillbakavisas. Utredningarna ägnar ett utrymme för att 
argumentera mot att behovet av återhämtning motiverar kortare arbetstider, 
framförallt utifrån hävda att arbetet inte är tillräckligt destruktivt för att skapa 
ett behov av mer fritid hos arbetaren.  

När frågan formuleras som att det är arbetarna som ska bära kostnaderna blir 
frågan om fritidsinnehåll mindre intressant. Man uttalar sällan vad arbetarna 
bör göra på sin fritid, tvärtom menar man att detta är något som staten inte 
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borde lägga en moralisk värdering i. Den mest tydliga behovsformuleringen 
på individuell nivå handlar om en brist på tid. Detta hänger ihop med en 
tendens att framställa fritiden som destruktiv. Människor lever mer jäktade 
liv, vilket beror på såväl lönearbetet som fritiden. Ett ökat fritidsinnehåll har 
gjort människor mer stressade. Detta innebär ett sammankopplande av arbetet 
och fritiden, där frågan om ett gott arbete och en god fritid handlar om en 
balans mellan dessa två delar. En utökad fritid antas inte per definition leda 
till ett bättre liv. 

Staten skriver till viss del ut sig ur arbetstidsfrågan. Under denna period 
framstår arbetstidsförkortning som en mindre viktig fråga för staten att 
driva. Det är arbetaren som bär kostnaden och också i viss mån arbetarens 
ansvar att träffa sitt val då arbetstidsförkortning anses tillräckligt värdefullt 
för att genomföras, men då sker reformen på bekostnad av något annat. I 
utredningarna ifrågasätts lagen och som socialpolitisk reform tappar den i 
värde. Arbetstidsförkortning framstår inte som en nödvändig reform, men man 
anser fortfarande att staten behöver reglera arbetstiden i lag. Det finns inga 
starka behovsformuleringar, vare sig på en samhällelig eller på en individuell 
nivå. Reformen är inte heller motiverad utifrån klasskonflikt, arbetarklassen 
anses inte vara i behov av ett statligt ingripande. Då reformen mister sin 
koppling till produktionen anses det inte längre nödvändigt för staten att 
ingripa i produktionsförhållandena. Det statliga ansvaret för att reproducera 
arbetskraften eller kapitalismen i sin helhet formuleras nästan aldrig, eftersom 
arbetstidens längd inte framställs som ett problem som riskerar att slita ut 
arbetaren i förtid eller som en konfliktfylld fråga som hotar produktionen. 
Arbetstidsförkortning formuleras därför inte som en lösning på befintliga 
problem. 

Arbetstidsförkortning framstår som ett fritt konsumtionsval och därmed 
en lyx, något extra. Den nödvändiga fritiden omformuleras till den dyrbara 
fritiden. 

Arbetstidsförkortning som en allt mer omöjlig reform 
1968–2002
Under denna epok poängteras det statliga ansvaret på ett paradoxalt sätt. 
Utredningarna betonar statens ansvar för att se till att arbetstidsförkortning inte 
genomförs. Arbetstidsförkortning får formen att vara en omöjlig och oönsk-
värd reform, som hotar samhällets välfärd och inte är till nytta för någon. 
Istället etableras flexibilitet som ett ideal. Flexibilitet blir ett genomgående 
tema i utredningarna, och denna flexibilitet anses lösa de problem som 
arbetstidsförkortning inte förmår. Utredningarna argumenterar därmed emot 
det statliga ingripandet i arbetstiden och statens roll blir ifrågasatt. 
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Att arbetstidsförkortning blir något omöjligt och oönskvärt är resultatet av 
en successiv förskjutning i utredningarna. Denna förskjutning är en förändring 
av den valsituation som etablerades då frågan om kortare arbetstider fick 
formen av ett konsumtionsval. Fler dimensioner dras in i detta val. Arbetstids-
förkortning blir en reform som ställs mot andra välfärdsreformer och kan 
på så sätt hota utrymmet för andra tänkbara reformer. Denna valsituation 
förskjuts sedan än mer och arbetstidsförkortning formuleras som en reform 
som inte endast inkräktar på andra, kommande, reformers utrymme, utan 
arbetstidsförkortning anses hota den befintliga välfärden. Valsituationen hand
lar då om ett omöjligt val, arbetaren kan inte välja mer fritid eftersom detta 
skulle innebära en standardsänkning i övrigt. Arbetstidsförkortning framstår 
som ett hot mot välfärden och allt för dyr för att genomföra. Det finns ingen 
som kan bära kostnaderna för en arbetstidsförkortning. Skulle reformen 
genomföras skulle den skada den samhälleliga välfärden. Detta hänger ihop 
med en särskild historieskrivning i utredningarna. För att argumentera mot 
reformen menar man att arbetstidsförkortning var en möjlig reform under 
tider av exceptionell ekonomisk utveckling, tider som kanske aldrig kommer 
igen. Hänvisningar till det ekonomiska läget förstärks genom att peka mot 
att ekonomin blivit sämre, att de goda tiderna när arbetstidsförkortning var 
möjligt har förflutit. Ekonomisk utveckling var inte ett bärande argument för 
att motivera de lagregleringar som skedde, men här används argumentet för att 
visa reformens omöjlighet. Reformen förpassas till historien, som något som 
har varit möjligt men blivit allt mer omöjligt.

Under denna period kommer också nya konfliktlinjer att dras i arbetstids
frågan. Konfliktlinjerna i arbetstidsfrågan framställs som en konflikt mellan 
den enskilde individen och arbetarkollektivet, där individen vill ha oreg-
lerade arbetstider, men kollektivets skyddsbehov kräver en lagreglering. 
Konflikten mellan arbete och kapital uttrycks i än mindre utsträckning. 
Det är inte längre endast fråga om jämstarka parter, vilket gör att staten 
inte behöver gripa in för att försvara arbetarnas intressen, utan arbetsgivare 
och arbetare antas inte längre ha motstridiga intressen. Bägge parter har ett 
gemensamt intresse av flexibilitet. Det finns inget behov för staten att ingripa 
i produktionsförhållandena, eftersom det inte finns någon konflikt.  

Arbetstidsförkortning diskuteras för första gången som en fördelningsfråga 
under denna period. Man framhåller att en ändrad fördelning mellan arbete 
och kapital är omöjlig, kortare arbetstider är inte en reform som arbetsgivarna 
eller samhället ska tvingas bära kostnaden för. 

När arbetstidsförkortning framställs som en omöjlig reform framställs den 
samtidigt en verkningslös reform, inte värdefull för någon. Fritidens värde 
för individer diskuteras (ännu) mindre än tidigare. Det finns en diskussion 
om individers rekreationsbehov som kopplar samman arbetstider med dålig 
arbetsmiljö. Men kortare arbetstider anses inte kunna avhjälpa en dålig 
arbetsmiljö. Tvärtom kan kortare arbetstider skapa än sämre arbetsmiljö, 
eftersom man antar att det höjer arbetsintensiteten, att människor får mindre 
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tid att hinna med nödvändiga arbetsuppgifter. Arbetsmiljöproblemet kopplas 
till arbetstidens förläggning snarare än arbetstidens längd. Individer antas 
inte behöva eller ens vilja ha mer fritid. Tvärtom understryks arbetets värde 
och meningsfullhet. Att öka på fritiden är därför oönskvärt, eftersom det ger 
mindre tid till det för individen värdefulla arbetet.

Från och med 1970-talet träder en ny huvudperson in i arbetstidsfrågan i 
och med diskussionen om sex timmars arbetsdag. Familjen antas vara dem 
som eventuellt har att vinna på arbetstidsförkortning, snarare än individer. 
Arbetstidsförkortning diskuteras som ett medel för jämställdhet såväl som 
en reform som gynnar familjen, genom att ge mer tid till relationen mellan 
föräldrar och barn. De långa arbetstiderna beskrivs som något som drabbar 
barnen som vill vara med sina föräldrar. När arbetstidsförkortning existerar 
som något omöjligt och oönskvärt på övriga plan formuleras frågan om kortare 
arbetstider som en familjepolitisk fråga. Det finns således kvar formuleringar 
om att kortare arbetstider kan vara önskvärt för familjer, framförallt för barnen, 
som lider av föräldrarnas långa arbetstider. Arbetstidsförkortning som en 
familjepolitisk fråga innefattar även en diskussion om huruvida reformen kan 
vara ett medel för ökad jämställdhet inom familjen och bidra till en jämnare 
fördelning av hushållsarbete. Diskussionen om kortare arbetstider för att ge 
barnen mer tid med föräldrarna glider över till en diskussion om arbetstider 
och jämställdhet. Sex timmars arbetsdag får formen att vara en jämställd-
hetspolitisk fråga snarare än en familjepolitisk fråga. Denna argumentation är 
dock mycket svagare än argumentet om att föräldrarnas långa arbetstider hotar 
relationen med barnen. Problemet med jämställdhet inom familjen kopplas 
inte till för långa arbetstider, utan till mäns attityder till hushållsarbete. Dessa 
attityder måste ändras för att jämställdhet i familjen ska bli möjligt, och detta 
anses inte arbetstidsförkortning kunna göra. Däremot anses en flexibilisering 
leda till ökad jämställdhet. Flexibilisering anses kunna påverka attityderna, 
även om man inte formulerar hur denna påverkan ser ut. Argumentet om att 
kortare arbetstider ger mer tid för relationerna i familjen var det tydligaste 
argumentet för önskvärdheten i att genomföra reformen. När detta istället blir 
en fråga om jämställdhet, där arbetstidsförkortning anses verkningslös, finns 
det inte kvar några formuleringar om önskvärdheten i att förkorta arbetstiderna. 

De problem som har varit förknippade med arbetstidens längd kommer 
att omformuleras till en fråga om arbetstidens förläggning. Flexibilitet i 
arbets tiderna blir en allomfattande lösning, som gynnar individer såväl som 
arbetsgivare, som leder till ökad jämställdhet och som ingen behöver bära 
kostnaden för. 

Innebörden av begreppet flexibilitet i utredningarna är individers själv be
stämmande och inflytande. Det saknas konkreta beskrivningar av hur flexibilitet 
fungerar för att lösa de problem som identifieras. Det statliga ansvaret att 
reglera arbetstiderna formuleras i konflikt med flexibiliteten som ideal. Den 
självbestämmande individen antas inte heller vilja ha kortare arbetstider utan 
snarare arbeta. När flexibilitet och individers självbestämmande framställs 
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som idealet, är inte mer ledighet något som anses önskvärt. Människor anses 
inte ha ett behov av ökad fritid, men däremot av flexibilitet. 

På så vis innebär etablerandet av ett ideal om flexibilitet att arbetstidsför
kortning fullständigt avfärdas. Arbetstidsförkortning antas hota den sam-
hälleliga välfärden. Det framstår som en reform med ett mycket högt pris som 
inte är värt att betala. 

83 år av arbetstidspolitik – Att veta tidens värde
I utredningarna skapas ett vetande som syftar till att avgöra tidens värde för 
samhället och för individer. Fritiden som välfärd har inneburit att staten tolkar 
medborgares behov och formulerar arbetstiden som en möjlig eller omöjlig 
reform. Arbetstidsförkortning som en välfärdsfråga framstår tydligast när 
reformen kan bidra till att reproducera arbetskraften eller kapitalismen i sin 
helhet. Det står klart att det hanterbara vetande som har formulerats i dessa 
statliga utredningar inte har förhållit sig till mera fritid som en entydigt god och 
önskvärd reform. Det är en komplex bild av formuleringar och omformuleringar 
som framträder. Arbetstidsförkortning framstår som en lösning på problem när 
dessa problem grundar sig i föreställningar om otillgodosett rekreationsbehov. 
Arbetstidsförkortning kan också ses som någonting möjligt och önskvärt i 
valsituationen, förutsatt att arbetarna prioriterar denna framför annat. Men då 
framstår inte reformen som lika nödvändigt. Det välfärdsstatliga dilemmat 
innebär en gräns för vilka formuleringar som är möjliga, men detta dilemma 
tar olika form.

Oavsett begränsningar i vilka formuleringar som har varit möjliga att 
göra finns det två omformuleringar av arbetstidsfrågan, som förändrar hur 
frågan formuleras på alla nivåer. I mitten av perioden flyttas frågan från 
en produktionssfär till en konsumtionssfär vilket gör att frågan blir mindre 
konfliktfylld och det statliga ansvaret för att driva en arbetstidsfråga tonas 
ner. Samtidigt blir fritidsinnehållet mindre viktigt i utredningarna. En annan 
omformulering är från hur statliga regleringar av arbetstiden formulerades 
som nödvändigt till att flexibilisering formulerades som lösning, och därmed 
gjorde lagstiftning oönskvärd och överflödig. Flexibilisering kommer in i 
arbetstidsfrågan som en deus ex machina, och kommer att bli svaret på många av 
de problemformuleringar som tidigare fanns. Flexibilitet finns i utredningarna 
som ett tomt begrepp, som inte fylls med något definierat innehåll, utan 
framstår som arbetstidsförkortningens motsats. Arbetstidsförkortning framstår 
då som en statlig tvingande reglering som inte är anpassad för människors och 
produktionens skiftande behov, varför flexibilitet är nödvändigt. 

Vetandeproduktionen om arbetstidsförkortning har varit en pågående 
process under 1900-talet och det sker en långsam förskjutning mot att arbets-
tidsförkortning framstår som en allt mindre angelägen reform. 
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 Staten får en allt mer tillbakaträdande roll i takt med att arbetstidsför-
kortning inte formuleras som en lösning på problem. Vetandeproduktionen 
har skett genom att hantera arbetstidsfrågan, men arbetstidsförkortning slutar 
existera som ett problem när reformen har framställts som farlig och hotande 
mot välfärden och som omöjlig och oönskvärd att genomföra. Då arbetstids-
förkortning har ogiltigförklarats försvinner behovet av att hantera frågan. 

Den tidigare forskningen har, som tidigare nämnts, identifierat en för
skjutning från arbetstidsförkortning som en välfärdsfråga till en ekono misk 
fråga. Denna avhandling visar dock att statens formulerande av arbetstids-
förkortning som en välfärdsstatsreform har varit problematisk och det finns få 
formuleringar som entydigt framställer arbetstidsförkortning som en önskvärd 
och oproblematisk reform. I början av den undersökta perioden formuleras den 
som en viktig reform för att kapitalismen och lönearbetet ska kunna fungera, 
men också som en social rättighet. Arbetstidsförkortning framstår då som en 
systembevarande reform och formuleras på så vis som en lösning, en reform 
som kan ge en ökad produktivitet och minska konflikter på arbetsmarknaden. 
Den blir sedan allt mindre angelägen. Den föreslås inte som en lösning och 
verkar inte systembevarande utan tvärtom hotande. Det möjliga och det 
önskvärda ligger i just dessa systembevarande dimensioner.

Det önskvärda livet formulerades i början av perioden som ett liv med en 
tillräcklig fritid, som skulle vara aktiv och nyttig, som fri tid bortom arbetet. 
Mot slutet av perioden anses det önskvärda livet vara ett liv med tillräckligt 
mycket arbete och tillräckligt stort inflytande över arbetstiderna. Arbetet och 
fritiden kopplas samman i högre utsträckning över tid, och till slut anses 
arbetet, snarare än fritiden vara viktigast för att människor ska må bra.  

Det har skett en tydlig omformulering av huruvida fritiden förstås som 
ett statligt ansvar och som något önskvärt under 1900-talet. Det sker en 
förskjutning från fritiden som något som en stat kan och bör ge sina medborgare, 
till att mer fritid framstår som någonting hotande, någonting som leder till en 
standardsänkning. Arbetstidsfrågan stötte på en gräns där den ansågs omöjlig 
att genomföra inom välfärdsstaten och det ekonomiska systemets gränser.

Att studera vetandet som framkommer i utredningarna visar på viljan till 
kompromiss, försöken att överbrygga en klasskonflikt och överkomma frågan 
om kostnad. I denna avhandling har jag visat att arbetstidsförkortning är en 
specifik typ av socialpolitisk reform. Den skiljer sig från andra välfärdsstatliga 
reformer som har som mål att fungera som skyddsnät för de individer som 
inte förmår att försörja sig själva. Forskning om välfärdsstaten utgår ofta från 
motsatsparet arbete – arbetslöshet, där ett välfärdsstatligt mål är att så många 
som möjligt har ett arbete, samtidigt som välfärdsstaten erbjuder ett skyddsnät 
för dem som inte har ett arbete. Detta har tolkats som en avkommodifiering, 
att välfärdsstaten söker att lindra och överkomma lönearbetets varuform, då 
välfärdsstaten ser till att de som inte arbetar ändå har en försörjning. Männis-
kans överlevnad är därmed inte beroende av marknadskrafter. Arbetstidsför-
kortning rör motsatsparet arbete – fritid, där det inte är lika självklart vilken 
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av dessa två som är av ondo respektive godo. Arbetstidsförkortning är inte 
en reform som i första hand syftar till försörjning. Det föreställda behovet av 
tillräckligt mycket fritid och tillräckligt mycket arbete är svårare att fastslå 
än de socialpolitiska reformer som syftar till att möta behovet av försörjning.  

Arbetstidsförkortning existerar inte i motsättning till lönearbetet och inte 
formulerat som något som kan överkomma arbetets varuform. Tvärtom blir 
arbetstidsförkortning någonting som kan se till att arbetskraften kan fortsätta 
fungera som en vara. Denna avhandling ger ett teoretiskt och empiriskt bidrag 
till den välfärdspolitiska forskningen genom att visa hur relationen mellan 
välfärdsstat och kapitalism tar sig uttryck i arbetstidsfrågan. 

Att studera arbetstidsförkortning som en socialpolitisk reform visar på 
begränsningar i välfärdsstatens natur. Genom att undersöka de bakomliggande 
premisserna i argumentationen om vad som är möjligt, respektive omöjligt, 
önskvärt respektive oönskvärt blir det synligt att argumenten bygger på det 
statliga handlingsutrymmet inom ramarna för det ekonomiska systemet. 

På grund av de gränser som dras i arbetstidsfrågan växer en mängd andra 
formuleringar fram. Den uppsjö av argument som förekommer bör förstås 
utifrån att arbetstidsförkortning är en reform som inte har kunnat motiveras 
som en reform som helt enkelt ger mer fritid och mindre tid för arbete. När 
välfärdsstaten gör socialpolitik av fritiden är den inte lönearbetets motsats, 
utan dess andra sida och förutsättning. 
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SUMMARY

A Dilemma for the Welfare State – Making 
Time Manageable 1919–2002

This thesis is an analysis of how the Swedish welfare state formulated a ques-
tion of shorter work hours, 1919–2002. Work hours were significantly reduced 
during the 1900s. The Swedish welfare state has gradually reduced the time 
for labour and increased leisure time, but the question of shorter work hours 
has not been unproblematic. It is an issue that has required management from 
the welfare state. During the 1900s, several official reports were published 
in order to produce knowledge about this issue and construct a manageable 
question of shorter work hours. The aim of this thesis is to examine what 
were formulated as problems and solutions and which arguments and beliefs 
emerged from these formulations. Official state reports are regarded as in
struments of knowledge production by the state. This knowledge production 
aimed to make political problems manageable by translating demands and 
needs to political policy making. The amount of official reports implies that the 
state needed to translate the question of shorter work hours into manageable 
political knowledge. This knowledge was required to justify the possibility 
and desirability of the reform that shaped the question of shorter work hours 
in the welfare state. 

Beliefs about what was possible and desirable have been the focus of my 
analysis, as well as formulations of welfare state responsibility and feasible 
courses of action. The question of shorter work hours is difficult to handle for 
the welfare state. It is a specific type of social policy reform that is different 
from other welfare state efforts, such as reforms that aimed to act as a safety 
net for individuals unable to support themselves. Reduction of work hours as 
social policy constituted a dilemma for the welfare state. While the change 
aimed to reduce wage work, wage labour is ultimately considered to be the 
basis of social wellbeing.

In order to understand the problematic nature of the question of shorter 
work hours, I have developed a theoretical framework to conceptualize notions 
of labour, leisure, and free time as well as the welfare state’s relationship to 
capitalism. As points of departure, this framework uses the works of economic 
historian Karl Polanyi and state theorist Ian Gough. The welfare state activities 
are intertwined and determined by the welfare state’s relationship to capitalism. 
The welfare state has a double function in this relationship; it is both a reaction 
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to the destructiveness of capitalism, as well as a way to guarantee the long-
term reproduction of the labour force and capitalism as a whole. The welfare 
state’s main tasks are to reproduce the labour force, both the physical and 
social reproduction, and to provide social stability that works as a reflection 
of the economic system as a whole. The nature of the relationship between the 
welfare state and capitalism is simultaneously contractionary and mutually 
constituting. Because of this factor, the welfare state cannot push too radical 
redistribution policies, as such actions would threaten the accumulation of 
capital.

This theoretical determination of the welfare state’s perspective towards 
understanding the question of shorter work hours has been a problematic issue 
for the welfare state. The same duality in the welfare state’s relationship with 
capitalism is also significant in the relationship between work and leisure. 
I have analysed leisure on the basis that it can serve two purposes. Leisure 
time can exist as a necessity to reproduce the workforce. It is something that 
satisfies a recreational need that prevents the worker from becoming worn out 
prematurely. Leisure time can also exist as free time, something that is beyond 
work; this is free time as the opposite of labour. Both the duality of the welfare 
state’s relation to capitalism and the nature of leisure have had implications 
on the formulations of a question of shorter work hours. Working hours have 
never been justified as a reform that simply gives more leisure and less time 
for work. The reform has been considered instead possible and desirable 
because it has been interpreted as helping to reproduce the labour force or 
capitalism as a whole. It has been considered impossible and undesirable 
when it is considered to be a threat to this reproduction.

There are constant formulations of the question of shorter work hours, which 
shows the boundaries of a manageable matter. How the government handled 
a conflict between labour and capital is an essential part of the discussions 
of both what was possible and desirable. State responsibility is primarily not 
formulated on the obligation to provide citizens welfare, but rather as the 
accountability to intervene in the conflict between labour and capital. How 
this conflict was formulated affects whether the working hours issue was seen 
as a necessary and urgent reform. When the class conflict is emphasized in the 
investigations, the government responsibility to push shorter work hours is 
also emphasized.

The thesis is thematically disposed. The different chapters deal with work-
ing time as a matter of class conflict, beliefs of what is possible and the cost 
of the reform, the value of leisure time for individuals, as well as how families 
are formulated as possible winners of shorter work hours. The matter of what 
is possible is based on questions of who can bear the cost of shorter working 
hours. The official reports never addressed shorter work hours as something 
that changed the distribution between labour and capital. It was never for-
mulated as a matter of the workers getting something at the expense of 
employers. Shorter work hours were neither presented as effects of economic 
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or technological development. Instead, other formulations related to the cost 
of the reform emerged.

The desirability of the reform was about who could gain from it and why. 
This may be because the working class as a collective must be protected by 
the state, viewed as individuals in need of more leisure, or families where the 
contact between adults and children was threatened by the long working hours. 
Labour itself was seldom presented as a problem or as something dangerous. 
Wage labour and leisure were rarely presented in opposition to one another. 
Both were considered important components of what makes a person’s life 
pleasant. There were, however, formulations about how working hours were 
too long. Therefore, the state should provide certain amount of leisure, but at 
the same time it is necessary to have sufficiently long hours so that production 
will not be threatened.

The tense relationship between work and leisure is a constant premise in 
the state formulation of a question of shorter work hours, in the past and the 
present. Despite some premises being kept constant, formulations of problems 
and solutions changed during the period studied here. Once the themes are 
linked together, it is possible to determine a chronology. There were three 
periods in which different formulations of the question of shorter work hours 
occurred.

Shorter work hours as a common investment and leisure 
as reproduction, 1919–1947 
During this epoch, shorter work hours were formulated as both a possible and 
a desirable reform. The arguments for shorter work hour were based on the 
belief that the worker had a recreational need that had to be met. There was 
a strong belief that the long working hours created a need for recovery of the 
workers. The state responsibility to pursue the reform is thus emphasized. The 
welfare state had to intervene between labour and capital to meet the need of 
the workers. This argument is also bearing for the formulations of the cost of 
the reform. During this period, the 48-hour workweek was legislated and the 
two-week vacation was introduced. Additionally working groups that stood 
outside the first law, such as farmers and shop assistants, also got shorter work 
hours by separate legislations.

The basis of the arguments of the state’s responsibility is based on disputes 
of workers’ protection. Workers’ protection means that the state intervenes in 
the relationship between labour and capital to protect the weaker party, i.e. the 
workers. It is formulated as a matter of strengthening relations in the labour 
market, rather than labour itself being destructive. The state must pursue 
workers’ interests because they are regarded as incapable of constituting a 
sufficiently strong counterpart to the employers. The workers were considered 
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in need of shorter working hours, which required state protection. Thus, the 
state’s responsibility to pursue shorter work hours is emphasized.

A common interest in working hours is established between labour, capital 
and the state. They all are presumed to have an interest in needing recovery 
and meeting recreational necessities. The question of who can bear the cost of 
shorter working hours is formulated as an investment in the workforce. Who 
could and should bear the cost becomes a matter of overcoming class conflict. 
By establishing a common interest in working hours amongst government, 
labour, and capital, class conflict is dealt with. To reduce working hours means 
investing in the workforce recovery, which is supposed to lead to increased 
productivity. The issue of cost is thus a question of production; shorter work 
hours are regarded as a reform that can influence the production positively. 
When the recreation need is met, production is assumed to increase. To cater 
to the recreational needs of the workers is also considered to be an economic 
investment in terms of the economy of society. Society will not be forced to 
tolerate the cost of the people who are worn out prematurely or injured by 
work.

The reform seemed to be both possible and desirable. During this era, there 
were clear ideas about leisure are a political project. State responsibility to 
provide leisure assumes that leisure is a social right, and something that the 
welfare state should guarantee it for its citizens. Leisure was formulated as 
free time, time separated and different from labour time. This might seem 
contradictory since the recreational needs are so important for formulations of 
class conflict and cost. However, there are clear ideas of what types of leisure 
are desirable. Because the leisure time is formulated as social policy, there are 
clear ideas about how leisure time is best spent. During this epoch, shorter 
working hours appeared as a welfare issue. A standard welfare state could and 
should provide its citizens leisure time. The question of shorter work hours 
as a welfare issue during this era demonstrates the ambiguity of the welfare 
state. It engaged in the production relations and constituted a counter force 
to a destructive economic system, while the argument for shorter working 
hours was based on the beliefs that emphasized the state responsibility for the 
reproduction of capitalism and labour.

It was thus not about shorter working hours as a progressive movement 
towards shorter work hours. There were clear ideas about how much leisure 
was sufficient. These early formulations on the desirability and plausibility 
encountered a natural limit when the recreational needs were regarded as 
fulfilled. When this limit was reached, these arguments fell apart and the 
question of shorter work hours was reformulated, from being a matter of 
production to a matter of consumption.
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Working hours, consumption, and the choice situation, 
1947–1968
During this era, daily working time was shortened to a 40-hour workweek, 
with 45 hours a week, and holiday time was increased. Despite these reforms, 
the state responsibility to push the reform was mitigated. The question of 
shorter work hours was reformulated to a question of consumption rather than 
production. Working hours were formulated as individual choice. The official 
reports established a choice situation where shorter work hours were depen-
dent on the workers’ willingness to sacrifice higher wages or other standard 
increases.

When the question of shorter working hours takes the form of consumption 
and choice, the situation of earlier formulations of class conflict disappear. 
Shorter working hours as consumption is about the worker’s individual 
choice, rather than a question of production and the worker’s relationship to 
the employer. The question of the cost goes from leisure as an investment in 
the workforce, to leisure as a commodity that can be bought. Formulations 
of the need for leisure or free time also disappear. The link between the 
working time and production is lost. The recreational need in the earlier period 
was supporting the argument that working time was a reform that effected 
production. 

Shorter working hours were no longer formulated as a common interest 
between labour, capital, and state, but as an individual choice situation. When 
the question moved from the production sphere to the sphere of consumption, 
it lost some of the conflict dimension. Class conflict was not emphasized to 
the same extent, as the question of shorter work hours no longer concerned 
the workers’ relationship to production and thus not to their employers. This 
makes the state’s responsibility to intervene in production less necessary.

The issue of cost was reformulated fundamentally, effectively turned 
upside-down. It went from being a matter of production to an issue of con-
sumption. The situation of choice involved a reformulation of who bears 
the cost; the question of shorter working hour became a reform that had a 
clear price. It was something that could only be implemented at the expense 
of something else. Leisure understood as quantity should be comparable to 
salary. The possibility of reducing work hours is thus dependent of whether 
the worker is willing to withdraw his or her share of the production as leisure. 

Working time reduction did not seem as an equally necessary reform. The 
desirability of reducing work hours emerged in formulations about working 
time reductions was part of a social progress. The question of working hours 
was a reform that became associated with social welfare and the reform linked 
to social development. Notions of leisure as quality free time, beyond the 
work, disappeared. There were also no formulations that were based on the 
needs of the leisure as recovery. The most obvious formulations based on 
the need for leisure on an individual level were about a lack of time. People 
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were said to live more hectic lives, which depended on both work and leisure. 
Increased leisure content had made people more stressed. This formulation 
means an interlocking perspective of work and leisure, essentially a balance 
between the two elements. An extended leisure time, by definition, was not 
assumed to lead to a better life.

During this period, the reduction of work hours seemed like a less important 
issue for the state to push. Working hours did not seem a necessary reform. 
This intermediate period entails a shift towards viewing shorter working hours 
as a reform that was not equally urgent. Working hours were not formulated 
as a solution to existing problems. Working hours appear to be a free choice of 
consumption and therefore a luxury, something extra. The necessary leisure is 
reformulated as the precious leisure time.

Working time reduction as an increasingly impossible 
reform 1968–2002
During this era, working time reduction took the form of an impossible and 
undesirable reform, which threatened the welfare of society and was not 
beneficial to anyone. Flexibility was established as an ideal. Flexibility was a 
key theme in the official reports, and this flexibility was considered to solve 
the problem that reduced work hours could not resolve. Shorter working 
hours was presented as something impossible and undesirable as a result of 
a gradual shift in the official reports. This shift is based on a change in the 
formulation of the choice situation, established when the question of shorter 
working time took the form as consumption. More dimensions are drawn into 
this choice situation. It was formulated as a choice between shorter work hours 
and other possible social reforms. This new choice situation was then again 
reformulated, and reduction of work hours was presented as a reform that not 
only infringed on other, future, reforms but also was considered a threat to the 
existing welfare. The choice situation then becomes an impossible choice; the 
worker cannot choose more leisure time because this would mean a lowering 
of living standards in general, reduction of working hours appears to be a 
threat to the welfare and too expensive to implement. There is no one who can 
bear the costs of shorter working hours. If the reform were implemented, it 
would damage the social welfare. 

There is also a reformulation of the class conflict in this period. New lines 
of conflict are drawn, between the individual worker and the workers as a 
collective; the individual is assumed to want unregulated working hours, but 
the workers as a collective required protection by legislation. The conflict 
between labour and capital is expressed in much less extent. It is no longer 
only a matter of equally strong parties, but employers and workers believed 
to no longer have conflicting interests. Both parties have a mutual interest in 
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flexibility. In this type of situation, there is no need for the state to intervene in 
the relations of production, as there is no conflict.

When the working time is presented as an impossible reform, it produced 
the idea that it is an ineffectual reform, not valuable to someone. The value 
of leisure for individuals discussed was less than before. There was a dis cus-
sion about individuals’ recreational needs, linking working hours with poor 
working environment. But the shorter working hours was not considered to 
remedy these poor working environment. Working environment problems 
were linked to the organization of working time rather than working time 
itself. Individuals were assumed not to need or even want to have more 
leisure time. On the contrary, the official reports emphasized the value and 
meaningfulness of labour.

From 1970, a new protagonist entered the discussion of shorter work hours, 
when the reports started addressing the issue of the six-hour day. The family 
was assumed to be those who would gain by a reduction of working hours, 
rather than individuals. Working hours is discussed as a means of equality as 
well in terms of family policy, by giving more time to the relationship between 
parents and children. The long working hours was described as something that 
affected children who wanted to be with their parents. 

When reduction of work hours exists as something impossible and un-
desirable in terms of societal and individual welfare, it is formulated as a 
family policy issue. Thus, it remains that formulations of shorter hours may be 
desirable for families, especially for children, who suffer from their parents’ 
long working hours. There was also a discussion of whether working time 
reduction could be a means to reach gender equality. But the problem of gender 
equality within the family is not linked to long working hours, but to men’s 
attitudes to housework. These attitudes must be changed to reach equality 
in the family, and shorter work hours were not regarded as something that 
can change these attitudes. However, flexibility was assumed to affect these 
attitudes, although there were no clear formulations of how this influence 
looked. The clearest argument for the desirability of implementing the reform 
during this period was based on the assumption that shorter working hours 
meant more time for relationships in the family.

This is then reformulated as a question of gender equality, where working 
time reduction is considered ineffective. The problems that have been 
associated with the length of working time will be reformulated into questions 
of flexibility. Flexibility in working hours is a comprehensive solution that 
benefits individuals as well as employers, leading to greater gender equality 
and no one needs to bear the cost for flexibility. People are considered to not 
have a need for increased leisure time, but by flexibility.

The meaning of the concept of flexibility in the official reports was the 
autonomy and influence individuals had over their work hours. There were 
no concrete indications of how flexibility can solve the problems identified. 
State responsibility to regulate working hours was formulated in conflict with 
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the flexibility of ideals. When the flexibility and individual autonomy are 
presented as the ideal, shorter work hours are not considered desirable. The 
establishment of an ideal of flexibility dismisses reduction of shorter working 
hours as a desirable reform. Shorter work hours are assumed to threaten the 
social welfare. It appears as a reform with a heavy price, not worth paying.

83 years of working-time policy: To know time’s worth 
From this analysis we can see that the aim of the official reports was to 
create knowledge, which determined the value of working time reduction for 
society and individuals. Leisure as welfare meant that the state interpreted the 
citizens’ needs and formulated working-time reduction as either a possible 
or impossible reform. Shorter work hours are interpreted as a welfare issue 
when the reform is assumed to benefit the reproduction of the labour force or 
capitalism as a whole. It is a complex set of formulations and reformulations 
that emerge. Shorter work hours were presented as solutions to problems 
when these were based on notions of unfulfilled recreational needs. Working 
time reduction can also be seen as something possible and desirable in the 
choice situation, depending on whether the workers give priority to this, ahead 
of other possible choices. In this case, the reform appears as unnecessary. 
The dilemma of the welfare state implies a limit to which formulations are 
possible, but this dilemma takes different forms.

There were two major reformulations of the question of shorter work 
hours, which changed the way the question was formulated at all levels. In 
the middle of the period, the matter moved from the sphere of production 
to a consumption sphere, meaning that the issue became less conflicted. 
The state’s responsibility to push the reform was deemphasized. This sense 
relates to leisure content being less important in the investigations. Another 
reformulation is when flexibility was formulated as a solution, and thus made 
regulation of working time undesirable and unnecessary. Flexibility introduces 
the issue of working time reduction as a deus ex machina, and will be the 
answer to many of the problem’s formulations that previously were linked to 
the length of the work hours. 

In the reports, flexibility existed as an empty concept that was not filled with 
any defined content. It appeared as the opposite of working time reduction. As 
a mandatory regulation, shorter working hours was regarded as unfit to the 
changing needs of the individual and the production, which makes flexibility 
essential. Knowledge production on shorter working hours was a continuous 
process over time. There was a slow shift towards regarding shorter working 
hours as a less urgent reform.

There has been a clear reformulation of whether leisure is understood as 
a state responsibility and as something desirable throughout the twentieth 
century. There was a shift from leisure as something a state could and should 
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provide its citizens to increased leisure time as something threatening, some-
thing that weakened welfare standards. The question of shorter work hours 
crossed a clear point when it was deemed impossible to implement, within the 
limits of the welfare state and the economic system.
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Bilaga 1. Kommittéerna och utredningarna

Nedan följer en förteckning över utredningarna som har behandlat kortare 
arbetstid, vilken sammansättning kommittéerna hade, vilka lagförslag som 
gav och huruvida dessa bifölls. Utredningarnas presenteras i kronologisk 
ordning och erbjuder en översikt av det material som kommer att användas i 
denna avhandling. Det datum som presenteras i rubrikerna avser under vilken 
tidsperiod kommittéerna framlade sina utredningar.

Arbetstidskommittén 
Partsammansatt

Betänkande med förslag till lag om begränsning av arbetstiden 1919, ledde till det 
provisoriska lagstiftandet av 48 timmars arbetsvecka. 

Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester 1920, föreslog åtta dagars semes-
ter men detta avslogs i riksdagen.

Socialstyrelsens utredning      
Kommittén bestod av tjänstemän från socialstyrelsen 

SOU 1922:33 Förslag till lag om arbetstidens begränsning jämte utredningar rörande 
arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken. 
Förslag om förläggning av den provisoriska lagens giltighet, lagen förlängdes.

Lantarbetstidsutredningen 
Partsammansatt 

SOU 1935:48 med förslag om lag till arbetstiden i jordbruk och trädgårdsskötsel, 
ledde till Lantarbetstidslagen 1936

1936 års semestersakkunniga
Partsammansatt.

SOU 1937:49 Betänkande med förslag om lag till semester. Förslag om två veckors 
semester. Lagstadgades 1938. 
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Arbetstidsutredningen angående affärs- och kontorsanställda                
Partsammansatt.

SOU 1937:55 Betänkande med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln och butik-
stängningslag, ledde till arbetstidslagen för detaljhandel.

Fritidsutredningen
Partsammansatt.

SOU 1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättandet av fritids-
reservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning 1942, inga förslag 
om reglering av arbetstid, förslag om ändring av lagen för hälsovård samt exproprier-
ing för tillgodoseende av friluftslivets behov.

SOU 1942:19 Betänkande med utredning och förslag angående semester för hus-
mödrar, förslag om hur husmödrarnas semester kan ordnas, inga lagförslag.

1942 års semesterkommitté
Kommittén bestod av en riksdagsman, en advokat, en jägmästare och byråsekreterare 
och häradshövding.

SOU 1944:59 Betänkande med förslag om ändrad semesterlagstiftning, Föreslog än-
drad lagstiftning, ledde till att antalet semesterberättigade ökade.

SOU 1945:59 Betänkande med förslag till lagstiftning om längre semester för vissa 
arbetstagare. Föreslog förlängd semester för vissa arbetstagare med särskilt pressande 
eller hälsofarligt arbete samt ungdomar, ledde till förlängd semester för vissa grupper.

Semester åt husmödrar, lantbrukare m.fl.
SOU 1952:19 Utredning från arbetsmarknadsstyrelsen som utreder möjligheter till 
semester för personer som i formell mening inte är arbetstagare.

Arbetstidsutredningen 
Partsammansatt.

SOU 1947:65 Arbetstidsutredningens betänkande del I arbetare i gruva och stenbrott. 
Förslag till lag om 40 timmars arbete för gruvarbetare.1 

SOU 1948:51 Arbetstidsutredningens betänkande del II Treskiftesarbetare och tun-
nelarbetare. Föreslog kortare arbetstid för dessa grupper. 

SOU 1950:32 Arbetstidsutredningens betänkande del IV Tre veckors semester. Ledde 
till införandet av tre veckors semester. 

SOU 1954:22 Arbetstidsutredningens betänkande del V Ny arbetstidslagstiftning och 
partiell arbetstidsförkortning.

1  Dessa förslag ledde inte till lagstiftning men arbetargrupperna förkortade arbetstiden via avtal 
kort efteråt.
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Utredningen om kortare arbetstid 
Partsammansatt.

SOU 1956:20 Betänkande framlagt av särskilda sakkunniga, ledde till 45 timmars 
arbetsvecka. Arbetstidslagen blev även semi-dispositiv.

1960 års Semesterkommitté 
Partsammansatt

SOU 1962:44 Semesterlag – betänkande med förslag, ledde till fyra veckors semester.

1963 års arbetstidskommitté 
Partsammansatt

SOU 1968:66 Allmän arbetstidslag. Förslag på lag på 40 timmars arbetsvecka, vilket 
var fullt genomfört 1973.

1974 års semesterkommitté
Partsammansatt

SOU 1975:88 Fem veckors semester. Ledde till införandet av fem veckors semester.

Familjestödutredningen 
Partsammansatt

SOU 1975:62 Kortare arbetstid för småbarnsföräldrar.

DELFA – delegationen för arbetstidsfrågor 
Partsammansatt.

SOU 1976:34 Kortare arbetstid När? Hur? Inga förslag till lag. 

SOU 1978:48 Arbetstiderna inför 80-talet Inga förslag till lag.

Utredningen av vissa arbetstidsfrågor 
Partsammansatt

SOU 1981:5 Ny arbetstidslag, föranleder en ny lagstiftning som öppnar upp för 
avtalslösningar på arbetstidsområdet.

1986 års semesterkommitté 
Partsammansatt

SOU 1986:5 Om semester. Inga förslag till lag.
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Arbetstidskommittén 
Partsammansatt.

SOU 1989:53 Arbetstid och välfärd. Inga förslag till lag.

Utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester 
Partsammansatt

SOU 1992:27 Årsarbetstid. Föreslår att fyrtiotimmarsveckan ska omvandlas till en 
årsarbetstid om 2007 timmar, ingen lagstiftning sker.

1995 års arbetstidskommitté 
Partsammansatt

SOU 1996:145 Arbetstid, längd, förläggning och inflytande. Förslag till mer flexib-
la arbetstidsregler, leder till en ändring i arbetstidslagen som innebar att avvikelser 
från lagen får göras endast under förutsättning att den inte innebär mindre förmånliga 
regler för arbetstagaren än vad som följer av EG-direktiven.

Kortare arbetstid – för och emot
DS 2000:22 Företrädare från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, 
samt tjänstemän på finansdepartement. Inget lagförslag

KNAS – kommittén för nya arbetstid och semesterregler 
Partsammansatt

SOU 2002:58 Tid för arbete och ledighet. Kommittén föreslår bland annat en lag om 
flexibel ledighet som ger arbetstagare rätt till ledighet motsvarande fem arbetsdagar 
varje år. KNAS publicerar också skrifter om arbetstid med enskilda medlemmar ur 
kommittén. Av dessa har SOU 2002:6 Arbetstiden – pengarna eller livet, skriven av 
utredningens ordförande Hans Karlsson använts



184

Käll- och litteraturförteckning

Tryckta källor 
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