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Sammanfattning 

 
 
 
I denna uppsats behandlas den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen kring 
arbetarskydd inom en tidsperiod som sträcker sig från andra hälften av 1800-talet fram till 
1960-talet. Med begrepp lånade från Rolf Torstendahl kan uppsatsen sägas röra sig från tiden 
för ’den organiserade kapitalismen’ fram till tiden för ’den participatoriska kapitalismen’. 
Särskilt intresse ägnas åt att arbetarskyddslagstiftningen först år 1963 utvidgades till att också 
omfatta de anställda i den offentliga förvaltningen. Denna utvidgning av arbetarskyddslagen 
problematiseras utifrån det faktum att politiker inte bara är förtroendevalda till uppgift att 
företräda medborgarna, utan också är arbetsgivare åt dem som arbetar i det allmännas tjänst. 
Genom att betrakta lagstiftning som en institutionalisering av värderingar utgår uppsatsen från 
antagandet att aktörers handlingsutrymme begränsas av olika hinder som uppställs av ’det 
institutionella arvet’. Den empiriska undersökningen inriktas på riksdagens behandling åren 
1943 till 1963 av frågan om huruvida arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle 
utvidgas till att omfatta den offentliga förvaltningen eller inte. Materialet utgörs i detta avsnitt 
av sådant riksdagstryck som motioner, propositioner och riksdagsprotokoll. I detta material 
återfanns ingen diskussion som tog upp frågan om politikers roll som arbetsgivare. Denna roll 
verkar inte ha varit något som politikerna själva reflekterade över. Att utvidgningen av 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde till att omfatta den offentliga förvaltningen inte 
skedde år 1949 utan först år 1963 förklaras huvudsakligen av dels det institutionella arvets 
betydelse, dels det faktum att den år 1949 bildade myndigheten arbetarskyddsstyrelsen var 
drivande i frågan. 
 
 
Nyckelord: arbetarskyddslagen, institutionella hinder, offentlig förvaltning, rörelse, 
verksamhet, politiker som arbetsgivare. 
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Introduktion 

The state of Participatory Capitalism in Sweden was an active state. Its bureaucracy was the 
central instrument for bringing a new society into existence, and the government was the 
centre for these efforts. 1 

Nu gällande bestämmelser erhöllo vi genom 1912 års l a g  o m  a r b e t a r s k y d d. 
Denna gäller för varje slag av förvärvsverksamhet, d.v.s. verksamhet som drives i 
förvärvsavsikt, men ej för offentlig förvaltning.2 

Den offentliga förvaltningens roll som verkställare av politiska beslut är en viktig del av ett 
lands statsskick. I denna studie problematiseras det ofta bortglömda faktum att politikerna inte 
bara är förtroendevalda utan även förvaltningens arbetsgivare.  
    Historikern Rolf Torstendahl har beskrivit perioden i Sverige åren 1933 till 1975 som en 
delaktighetskapitalism och inom denna tidsrymd var den offentliga förvaltningen, 
”byråkratin”, central.3 Andra forskare har om ungefär samma tidsperiod talat om 
folkhemsfasen respektive expansionsfasen.4 Oavsett val av namn så kännetecknades denna 
tidsperiod av införandet av ett stort antal socialpolitiska reformer inom ramen för en 
välfärdsstat uppbyggd på principen om resursfördelning och ökad politisk interventionism i 
samhället i övrigt.  
    Statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg har givit en modern definition av begreppet förvaltning 
som förtjänar att omnämnas för att därigenom få en bild av hur detta begrepp kan förstås idag: 
”Med förvaltning avser vi offentliga verkställandeorgan på alla politiska nivåer”5 (min 
kursivering) och detta anser jag vara en definition som även är relevant för denna 
undersökning med sitt historiska perspektiv.     
    Den empiriska undersökningen riktar in sig på en särskild lag, arbetarskyddslagen, och 
dess tillämpningsområde under en viss tidsperiod. I fokus för intresset står alltså det faktum 
att politiker inte bara är förtroendevalda utan också arbetsgivare. Det politiska 
arbetsgivarskapet återfinns på statlig, regional och kommunal nivå. 
    Arbetarskyddslagen utvidgades år 1963 till att gälla också för den offentliga förvaltningen. 
Då arbetarskyddslagen år 1949 hade reviderats var den offentliga förvaltningen, statlig och 
kommunal, undantagen från lagen. Detta faktum är uppsatsens ämne och ligger till grund för 
syfte och frågeställning. 

Disposition 

Uppsatsen ämnar beskriva den historiska utvecklingen av lagstiftningen kring arbetarskydd 
och empiriskt undersöka riksdagsdebatten i frågan om utvidgning av arbetarskydds-
lagstiftningens tillämpningsområde åren 1943 till 1963. Vidare kommer statens roll som 
arbetsgivare att problematiseras och diskuteras. Dessa utgångspunkter ligger alla till grund för 
formulering av syfte och frågeställning.  
    Avsnittet forskningsläge diskuterar tidigare forskning angående frågan om staten som 
arbetsgivare samt åskådliggör hur traditionell arbetsmiljöforskning har sett ut.  

                                                 
1 Torstendahl 1991, s 144. 
2 Svensk uppslagsbok (1958) Band 2. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. Spalt 102. 
3 Se sid. 16 i denna uppsats. 
4 Blomquist 2008, s 240-241. 
5 Ahlbäck Öberg 2008, s 173. 
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Olika metodologiska överväganden diskuteras i nästa avsnitt och tyngdpunkten ligger på hur 
urvalet av material motiveras samt en redogörelse för vad som menas med begreppet 
källkritik och vad en källkritisk granskning bör innehålla.  
    I uppsatsens teoriavsnitt diskuteras inledningsvis själva begreppet teori och på vilket sätt 
denna uppsats förhåller sig till teorianvändning. Sedan presenteras tre olika teoretiska ansatser 
vilka bildar ram för redovisningen av uppsatsens resultat. Resultatavsnittet är indelat i två 
delar; en litteraturstudie och den empiriska undersökningen. 
     I litteraturstudien analyseras arbetarskyddslagstiftningens historik samt arbetarskyddets 
institutionella villkor och begränsningar. Begreppen arbete och lönearbete definieras så som 
dessa kan förstås mot bakgrund av industrisamhällets framväxt. Den omvandling av samhället 
som industrialismen förde med sig ledde gradvis fram till införandet av olika socialpolitiska 
lagar av vilka yrkesfarelagen kan ses som särskilt betydelsefull. Efter avsnittet om tillkomsten 
av denna lag följer så en redogörelse som presenterar de förändringar och revideringar som 
ledde fram till arbetarskyddslagen. 
    Den empiriska undersökningen inriktas på riksdagsbehandlingen åren 1943 till 1963 
angående huruvida arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle utvidgas till att omfatta 
den offentliga förvaltningen eller inte. Genom att studera riksdagstryck kartläggs här debatten 
i riksdagen inom den valda tidsperioden i syfte att svara på uppsatsens frågeställningar. 
    Avslutningsvis sammanfattas och tolkas uppsatsens resultat i analysdelen av uppsatsen, 
vilken också leder fram till förslag för fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens val av ämne har sin bakgrund i egen erfarenhet av och eget intresse för 
arbetsmiljöfrågor samt viljan av att utforska det offentliga arbetsgivarskapets villkor och 
förhållanden. Min initiala forskningsansats var att kartlägga varför arbetarskyddslagen från år 
1949 inte, som jag antog, omfattade den offentliga sektorn. Utifrån modernt språkbruk var ett 
rimligt antagande att den offentliga sektorn stod som ett samlingsnamn för verksamheter inom 
områdena vård, skola och omsorg. Efter hand stod det dock klart att begreppet den offentliga 
sektorn i detta sammanhang var missvisande eftersom arbetarskyddslagen redan innan år 1949 
hade ansetts vara tillämplig även ”beträffande sådan verksamhet, som utövas av exempelvis 
[…] kommunala […] fattigvårds- och sjukvårdsinrättningar.6   
    I stället var den offentliga förvaltningen en mer korrekt benämning på den del som inte 
omfattades av lagen; vilket också framgår av ett betänkande från år 1946: ”Sådan statens 
verksamhet, som avser allmän förvaltning och rättskipning, d. v. s. den egentliga 
tjänstemannaverksamheten, har däremot icke inbegripits under lagen. […] Ej heller har lagen 
ansetts gälla i fråga om sådan kommunal verksamhet, som utövas av exempelvis brand- och 
polisväsen, förvaltnings-, skatte- eller andra liknande myndigheter.”7 
    Maria Steinberg som studerat historiken kring skyddsombudsuppdraget skriver att i och 
med ändringen av arbetarskyddslagen år 1963 ”vidgades skyddsombudsinstitutionens 
tillämpningsområde genom att alla offentligt anställda fr.o.m 1964  kom att omfattas av 
Arbetarskyddslagen.”8 På ett likartat sätt beskrivs den historiska utvecklingen i en skrift 
utgiven år 2012 av Landsorganisationen (LO).9  
    Hos Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist ökar graden av tydlighet med avseende på 
vad ändringen av arbetarskyddslagens tillämpningsområde år 1963 innebar: 

 
                                                 
6 SOU 1946: 60, s 174. 
7 Ibid. 
8 Steinberg 2004, s 90. 
9 Landsorganisationen i Sverige 2012, s. 23. 
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En principiellt betydelsefull ändring gjordes år 1963 i arbetarskyddslagen. 
Tillämpningsområdet utvidgades då från att tidigare bara ha gällt rörelse till att avse även 
statlig och kommunal förvaltning samt annan verksamhet som inte bedrivs i 
förvärvssyfte.10 
 

En stor fördel med att använda sig av litteratur såsom betänkanden från kommittéer är att de 
ofta inleds med en historisk tillbakablick och översikt i vilken en tydlig bild kan ges av 
lagstiftningens institutionella arv. I SOU 1972:86 ges för denna uppsats vidkommande en klar 
bild av lagändringen i arbetarskyddslagen år 1963 och vad den innebar: ”… lagstiftningens 
tillämpningsområde utvidgades från rörelse till i princip all verksamhet till vilken arbetstagare 
används för arbetsgivares räkning. Härigenom inordnades även den offentliga förvaltningen 
under lagstiftningen.”11(Min kursivering).  
    När ovanstående begrepp hade definierats och klargjorts uppstod frågan varför litteraturen - 
enligt min mening - inte problematiserade det faktum att arbetarskyddslagen först år 1963 
också omfattade förvaltningsverksamhet i statlig och kommunal regi. Ändringen av lagen år 
1963 ses i en del av det material som ligger till grund för denna uppsats som ”principiellt 
betydelsefull”12 och ”viktig”13 men någon fördjupad diskussion kring händelsen har enligt 
mitt förmenande inte funnits. 
    Perioden efter år 1949 har också beskrivits enligt följande: ”De följande två decennierna 
präglades av en tämligen lugn och odramatisk utveckling på arbetarskyddsområdet. Då 
lagstiftningen utvidgades till att år 1964 omfatta även den offentliga förvaltningen skedde 
detta utan större diskussioner.”14  
    Det är mot bakgrund av detta som man ska betrakta valet av ämnesinriktning; som ett sätt 
att få ökad förståelse om det speciella i det politiska arbetsgivarskapets natur och särkilt 
fokusera på den historiska utvecklingen av lagstiftning på området arbetarskydd/arbetsmiljö 
för de samhällssektorer som har politiker som arbetsgivare, i detta fall den offentliga 
förvaltningen. Uppsatsens empiriska undersökning genomfördes med ovanstående påstående 
om att åren 1949 till 1963 skulle ha kännetecknats av en ”tämligen lugn och odramatisk 
utveckling på arbetarskyddsområdet” i åtanke. En ambition var att på något sätt försöka 
kartlägga denna period. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är tredelat och består i att:  
    För det första göra en litteraturstudie inriktad mot den historiska utvecklingen av den 
svenska lagstiftningen inom arbetarskydd och denna lagstiftnings institutionella villkor och 
begränsningar.  
    För det andra genomföra en empirisk studie som fokuserar på riksdagsdebatten mellan år 
1943 till och med år 1963 gällande arbetarskyddslagens tillämpningsområde och huruvida 
detta skulle utvidgas till att omfatta även den offentliga förvaltningen.  
    För det tredje att problematisera det faktum att politiker inte bara är förtroendevalda utan 
också arbetsgivare. 

 

                                                 
10 Gullberg & Rundqvist 2004, s 15. 
11 SOU 1972:86, s 61. 
12 Gullberg & Rundqvist 2004, s 15. 
13 SOU 1972:86, s 61. 
14 Danielsson 1990, s 23. 
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Frågeställningar 

Mot bakgrund av studiens syfte har följande frågeställningar utkristalliserats:  
 

• Vilken argumentation i riksdagsdebatten var den dominerande när det 1949 beslutades 
att arbetarskyddslagens tillämpningsområde inte skulle utvidgas till att omfatta den 
offentliga förvaltningen?  

• Vilka motiv angavs i riksdagsdebatten då utvidgningen av arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde till att omfatta den offentliga förvaltningen beslutades år 1963? 

• Går det att i det riksdagstryck som studerats finna exempel på att frågan om det 
politiska arbetsgivarskapet tagits upp till diskussion? Vilka argument användes i så 
fall? 

 

Forskningsläge 

Staten som arbetsgivare 

Lasse Kvarnström & Ylva Waldemarsson hävdar i inledningskapitlet till boken I statens 
tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930 att: ”Inom 
historieforskningen är de statsanställda en sorgligt bortglömd grupp.”15 
    Femton år senare är fortfarande efterfrågan stor på ytterligare kunskap om det offentliga 
arbetsgivarskapet och den offentliga arbetsgivarpolitiken. Rolf Å Gustafsson efterlyser 
historiskt-institutionellt inriktade undersökningar i ämnet. ”För Sveriges del är vi […] inte ens 
i närheten av den tillgång på information om den konkreta institutionella historien 
[beträffande det offentliga arbetsgivarskapet] ... ”. 16  
    Det finns således kunskapsluckor att fylla inom detta forskningsområde och det är utifrån 
detta konstaterande som uppsatsens ämnesval ska betraktas.  
    Vad har vi då för kunskap när det gäller frågor kring staten och dess roll som arbetsgivare? 
I ovan nämnda bok av Kvarnström m. fl. återfinns ett flertal aspekter som har relevans för 
föreliggande studie. I bokens fokus står relationen mellan de anställda i staten och deras 
arbetsgivare, politikerna, samt hur denna relation påverkat exempelvis den fackliga 
organiseringen. Kvarnströms respektive Waldemarssons kapitel i boken är båda empiriska 
undersökningar medan Åmarks bidrag kan ses som ett försök till en övergripande reflektion 
kring fenomenet fackliga organiseringsstrategier inom statlig sektor. 
    Kvarnströms kapitel har titeln ”I statens tjänst - stationskarlar och brevbärare vid SJ och 
Postverket 1897-1919”.17 Riksdagen går, enligt Kvarnström, att huvudsakligen betrakta som 
synonym med den statliga arbetsgivaren och arbetsgivarskapet utövades genom politiska 
beslut. Värt att påpeka är att Kvarnströms undersökningsperiod omfattar tiden innan den 
allmänna rösträtten hade införts i Sverige. 
    Waldemarsson studerar dels det statliga arbetsgivarskapet generellt, dels kvinnor anställda 
inom det statliga Telegrafverket 1870 - 1925. Kapitlet heter ”Kön, klass och statens finanser - 
en historia om statligt arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870 - 1925.”18  
    Av betydelse för denna uppsats är Waldemarssons slutsatser i frågan huruvida kvinnor 
ansågs lämpliga som innehavare av höga befattningar i den statliga förvaltningen. När det 

                                                 
15 Kvarnström, Waldemarsson & Åmark 1996, s 11. 
16 Gustafsson 2011, s 15. 
17 Se Kvarnström m.fl. 1996, s 23-110. 
18 Ibid. Se s 111-243. 
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gällde positioner högt uppe i förvaltningshierarkin framfördes i det utredningsbetänkande 
Waldemarsson studerat åsikter om det olämpliga i att tillsätta dessa positioner med kvinnor: 
”Med utgångspunkt i olika resonemang kring den kvinnliga naturens särart och därmed 
vidhängande olämplighet för vissa tjänster, betonade kommittén att rättvisekrav mellan könen 
aldrig fick äventyra statsnyttan.”19 
    Vare sig vi definierar offentligt styrda verksamheter som offentlig sektor eller offentlig 
förvaltning så är ett faktum gemensamt för arbeten som utförs i det offentligas regi: 
arbetsgivaren är politiker. Arbetsgivare inom dessa välfärdstjänsteområden har, som Rolf Å 
Gustafsson uttrycker det, ”endast demokratiskt delegerad makt av villkorlig natur.” 20 Detta 
konstaterande, som är en viktig utgångspunkt för denna uppsats, visar på det speciella med det 
offentliga arbetsgivarskapet och som särskiljer det från de villkor som råder för den privata 
arbetsgivaren.  
    Gustafsson påpekar också att arbetsmiljöforskare ofta inte tagit hänsyn till detta utan istället 
använt samma metoder och synsätt då man studerat, vad han kallar, välfärdstjänstearbetarnas 
arbetsvillkor som då man undersökt arbetsmiljön inom den privata sektorn. 
”Välfärdstjänsternas karaktär och speciella samhällsroll har sällan eller aldrig kopplats 
samman med frågan om hur arbetsvillkoren förändras eller hur de borde utvecklas. 
Diskussionen om vad som karakteriserar välfärdstjänstespecifika organisationsformer har 
knappt kommit igång.”21  
    De som är anställda av en politisk arbetsgivare befinner sig i en speciell situation. De är ju 
själva en del av den stat, kommun och landsting de arbetar åt, och berörs som medborgare i 
större eller mindre grad av det arbete de avlönas för att utföra. Under lång tid var de också, 
med åberopande av den statliga överhögheten, nekade ett antal av de rättigheter som andra 
arbetstagare hade erkänts. ”Av statens ordinarie tjänare krävdes lydnad, objektivitet och 
lojalitet. I utbyte garanterades tjänaren livslång anställningstrygghet, något som bl a tog sig 
uttryck i talesättet att ’statens kaka är liten men säker’.”22  
    Hos Christer Lundh beskrivs denna höghetsrätt som rätten för staten att utan att förhandla 
reglera löner samt övriga arbets- och anställningsvillkor.23 Den ”speciella situation” som 
rådde inom den offentliga förvaltningen kan till stor del begripliggöras genom en förståelse av 
förvaltningens historiska arv och traditioner. En så kallad ordinarie ämbetsman var i princip 
oavsättlig vilket gick i linje med talet om ”livslång anställningstrygghet”.  
    Enligt Klas Åmark går det att se ordinarietjänsterna som ett sätt för arbetsgivarna att få de 
anställda att avstå från möjligheten att strejka. I Kvarnström m. fl. säger Åmark att: 
”Anställningstrygghet, högre löner och bättre anställningsvillkor byttes mot förbud mot 
strejker och skyldighet att då andra statligt anställda strejkade ta anvisade arbetsuppgifter, det 
vill säga att i praktiken fungera som strejkbrytare.”24  
    När den statliga förvaltningen med dess genom historien nedärvda traditioner sätts i 
relation till den samtida och stegvisa demokratiseringen av det svenska samhället blir det 
extra intressant att problematisera den offentliga arbetsgivarpolitiken. Staten som arbetsgivare 
önskade lojala anställda, samtidigt ökade kraven i samhället på inflytande och 
medbestämmande.  
    I sin studie av statligt och landstingskommunalt arbetsgivarskap utmejslar Malin Wreder i 
sin D-uppsats i sociologi det statliga arbetsgivarskapet i tre olika teman. Ett sådant tema är 

                                                 
19 Ibid, s 133. 
20 Gustafsson 2004, s 271. 
21 Ibid, s 276. 
22 Kvarnström m. fl. 1996, s 16. 
23 Lundh 2002, s 98. 
24 Kvarnström m. fl. 1996, s 263. Åmarks kapitel heter ”Staten och facket. Statligt arbetsgivareskap och fackliga 
strategier”. Se s 245-272 i Kvarnström m. fl. 
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den redan nämnda höghetsrätten. De övriga är den statliga arbetsgivaren som juridisk 
normgivare och aktör samt synen på staten som den goda arbetsgivaren. 25 

Forskning om arbetarskydd/arbetsmiljö 

Som motiv för denna studie finns ett antagande om att det existerar en klar dominans av 
arbetsmiljöforskning som har fokus på dels privata arbetsgivare, dels industri och tillverkning. 
Ett sådant förhållande skulle kunna vara förklarligt av flera skäl, varav det främsta torde gälla 
det faktum att lagstiftning om yrkesfara och arbetarskydd ursprungligen riktades mot just 
industri och privat sektor, för att successivt utvidgas till allt fler samhällssektorer. Därför har 
också den historiska arbetsmiljöforskningen sett det som sin uppgift att, ofta med ett lokalt 
perspektiv, skildra arbetarskydd och arbetsförhållanden inom verkstäder, bruk och andra 
industrier. Som exempel kan här nämnas serien ”Det svenska arbetets historia” som innehåller 
ett antal studier tillkomna inom ramen för ett forskningsprojekt med fokus på arbetsdelning, 
arbetsprocesser och arbetsmiljö vid företag inom branscher som sågverk, porslinstillverkning 
och verkstadsindustri.26 Hur arbetsmiljön har sett ut inom andra sektorer i samhället som 
staten, landsting och kommuner har inte varit lika väl belyst. För att undersöka ovanstående 
antaganden och visa på det relevanta i val av ämnesinriktning utfördes en fritextsökning i 
Libris databas.27 Resultatet blev följande: 
 
Skyddsombud industri: 9 träffar 
Skyddsombud offentlig sektor: 1 träff 
Arbetsmiljö industri : 321 träffar 
Arbetsmiljö offentlig sektor: 28 träffar28 
Arbetarskydd industri: 316 träffar (11 avhandlingar. En handlar dock om journalisters 
arbetsmiljö vilket inte känns som en typisk industriell miljö.) 
Arbetarskydd offentlig sektor: 12 träffar (Varav 2 träffar kategoriseras under rubriken 
avhandlingar; de två träffarna utgörs av två olika versioner av samma avhandling där den ena 
är en E-bok och den andra en bok.)  
 
Arbetarskydd offentlig förvaltning: 5 träffar.29 
  

(Sökordskombinationerna är kursiverade.) Sökning gjord 24/5 2012. 
 
Påpekas bör att syftet med genomförandet av denna fritextsökning inte var att finna litteratur 
som sedan skulle användas i undersökningen, utan istället att ta reda på huruvida antagandet 
var korrekt då det gällde vilka områden som arbetsmiljöforskare traditionellt har ägnat sig 
åt. Denna summariska sammanställning ger i alla hänseenden en fingervisning om vilka 
                                                 
25 Wreder 1999, s 12-13. 
26 Forskningsprojektet bedrevs vid Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen, och ledde bland 
annat fram till följande böcker:  Maths Isacson ”Verkstadsindustrins arbetsmiljö: Hedemora Verkstäder under 
1900-talet”; Lars Magnusson ”Arbetet vid en svensk verkstad. Munktells 1900 – 1920”; Alf Johansson ”Arbetets 
delning: Stocka Sågverk under omvandling 1856 – 1900”; Ulla Wikander ”Kvinnors och mäns arbeten: 
Gustavsberg 1880 - 1980: genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik.”  
27 Valet av Libris databas beror på dess höga täckningsgrad. Libris administreras av Kungliga biblioteket i 
Stockholm och databasen har enligt egen uppgift omkring 7 miljoner titlar från 170 olika bibliotek, av vilka de 
flesta biblioteken utgörs av forskningsbibliotek. Se http://www.kb.se/libris/Om-LIBRIS/. (Hämtad 2012-06-11). 
28 Den bok som för denna uppsats vidkommande verkar vara den mest relevant är ”Den ohälsosamma vården? : 
en genomgång av forskning om välfärdsstat, folkhälsa och arbetsmiljö.”/ Peter Antman & Rolf Å Gustafsson. 
(1995). Den har dock inte använts i denna uppsats. 
29 Här återfanns ingen litteratur som jag anser behöver kommenteras. 



 12 

områden som traditionellt varit i fokus för forskare inom arbetsmiljöområdet. Vi har helt 
enkelt inte så mycket kunskap om förhållandena på arbetsplatser som drivs i det offentligas 
regi. 
    Det ska också påpekas att av den litteratur som påträffades i databasen vid de 
fritextsökningar som antogs vara mest relevanta för denna undersökning (skyddsombud 
offentlig sektor, arbetsmiljö offentlig sektor, arbetarskydd offentlig sektor och arbetarskydd 
offentlig förvaltning) har ingen använts som sekundärlitteratur i denna uppsats.  
    Istället har den sekundärlitteratur som ligger till grund för uppsatsen kunnat inhämtas 
genom att referenslistor i kurslitteratur med anknytning till ämnesområdet kartlagts. Jag anser 
att den bearbetade litteraturen som använts i uppsatsen är representativ för ämnet och därför 
också kan ligga till grund för en historisk-institutionell litteraturstudie. Någon översiktlig 
genomgång av vad uppsatsens sekundärlitteratur behandlar är inte nödvändig eftersom detta 
framkommer successivt i själva litteraturstudien. 
     
 

Metod och material 

Allmänna överväganden. 

Uppsatsens empiriska undersökning har fokus på den offentliga förvaltningen. Redan detta 
val av studieobjekt innebär i sig ett problem av definitionsmässig karaktär. Till yttermera 
visso riskerar uppsatsens historiska perspektiv bidra till att nutida språkbruk lätt kan komma 
att anläggas även på den samtid som analyseras. Vilka sektorer i samhället och vilka yrken 
avsågs med begreppet den offentliga förvaltningen där och då? Vad står begreppet för idag, 
här och nu? För att exemplifiera detta dilemma går det att titta på ordet för kvinnlig 
tjänsteman vid yrkesinspektionen -”Yrkesinspektris”- som med ett nutida språkbruk istället 
antagligen hade blivit ”Yrkesinspektör”. I de fall jag ställs inför ett dylikt dilemma kommer 
jag välja att använda mig av samtidens terminologi därför att ett sådant tillvägagångssätt 
innebär en optimal spegling av varje historisk tid.  
   Historikern Sten Carlsson har i sin analys av olika yrkens historiska utveckling i Sverige 
använt sig av begreppet offentlig verksamhet och i detta har då rymts den stats- och 
kommunalförvaltning som vi här intresserar oss för.30 
    Jag väljer dock i denna uppsats att använda mig av begreppet offentlig förvaltning då 
begreppet ’verksamhet’ för med sig andra definitionsmässiga svårigheter, vilket ganska snart 
blir uppenbart i denna framställning. 
     

Avgränsning 

Tidsmässigt avgränsas den empiriska undersökningen till perioden 1943 - 1963. Att år 1943 
blir startpunkten beror på att det vid denna tid pågående utredningsarbetet kring 
arbetarskyddslagstiftningen, inom ramen för den så kallade arbetarskyddskommittén, hade 
hänvisat till två för sammanhanget viktiga interpellationsdebatter, av vilka den första 
daterades till år 1943. Visserligen skulle år 1938 kunna vara undersökningsperiodens start. 
Det var nämligen detta år som arbetarskyddskommittén hade tillsatts. Man hade också kunnat 
ha år 1946 som undersökningsperiodens startpunkt; det år då kommitténs slutbetänkande 
presenterades. År 1943 blir mot bakgrund av ovanstående resonemang ett slags medelväg som 

                                                 
30 Carlsson 1968, s 16. 
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också innebär att kommitténs arbete, som löpte parallellt med de redovisade 
interpellationsdebatterna, indirekt kan kommenteras och relateras till där så är aktuellt. 
    Arbetarskyddskommitténs uppdrag var att se över den befintliga arbetarskyddslagen och 
föreslå förändringar och det är kommitténs pågående arbete och sedermera slutgiltiga förslag 
som den samtida riksdagsbehandlingen i hög grad förhöll sig till.  
    År 1963 beslutade riksdagen om att arbetarskyddslagen skulle ändras till att omfatta även 
den offentliga förvaltningen, varför detta år blir den empiriska undersökningens slutpunkt. 

Urval av litteratur och källor.   

Uppsatsen följer alltså den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen om 
arbetarskydd. I enlighet med denna ansats går det att betrakta lagstiftning som en institution 
med rötter bakåt i tiden. Här begränsas undersökningen till att följa arbetarskyddets 
institutionella historik; ett medvetet val görs där lagstiftningen om arbetarskydd förstås som 
en institution som dels bygger vidare på en serie av tidigare institutioner, dels kodifierar sin 
samtids värderingar. För att skissera denna historiska utveckling har sekundärlitteratur som 
har funnits vara representativ och trovärdig bearbetats. Denna litteratur utgörs till största del 
av avhandlingar, forskarantologier och översiktsverk som jag har fått kännedom om via bland 
annat referenslistor och hänvisningar. 
    De primära källor som används är de riksdagstryck som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen och detta material har inhämtats på Eskilstuna stadsbibliotek och 
Riksdagsbiblioteket.  
    Avgränsningen av primärmaterialet till att omfatta endast riksdagstryck bör också 
diskuteras. I sin studie av löner och lönesystem för stationskarlar och brevbärare under åren 
1897 till 1919 motiverade Lasse Kvarnström sitt val av att huvudsakligen intressera sig för 
riksdagshandlingar på följande sätt:  
 

Det var riksdagen som utövade det politiska arbetsgivarskapet. Riksdagens båda kamrar 
fungerade som det statliga arbetsgivarskapets bolagsstämma. [---] Det var där [i 
riksdagsbehandlingen] striden om reglementena stod, i kommittébetänkanden, i 
propositioner som inkluderar verksledningarnas äskanden och utlåtanden, i motioner, i 
utskottsmaterial och inte minst i den kammardebatt som föregick själva beslutsfattandet.31 
 

Även om det skiljer omkring femtio år mellan den tidsperiod Kvarnström intresserar sig för 
och den tidsperiod som den empiriska undersökningen i denna uppsats fokuserar så menar jag 
att Kvarnströms motivering till sitt val av primärmaterial för att kartlägga det politiska 
arbetsgivarskapet är relevant även för denna undersökning.  
    Alternativa och kompletterande primära källor skulle kunna vara dagstidningar och 
tidskrifter. Genom att använda dessa källor skulle det vara möjligt att nå kunskap om samtida 
opinionsyttringar vilka kunde ställas i relation till enskilda riksdagsledamöters och statsråds 
åsikter och yttranden såsom dessa kommer till uttryck i motioner och propositioner. Det kan 
rimligen förutsättas att ett sådant källmaterial skulle kunna fånga in en bredare samhällsdebatt 
än vad som är möjligt då materialet begränsas till att omfatta de offentliga trycken från 
riksdagen.  
    Eftersom uppsatsen kretsar kring frågan om arbetarskydd skulle det ligga nära till hands att 
även intressera sig för publikationer från arbetsgivarorganisationer och fackliga 
organisationer. Genom ett sådant tillvägagångssätt skulle undersökningen kunna kartlägga hur 
argumentation och debatt såg ut inom respektive mellan dessa intresseorganisationer och se på 
vilket sätt detta kunde tänkas ha påverkat riksdagens beslut i den ena eller andra riktningen. 

                                                 
31 Kvarnström m. fl. 1996, s 29.  
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I riksdagstrycket ryms såsom brukligt är också yttranden från olika remissinstanser vilka ges 
möjlighet att komma med synpunkter på kommittéförslag. I den mån valet att inte använda 
andra primära källor än riksdagstryck samtidigt innebär att diverse organisationsmaterial inte 
studeras, skulle denna brist till viss del kunnat ha kompenserats genom att ingående granska 
remissinstansernas yttranden. I regel var arbetsmarknadens organisationer remissinstanser då 
det gällde lagstiftning som på något sätt berörde dessa. Jag kommer dock inte aktivt söka efter 
remissinstansernas yttranden utan endast lyfta fram sådant som jag finner särskilt 
anmärkningsvärt och relevant. Som exempel på detta kan nämnas det sätt på vilket 
arbetarskyddsstyrelsens yttranden refereras i samband med kartläggningen av texten i 
proposition nr 126: 1963. 
    Ett annat mycket viktigt påpekande i detta sammanhang är det att jag inte med säkerhet kan 
veta att samtliga riksdagshandlingar som behandlar frågan om arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde under perioden 1943 till 1963 finns representerade i denna undersökning.  
Det riksdagstryck som ingår i den empiriska undersökningen kan ses som få till antalet, och 
tidsintervallet mellan vissa av dem långt. Från motionen år 1958 till det att 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde ändrades år 1963 förflöt fem år.  
    Jag finner det dock vara i högsta grad sannolikt att jag har fångat in de viktigaste 
riksdagshandlingarna. Detta påstående bygger jag på att det i annat primärmaterial har 
hänvisats till just dessa riksdagshandlingar. Min ambition har varit att varje riksdagshandling 
som det i annat primärmaterial har hänvisats till och som har relevans för den empiriska 
undersökningen har studerats och använts i undersökningen. Denna ambition har med ett 
undantag uppnåtts.32  
 
   
Källkritik 
 
Offentliga handlingar som riksdagstryck ses i denna uppsats som exempel på vad Knut 
Kjeldstadli kallat meddelande normativa kvarlevor.33 De är meddelande i den meningen att de 
har skapats för att säga oss någonting och de representerar något som har ett värde utöver sig 
självt. De meddelande kvarlevorna kan delas in i beskrivande och normativa. De primära 
källor som används här är typiska för källor som huvudsakligen är av normativ art; de 
uttrycker en åsikt om hur något borde vara. En lag talar om vad som är bra och vad som är 
mindre bra, tillåtet och otillåtet. Lagstiftningen är fylld av värdeomdömen och kan betraktas 
som en samling nedtecknade värderingar som i högre eller mindre grad utgår från samhällets 
historiska arv.  

                                                 
32 Se fotnoterna nr 167 - 171. Här används riksdagstryck från år 1958 i analysen av remissyttranden i samband 
med en motion från år 1952. Eftersom jag finner riksdagstrycken mycket tillförlitliga som källor ser jag inget 
problematiskt i detta, vi kan vara säkra på trovärdigheten i det som beskrivs. Det som kan kritiseras är att jag 
ensidigt väljer att utförligt diskutera endast en remissinstans, arbetarskyddsstyrelsen. Jag har under uppsatsens 
gång blivit varse att när det i riksdagstryck hänvisas bakåt i tiden till föregående riksdagstryck sker det en 
gallring i vad som väljs att särskilt lyftas fram. I detta fall valde lagutskottet år 1958 att i sin hänvisning till 
remissyttrandena i samband med motionen från år 1952 ensidigt lyfta fram arbetarskyddsstyrelsens resonemang. 
Över motionen gjordes yttranden av tre andra remissinstanser också, men dessa yttranden nämns bara helt kort i 
lagutskottets utlåtande. För att kunna ta del av dessa måste man läsa lagutskottets yttrande från år 1952. Jag 
kommer dock till slutsatsen att just arbetarskyddsstyrelsen faktiskt hade en stor betydelse för att lagens 
tillämpningsområde sedermera kom att utvidgas; att just denna remissinstans ensidigt lyfts fram av lagutskottet 
år 1958 kan ju ses som ett stöd för denna tes; styrelsen var den remissinstans som förde fram den mest 
omfattande argumentationen i denna fråga. Se även diskussionen på sida 47 under rubriken ”Avslutande 
källkritiska reflektioner.” 
33 Kjeldstadli 1998, s 165-166. 
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Som kvarlevor används riksdagstrycken för att dra slutsatser och göra tolkningar. För att 
dessa slutsatser och tolkningar ska uppnå en så hög grad av tillförlitlighet som möjligt fordras 
en medvetenhet av vad dessa kvarlevor representerar och vad som är kännetecknade för dem.  
    Riksdagstryck är en särskild sorts meddelande och normativ kvarleva som bör förstås i sitt 
kontextuella sammanhang. Frågor som bör besvaras handlar exempelvis om hur riksdagens 
sammansättning såg ut vid det aktuella tillfället eller vilken partitillhörighet den enskilda 
riksdagsledamoten hade. Den första frågan besvaras med hjälp av redovisning i bilaga 4 och 5 
av de bägge riksdagskamrarnas mandatfördelning under aktuell tidsperiod. Svaret på den 
andra frågan förmedlas genom att enskilda riksdagsledamöters partibeteckningar fortlöpande 
redovisas. 
    Knut Kjeldstadli har givit en beskrivning som behandlar frågan om vad forskaren bör ha i 
åtanke då denne använder källmaterial av lagstiftningskaraktär. Denna beskrivning är värd att 
reflektera kring: 

 
En lag meddelar […] något av normativ art om framtiden. Den säger något om vad 
lagstiftarna menar bör vara rätt. Men man kan inte av detta dra någon slutsats om hur det 
faktiskt var, säga något om huruvida människorna har betett sig i överensstämmelse med 
normerna. Ja, många kommer faktiskt säga att ett förbud eller påbud, och särskilt ett 
upprepat påbud, snarare tyder på att många faktiskt inte gjorde vad påbudet syftade till. En 
lag kan därför inte utan vidare användas som berättande källa till hur något faktiskt var. Å 
andra sidan: när en lag refererar till frigivna trälar finns det ju anledning tro att sådana 
förekom. Med andra ord kan det i en normativ text finnas beskrivande inslag som hänvisar 
till det sammanhang som texten härrörde från.34 

 
Kjeldstadli talar om källkritik eller källgranskning och utkristalliserar fyra sidor som denna är 
uppbyggd av, vilka man som forskare har att ta hänsyn till vid behandlingen av sitt 
källmaterial.35  
    Det gäller för det första att helt enkelt veta vilka källor man har till sitt förfogande och hur 
man får tag i dem. För denna uppsats vidkommande handlar det huvudsakligen om hur man 
ska närma sig dels riksdagstrycket (som är det källmaterial i vilket ”så gott som samtliga”36 
riksdagshandlingar alltsedan år 1866 återfinns i tryckt format), dels Statens offentliga 
utredningar, SOU (som är den tryckta serie som sedan år 1922 innehåller de statliga 
kommittéernas utredningsbetänkanden).37   
    För det andra bör man ha kännedom om i vilket sammanhang källorna kom till och vad  
syftet var med dem? Vilken betydelse hade källorna i sin samtid? Kjeldstadli kallar detta för 
”yttre källkritik”. Denna del av källgranskningen ansluter till - menar jag - förståelsen av 
riksdagstryck och annat offentligt tryck som meddelande normativa kvarlevor (se ovan). Vem 
skrev källorna? När skrevs de? Är de äkta? Vad är det för typ av källa?  
    I detta fall kan vi vara säkra på datering, upphovsperson och äkthet. Det intressanta och 
viktiga är att vara medveten om syftet med källan och i vilken kontext de tillkom. 
    Den tredje delen av källgranskningen är enligt Kjeldstadli själva tolkningen av materialet. 
Hur ska vi förstå det som sägs i motionen eller propositionen? 
    Avslutningsvis måste vi för det fjärde fastställa för oss själva om det material vi försöker 
tolka är relevant för det vi vill ha svar på. Detta handlar om den ”inre källkritiken”. Att 
riksdagstryck som källa har relevans för en studie av riksdagsdebatter är självklart. 
    Dessa fyra delar av källkritiken utgör grunden i uppsatsens metodologi och genomsyrar de 
olika överväganden som kontinuerligt måste göras vid insamling, bearbetning och tolkning av 
                                                 
34 Ibid, s 168. 
35 Detta avsnitt om den innehållsliga definitionen av källgranskningens fyra delar är hämtad från Kjeldstadli 
1998, s 163-164. För en utförlig diskussion om de två första delarna se Kjeldstadli 1998, s 169-171. 
36 Persson 1998, s 159. 
37 Ibid. 
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de i uppsatsen använda källorna. Det viktigaste enligt min mening är medvetenheten om vilka 
hänsyn som man som forskare bör ta och vilka konsekvenser det ena eller andra valet i 
behandlingen av källorna får för studiens vetenskapliga trovärdighet. 
    Det är i första hand i samband med uppsatsens empiriska undersökning som ovanstående 
källkritiska hänsynstaganden blir viktiga att förhålla sig till, även om användandet av 
sekundärlitteratur naturligtvis också måste beaktas ur ett källkritiskt perspektiv.  
    I syfte att ta hänsyn till vad Kjeldstadli har beskrivit som den andra respektive tredje delen 
av källkritiken måste forskaren reflektera över källornas kontextuella sammanhang. I detta fall 
är det viktigt att dels vara medveten om avsikten med ett inlägg i riksdagsdebatten, dels veta 
vem som var avsändare och vem som var mottagare. Därför är det viktigt att fastställa 
riksdagsledamöternas partitillhörighet. 
    En enskild riksdagsledamot kan på samma sätt som en regeringsföreträdare hänvisa till 
exempelvis statistiska uppgifter på ett mer eller mindre tendentiöst sätt för att underbygga den 
egna argumentationen, varför riksdagstryck generellt inte kan sägas svara på frågan hur det 
faktiskt var. Däremot kan vi med största sannolikhet anta att riksdagsledamöterna var 
medvetna om att riksdagsdebatten utspelade sig i offentlighetens ljus, både samtidens och 
eftervärldens. Det som sades och skrevs gjordes så både för nuet och för historien. 
     

 
 

Teoretisk referensram 
 

Perspektiv på teori. 

I det föregående avsnittet diskuterades olika källkritiska förhållningssätt som är viktiga att 
kontinuerligt under uppsatsens gång påminna sig om. Genom att göra detta får vi ett antal 
verktyg att använda när vi använder oss av vårt källmaterial. 
    Men det är också viktigt att reflektera över de perspektiv man som forskare bär med sig då 
man närmar sig källmaterialet och då man studerar det. Det perspektiv eller, med annat ord, 
de glasögon, som man betraktar världen genom, består dels av de fördomar och/eller den 
förförståelse (inte sällan omedvetet närvarande) man bär med sig, dels av medvetet valda 
teoretiska utgångspunkter. Ett sådant val bör redovisas och motiveras, och på samma gång ska 
forskaren också tala om att valet av en viss teori samtidigt innebär att alternativa eller 
kompletterande teorier och synsätt väljs bort. 
     Det riksdagstryck som används som primär källa i denna undersökning måste tolkas, 
bearbetas och också relateras till sitt kontextuella sammanhang. Den som tolkar resultaten är 
forskaren och denne bär med sig en förförståelse och en referensram som inte bör ses som en 
brist utan snarare en tillgång för undersökningen, så länge som man är medveten om och 
reflekterar över denna. Tolkningen, det som är analysen av resultaten, blir mer intressant och 
meningsfull då de placeras in i en forskningstradition och ett vidare sammanhang. Därför 
behövs en teoretisk diskussion och reflektion. 
    Hur ska vi då förhålla oss till teori som fenomen? På vilka olika sätt kan teorier användas?  
Sociologen Oskar Engdahl har definierat teorier som bestående ”av mer eller mindre 
sammanhängande utsagor i form av antaganden och påståenden som syftar till att besvara vad 
olika data betyder, hur de uppkommer, hur de hänger samman och varför de gör det.” 38 
Engdahl talar om möjligheten att använda sig av teorier på tre olika sätt och han gör en 

                                                 
38 Engdahl 2001, s 22. 
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schematisk uppdelning i pedagogiskt syfte: teori som hypotes, teori som lära samt teori som 
metod. Lite förenklat kan de tre olika sätten att använda teorier förklaras som en skillnad i 
synen på vad teori står för.  
    Är teori att betrakta som fakta och som således talar om hur någonting verkligen är (teori 
som lära) eller är teori ett verktyg för att ta reda på fakta (teori som metod)?  Teori som 
hypotes utgör en slags mellanposition och teorin används i detta fall för att tala om hur 
någonting kan vara.39 Då forskaren använder sig av olika teoretiska begrepp för att ta reda på 
fakta (teori som metod) närmar man sig, enligt Engdahl, en syn på teorier som tangerar 
ekonomen och sociologen Max Webers begrepp idealtyper. Engdahl skriver: ”Idealtyper utgör 
renodlingar av företeelser som skapas genom att somliga element tydliggörs medan andra 
plockas bort. På så sätt kan de inte återfinnas ’ute i verkligheten’, men väl utgöra instrument 
som kan användas för en undersökning av hur verkligheten är beskaffad.”40  
    Till dessa tre synsätt skulle jag vilja foga ett fjärde som i analogi med Engdahls terminologi 
skulle kunna benämnas ”teori som ram”. Den teoretiska begreppsapparat som kommer att 
användas i denna undersökning har som syfte att ange en ram innanför vilken undersökningen 
utförs samtidigt som ramen också fungerar avgränsande mot det som finns utanför. De ramar 
som sätts upp är teorier som är relevanta för ämnesområdet och behandlar frågor om styrning 
av system (vilket berör den offentliga förvaltningen) samt institutioner (vilket berör 
lagstiftning som fenomen).  
    För att kontextualisera uppsatsens undersökningsavsnitt används även en teoretisk 
begreppsapparat med vars hjälp det kapitalistiska samhällets förändrade förhållanden från och 
med mitten av 1800-talet och framåt har definierats och periodiserats. En presentation av 
denna begreppsapparat inleder det följande avsnittet.  

Organiserad kapitalism och delaktighetskapitalism 

En teoretisk tillika kronologisk ram har Torstendahl konstruerat som jag finner tillämplig i 
denna undersökning. Periodiseringen utgår från förhållandena inom den historiska 
utvecklingen inom den västeuropeiska industrikapitalismen. Teorin tar hänsyn till 
förskjutningar i samhällets maktbalans som gör det möjligt att identifiera mönster och 
tendenser vilka i sin tur antas leda till institutionella förändringar. Fyra faser urskiljs och dessa 
är klassisk industrikapitalism, organiserad kapitalism, participatorisk kapitalism och 
korporativ kapitalism, där den första fasen, klassisk industrikapitalism, främst tjänar som 
bakgrund för de övriga tre faserna. 41 I detta sammanhang kommer vi att koncentrera oss på 
den andra respektive tredje fasen. 
    Tidsspannet för hela periodiseringen sträcker sig från år 1850 - 1980, och det är 
teknologiska och organisatoriska faktorer som förklarar övergången från den klassiska 
industrikapitalismen till den organiserade kapitalismen från och med mitten av 1800-talet och 
framåt. Torstendahl menar att relationerna mellan industrin och staten förändrades i takt med 
att industrin tillväxte i omfattning. ”En i princip liberal ekonomi kombineras med en växande 
gemensam intressesfär för industrin och staten. Resultatet blir en liberal-demokratisk 
interventionism organiserad genom statlig byråkrati.”42  
                                                 
39 Ibid, s 30-39. 
40 Ibid, s 35. 
41 Här kommer jag uppehålla mig vid de fenomen inom respektive period som handlar om byråkratisering och 
statens ökande roll i samhället. Varje period innehåller ett flertal olika aspekter som är kännetecknande för 
densamma och som sinsemellan påverkar varandra. Torstendahl betonar teknologins, arbetsprocessers och 
arbetsmarknadsorganisationernas betydelse för utvecklingen över tid. För en utförligare redogörelse se kapitlen 
”Byråkratisering som ett historiskt fenomen” och ”Teknologi och samhällsutveckling 1850 - 1980. Fyra faser i 
Västeuropeisk industrikapitalism” i Nybom & Torstendahl 1989. Särskilt s 30-33 och s 85-101. 
42 Nybom m. fl. 1989, s 90. 
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Den tidsmässiga avgränsningen för den organiserade kapitalismen är år 1890 till 1933 och 
motsvarar en period då frågor om olycksfall i arbetet gick från att betraktas som yrkesfara till 
att handla om arbetarskydd. Inom denna tidsrymd finner vi således den år 1889 instiftade 
yrkesfarelagen och den år 1912 antagna arbetarskyddslagen. Reformerna på 
arbetarskyddsområdet kan, för att anknyta till Torstendahls teoretiska begreppsapparat, ses 
som ett uttryck för hur liberala idéer ”intervenerar” i kapitalismen vilket ger upphov till statlig 
reglering och byråkratisering.  
    För svenskt vidkommande sammanfaller det socialdemokratiska arbetarepartiets 
regeringstillträde år 1932 med inledningen av nästa fas kallad participatorisk kapitalism eller 
delaktighetskapitalism, och vars tidsspann omfattar åren 1933 till 1975. Under denna drygt 
fyrtio år långa tid finner vi flera lagar och avtal som syftat till att revidera och utvidga 
arbetarskyddet. År 1949 reviderades arbetarskyddslagen och arbetarskyddsstyrelsen inrättades 
och blev chefsmyndighet för yrkesinspektionen.  Under denna period ser vi också hur SAF 
och LO slöt avtal inom arbetarskyddsområdet, år 1942 respektive 1951.  
    Den offentliga förvaltningen tillväxte i omfattning i den participatoriska kapitalismens fas. 
Mellan åren 1934 till 1939 skapades fyrtio nya departement/ämbetsverk och andra 
myndigheter. Bara fyra stycken av dessa blev inte permanenta. Under andra världskriget 
tillkom ytterligare sextio departement/ämbetsverk och andra myndigheter av vilka åtta inte 
blev permanenta. Sett över perioden 1934 till 1950 tillkom i genomsnitt per år åtta 
departement/myndigheter.43 Arbetarskyddsstyrelsen var en av dessa myndigheter som i 
enlighet med arbetarskyddslagen från år 1949 inrättades under denna period.  
    Typiskt för delaktighetskapitalismen var att olika fördelningspolitiska mål inte sällan låg 
som vägledning för lagstiftningen. ”Det var genom politiska medel som kapitalismens goda 
skulle distribueras på ett sätt, som skulle få arbetare att se på kapitalismens utveckling som ett 
medel att uppnå arbetarrörelsens mål.”44 Torstendahl menar att utvecklingen i denna fas 
innebar att regeringens position förstärktes, vilket understryker att uttalanden och skrivelser 
från regeringsföreträdare kan ses som historiska källor av stor betydelse för en förståelse av 
samtidens politiska maktstruktur.  
    Av särskild vikt för denna uppsats är också Torstendahls beskrivning av hur denna fas 
resulterade ”i en stark tillväxt av den offentliga sektorn”45, detta som en konsekvens av de 
fördelningspolitiska besluten och reformerna. Denna tillväxt av ”reformbyråkraterna”46 (för 
att tala med Thorsten Nybom) kan med hjälp av Carlsson kvantifieras, vilket möjliggör en 
kontextualisering av begreppet den offentliga förvaltningen inom den teoretiska referensram 
som Torstendahl konstruerat.  
    I sin studie har Carlsson delat upp de anställda i den offentliga förvaltningen i grupperna 
statsförvaltning respektive kommunal förvaltning och vi får följande viktiga information: ”För 
den civila statsförvaltningens del […] kan man högst ungefärligt räkna med en ökning från 
1000 tjänstemän vid ståndstidens slut [år 1866, min anm.] till 18 000 år 1960. Expansionen 
har under alla förhållanden varit mycket stark.”47  
    För de kommunala förvaltningstjänstemännnen ger Carlsson följande information: ”Den 
rent kamerala sidan av kommunalförvaltningen har under senare tid blivit allt betydelse-
fullare. Följden har blivit, att antalet kommunaltjänstemän […] oavlåtligt har vuxit. […] Hela 

                                                 
43 Torstendahl 1991, s 140-141. 
44 Nybom m. fl. 1989, s 91-92. 
45 Ibid, s 93. 
46 Se Nyboms kapitel ”Samhällsformation  och samhällsorganisation i Sverige 1890-1975 - en principskiss.” I 
Nybom m. fl. 1989 Särskilt s 120-121. 
47 Carlsson 1968, s 158. 
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numerären kan beräknas ha stigit från något tusental vid sekelskiftet till 19 000 år 1960 […] . 
Nästan hälften av kommunaltjänstemännen är kvinnor.”48  
    Ovanstående redogörelse ger en ungefärlig uppskattning av dels antalet anställda inom 
förvaltningar i stat och kommun, dels den stora expansionen över tid för dessa yrkesgrupper.49 
Jag menar att vi här har fått den information som kan vara rimlig att kräva för att få en viss 
förståelse av vad som avses med det i uppsatsen i hög grad använda begreppet den offentliga 
förvaltningen. Samtidigt har de teoretiska ramarna fyllts med ett kvantifierbart innehåll.  

Offentlig förvaltning som styrsystem 

Det som gör den offentliga förvaltningen intressant som studieobjekt är att den som fenomen 
inte är helt okomplicerad att definiera. Det speciella med förvaltningen i offentlig regi är det 
förhållande som råder mellan de anställda och deras arbetsgivare, de senare i sin roll som 
förtroendevalda politiker. Illustrativt blir detta faktum om man gör en ansats att ansluta 
resonemanget till en modell över vad som hos Bill Sund och Klas Åmark kallas samhällets 
olika styrsystem.  Utgångspunkten i styrsystemanalysen är att det i samhället finns olika delar, 
system, vars styrning och reglering sker på olika sätt.  
    Den kanske viktigaste uppdelningen mellan olika styrsystem är den mellan marknad och 
politik. På marknaden sker till exempel regleringen mellan aktörer med hjälp av prissättning, 
inom politiken sker regleringen mellan aktörer med hjälp av lagstiftning.50 Denna 
utgångspunkt är väsentlig för att förstå den grundläggande skillnaden mellan de två 
samhälleliga systemen. Under de båda systemen marknad och politik finns sedan en 
ytterligare uppdelning av respektive system; uppdelningen är samtidigt ett försök att definiera 
innehållet i begreppen marknad och politik.  
    Politik delas härmed upp i förvaltning respektive demokrati. Redan här går det att skönja 
det som gör den politiska rollen som arbetsgivare så speciell. De anställda i den offentliga 
förvaltningen har de förtroendevalda politikerna som sina arbetsgivare och förvaltningens 
uppgift är att verkställa de politiska besluten.  
    Nedanstående modell hämtad från Sund m. fl. innehåller de olika styrsystemen uppdelade 
på två nivåer. De olika definitionerna av styrsystemen ska ses ”som idealtyper, dvs 
tendentiella renodlingar, som sedan kan jämföras med verkligheten, detta bl a därför att 
styrsystemen i verkligheten glider in i varandra.”51 
     

 

 

 

                                                 
48 Ibid., s. 167. 
49 Shirin Ahlbäck Öberg redovisar statistiska uppgifter som ger en uppfattning av storleken på den offentliga 
förvaltningen under det första decenniet på 2000 - talet. Antalet förvaltningsorgan (myndigheter, verk och 
statliga bolag) på den statliga nivån uppskattades år 2007 till 300 – 350 stycken. Till detta kommer också statliga 
organ på regional nivå, samt ett stort antal kommunala och landstingskommunala nämnder. Det är således en stor 
andel av befolkningen som har den offentliga förvaltningen som arbetsplats. Statistiska uppgifter från 2005 gör 
gällande att 229 930 personer var sysselsatta i statlig förvaltning och sammanlagt arbetade år 2005 omkring 1, 3 
miljoner personer i den offentliga förvaltningen enligt den definition som Ahlbäck Öberg ger begreppet. Se 
Ahlbäck Öberg 2008, s 173. 
50 Sund & Åmark 1990, s 13. 
51 Ibid. 
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Styrsystem52 

                        Marknad                                               Politik 

                                                                                  

    Konkurrens          Kontrakt                    Förvaltning           Demokrati 

 

Med modellen som utgångspunkt går det i sin tur att definiera förvaltning på två olika sätt; 
dels kan vi studera de yttre relationerna, stat – medborgare, dels kan vi undersöka 
förvaltningens inre relationer mellan de anställda och arbetsgivarna. Sund m. fl. väljer enbart 
att intressera sig för den yttre aspekten av förvaltningsstyrningen. ”Med styrsystemet 
förvaltning avser jag mötet mellan medborgaren och den offentliga sektorns administration i 
bred mening.”53 Denna yttre relation är underkastad regler om  ”alla medborgares –och andra 
juridiska personers- lika rätt inför lagen och välfärdsstaten.”54 Tjänstemannen inom 
förvaltningen förväntas agera på ett professionellt sätt så att den enskilde medborgaren får ett 
korrekt bemötande och en rättssäker behandling av sitt ärende. Genom att studera och 
utvärdera denna yttre relation ges en bild av hur medborgarna upplever sitt möte med 
välfärdsstaten.  
    Något som vi tidigare i denna uppsats har kunnat konstatera är dock avsaknaden av 
forskning som problematiserar den offentliga förvaltningens inre relationer.55 Att som Sund 
m. fl. enbart fokusera den yttre relationen är: ”ett viktigt ställningstagande, eftersom man 
också kan utgå från den inre styrningen av kollektiva aktörer, som byråkrati inom företag eller 
myndigheter, och då får man ett helt annat resultat.”56 Det är dessa ”andra resultat” som denna 
undersökning har som sin huvuduppgift att kartlägga och åskådliggöra; den inre styrningen av 
förvaltningen, relationen mellan politiker i sin roll som arbetsgivare och de anställda i 
förvaltningen.   
    Bill Sund och Klas Åmark konstruerar för övrigt en mycket informativ tablå som ger en 
god översikt över dels arbetarskyddssystemets utveckling från år 1889 till 1978, dels 
skadeförsäkringssystemets historik.57 Noterbart i tablån som behandlar arbetarskyddssystemet 
är dock att ändringen av arbetarskyddslagen år 1963 inte finns med.  Det vi intresserar oss för 
i denna uppsats, utvidgningen av arbetarskyddslagen till att gälla den offentliga förvaltningen, 
är här en blind fläck.58  

Institutionell historie-sociologi 

Arbetsmiljölagen av idag är från år 1978 och dess föregångare var arbetarskyddslagen 
respektive yrkesfarelagen. Arbetarskyddets framväxt och lagstiftningen på detta område utgör 
vad man skulle kunna kalla uppsatsens institutionella spår.  

                                                 
52 Ibid, s 14. Hos Sund m. fl. 1990 finns även Hushåll som ett styrsystem på den översta nivån. 
53 Ibid, s 15. 
54 Ibid. 
55 Se avsnittet “Forskningsläge” i denna uppsats. 
56 Sund m. fl. 1990, s 13. 
57 Se bilaga 5. 
58 En teoretisk uppdelning som går att härleda till Karl Marx görs av Sund m. fl. mellan arbetarskyddssystem och 
skadeförsäkringssystem. Detta återspeglar uppdelningen ”mellan arbetet och arbetsprocessen å ena sidan och köp 
och försäljning av varan arbetskraft å den andra.” Sund m. fl. 1990, s 17.  
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En lagtext kan säga något väsentligt om den samtid i vilken den skrivits. Det blir särskilt 
intressant att följa den nuvarande lagstiftningens historiska rötter eftersom detta också ger 
kunskap om den svenska välfärdsstatens ursprung och framväxt. Genom att studera 
arbetarskyddets historia får vi dels kunskap om utvecklingen av den svenska socialpolitiken, 
dels hur kunskapen i samhället ökat om arbetsmiljöfrågor och vilka riskfaktorer som samtiden 
har ansett påverkat människors hälsa. Håkan Hydén professor i rättssociologi formulerar sig 
på följande sätt: ”Den nuvarande arbetsmiljölagen återspeglar […] olika strategier på 
arbetsmiljöområdet. Genom att följa lagstiftningens utveckling får vi en indikator på hur man 
har sett på arbetsmiljöproblemen över tid. Lagstiftningen representerar en bank av 
erfarenheter som kan tas tillvara.”59 Detta är en formulering jag ansluter mig till i denna 
uppsats och som legat till grund för valet att göra en litteraturstudie över arbetarskyddets 
institutionella historia. 
    Lagstiftning kan också ses som ett sätt för samhället att hantera olika intressemotsättningar 
och lösa konflikter mellan flera parter. Utifrån ett maktresursperspektiv kan man åskådliggöra 
hur samhällets aktörer står i intressemotsättning med varandra i fördelningen av resurser. 
Enligt Sund m. fl. kan kapital, arbete, kunskap och jord ses som grundläggande resurser i ett 
samhälle, kring vilka olika maktintressen organiseras. Det konfliktperspektiv som denna 
ansats innehåller leder också till ett antagande om att då konflikterna temporärt upphör i 
samband med att resurserna för de ingående parterna tagit slut så blir kompromissen den 
nödvändiga lösningen. Hur kompromissen ser ut beror förstås på aktörernas respektive 
styrkeposition och också det omgivande samhällets utseende. Men i denna teoretiska 
konstruktion betraktas i huvudsak lagar och avtal som en institutionalisering av det utfall som 
kompromissen givit upphov till.60  
    Utifrån ett maktresursperspektiv kan man således vinna en insikt om att institutioner i sig 
kan skapa en samhällstruktur som förändras med en viss tröghet; det uppstår hinder i form av 
ett institutionellt arv.  
    En utgångspunkt i denna uppsats är uppfattningen: ”att institutioner alltid har en historia. 
Institutionen är en produkt av denna historia. För att förstå en institution krävs således 
förståelse för den historiska process där institutionen producerades.”61 Den lagstiftning på 
arbetarskyddsområdet som står i fokus väljer jag således att betrakta som en institution med 
en historia som går att följa över tid. Ulla Eriksson-Zetterquist påpekar att det inte går att tala 
om existensen av någon enhetlig institutionell teori, snarare bör det institutionalistiska 
perspektivet betraktas som ett ramverk, en syn på verkligheten.62  
    De olika sociallagstiftningar som vuxit fram sedan slutet av 1800-talet, av vilka 
skyddslagstiftningen inom arbetarskyddsområdet kan betraktas som en mycket viktig del, kan 
beskrivas som samhällets försök att reglera industrikapitalismens negativa effekter på 
människor. Utvecklingen av arbetarskyddssystemet ska betraktas som en historisk - 
institutionell process.  
    Något som är värt att ta fasta på är institutionalismens ifrågasättande av antagandet att 
organisationen är rationell i sitt agerande. ”Med grund i sociologiska studier ger institutionell 
teori en förståelse för hur det kollektiva handlandet bidrar till att utforma organisationer och 
till att de överlever.”63 
    Sammanfattningsvis ska institutioner förstås som överindividuella strukturer innehållande 
värderingar, förhållningssätt och försanthållanden. Av sådana strukturer följer inte sällan en 
uppdelning av begrepp i såsom exempelvis manligt - kvinnligt, gott - ont.  På samma sätt går 

                                                 
59 Hydén 2004, s. 127. 
60 Sund m. fl. 1990, s. 11-12. Se särskilt s 12 angående det jag har valt att benämna ”institutionella hinder”. 
61 Eriksson-Zetterquist 2009, s 17. 
62 Ibid, s 25. 
63 Ibid, s 153. 
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det att tala om hur värderingar och förhållningssätt inom arbetarskyddsområdet 
institutionaliserats och fått en förändrad innebörd över tid. Vad vi idag betraktar som en god 
arbetsmiljö är med största sannolikhet något annat än vad som kunde förstås med detta 
begrepp för ett hundra år sedan (bortsett från det faktum att begreppet ’arbetsmiljö’ inte 
användes för ett hundra år sedan). Det finns en tröghet i den institutionella förändringen, 
vilket förklaras av den sociologiska institutionalismens fokus på idéer framför exempelvis 
ekonomiska faktorer.64  
    Det är ur detta institutionalistiska perspektiv som jag väljer att även betrakta 
riksdagstrycket som källa. Jag påminner gärna läsaren om ovanstående citat från Hydén (se s. 
23) och i anslutning till detta ser jag motioner, propositioner och övrigt riksdagstryck som 
delar av en större helhet, i vilken institutionella villkor och begränsningar sätter ramarna för 
aktörernas ageranden, vare sig aktörerna är enskilda individer eller uttryck för ett kollektiv.65  
    Uppsatsens undersökning inleds därför med en analys av arbetarskyddets institutionella 
villkor och begränsningar så som de kommit till uttryck i lagstiftning; analysen tar sin 
utgångspunkt vid tiden för industrialismens genombrott i Sverige vid mitten på 1800-talet. 
   

                                                 
64 Vi talar här alltså om sociologisk institutionell teori. Lundh 2002 kan ses som ett exempel på den ekonomisk-
historiska institutionella teorin. Se exempelvis Lundh 2002, s 16-22 för en översikt av begreppet institution inom 
denna riktning. 
65 Forskare inom den rationalistiska teoribildningen skulle likt statsvetaren Leif Lewin hävda att riksdagstryck 
med fördel kan användas för att undersöka enskilda aktörers strategiska val. ”Riksdagstrycket är en ofta 
underskattad källa vid rationalistisk förklaring.” Se Lewin 1992, s. 44, not 20. Jag har inget att invända mot ett 
sådant synsätt utan ser snarare att rationalistisk förklaring med fördel skulle kunna användas på denna uppsats 
empiriska material. Till detta kanske jag får anledning att återkomma vi ett annat tillfälle. 
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Resultat 

Kontextualiseringen av arbetarskyddets villkor och begränsningar över tid. 

Arbete och yrkesfara i den organiserade kapitalismen. 
 
Arbete kan med fog betraktas som en viktig del av människors liv. Arbetet är källa till 
försörjning, meningsskapande och gemenskap. Att vi arbetar är betydelsefullt också för 
samhället eftersom det välfärdsstatliga kontraktet mellan stat och medborgare bygger på att 
skatter från förvärvsarbete tillfaller staten som med fördelningspolitiska medel allokerar 
resurser mellan samhällsgrupper. För att få lite perspektiv på själva begreppet arbete och hur 
detta begrepp har utvecklats över tid är följande citat från sociologen Roland Paulsen värt att 
reflektera kring:  
 

Från religionen kommer idén om arbetet som ett kall, som ett sätt att bevisa sin 
utvaldhet på. Med industrin etablerades arbetet som en plikt i var människas vardag 
– arbetet blev ett styrkebevis, ett sundhetstecken, en skötsamhetsaktör. Med 
välfärdsstatens framväxt föddes idén om arbetet som en rättighet som garanterar 
ekonomiskt oberoende, socialt erkännande, integration i samhället och personligt 
självförverkligande.66 
 

Det vi idag menar med ’arbete’ torde för de flesta vara synonymt med det, relativt sett, 
moderna begreppet ’lönearbete’, d v s den sociala relation reglerad i ett anställningskontrakt i 
vilken en arbetare säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare i utbyte mot ekonomisk ersättning.  
Lönearbetet som institution växte fram i samband med industrialiseringen och den tekniska 
utveckling som denna process iförde med sig.  
    Industrialiseringen förändrade radikalt villkoren för den stora mängd människor som inte 
ägde eget kapital eller innehade jordegendom. Andelen sysselsatta i industrin ökade 
successivt på jord- och skogsbrukets bekostnad med en urbanisering av hela samhället som 
följd. Lönearbetet blev stegvis den ekonomiska utbytesrelation som kunde ses som synonym 
med ’arbete’ i det industrialiserade samhället. Arbetet gav arbetaren ekonomisk ersättning, 
lön, då detta arbete utfördes. Men vid tillfällen av frånvaro stod arbetaren utan försörjning. 
Industrialiseringen kan därmed ses som en viktig faktor för att förklara uppkomsten av olika 
socialpolitiska regleringar.  
    Den sociala frågan kallades i Sverige vid slutet av 1800-talet diskussionen kring hur 
samhället skulle hantera ett flertal viktiga spörsmål såsom främst emigrationen till Amerika 
samt det faktum att den kollektivt organiserade arbetarrörelsen tillväxte i antal och inflytande. 
Socialstyrelsens tillkomst kan betraktas som ett sätt att försöka hantera de förändringar som 
samhället starkt påverkades av kring sekelskiftet 1900. Fredrika Lagergren hävdar i 
avhandlingen ”På andra sidan välfärdsstaten” att i samband med inrättandet av Socialstyrelsen 
framkommer en syn på att socialpolitiken skulle utformas mot en generell inriktning; den 
generella välfärdsstatens grundsyn fanns på plats redan 1912 menar Lagergren.67 
    I sin studie av det svenska sjuförsäkringssystemet utveckling menar Rafael Lindqvist att: 
”Genom industrialiseringen förändrades samhällets ekonomiska och sociala grundvalar; när 
lönearbetet blev den dominerande försörjningsformen uppkom ett generellt behov av socialt 
skydd vid sjukdom och andra risker.”68 Lindqvist menar att frågan om ersättning vid sjukdom 
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kan ses som en bred samhällsfråga som inte var direkt klassberoende eftersom sjukdom 
drabbade alla oavsett social position, medan däremot arbetarskyddet i huvudsak var en 
angelägenhet för arbetarklassen.69  
    Arbetet blev en central del i uppbyggandet av välfärdsstaten och den så kallade 
inkomstbortfallsprincipen utgick från individens roll som förvärvsarbetare. I det  
välfärdsstatliga kontraktet fanns också inbyggt föreställningen att den förvärvsarbetande 
medborgaren inte skulle utsättas för allvarlig fara för liv och hälsa när denne utförde sin 
plikt/rättighet. Av detta följer att dagens arbetsliv är reglerat inom en rad olika områden och 
arbetsmiljölagen är den lagstiftning som föreskriver vad som ska beaktas för att säkerställa 
säkra och sunda arbetsplatser och därmed förebygga ohälsa och olyckor.  
    Den historiska översikten av arbetarskyddets utveckling inleds oftast med just en 
beskrivning av hur industrialiseringen av arbetsprocesser förändrade villkoren för försörjning 
och inkomst av arbete; en förändring av samhälls - och arbetsvillkor kallad den första 
industriella revolutionen.70  
    Vi återvänder till Hydén som i anslutning till ovanstående betraktat  
”arbetsmiljölagstiftningen [som] … en produkt av industrisamhället och de problem detta 
genererade över tid.”71   
    Hydén menar vidare att tre olika faktorer har lett fram till dagens arbetsmiljölagstiftning. 
Inom ramen för vad vissa forskare kallat den andra industriella revolutionen vid slutet av 
1800-talet uppmärksammades en ökad mängd arbetsolyckor.72 Detta var den första faktorn 
som enligt Hydén bidrog till en diskussion om behovet av något slags lagstiftning om 
arbetarskydd. Den andra faktorn handlar om makt, eller snarare frånvaron av makt. Detta 
påstående bygger på antagandet att arbetarna i det kapitalistiska produktionssättet saknade 
inflytande över själva arbetsprocessen. Utifrån detta perspektiv kan man se lagstiftningen om 
arbetarskydd som ett medel för att om inte stärka arbetarnas faktiska maktposition så i alla fall 
som ett försök att i efterhand kompensera de för lönearbetets konsekvenser.  
    Slutligen ser Hydén hur den nutida arbetsmiljölagen har utvidgats till att beröra frågor om 
kemiska och belastningsergonomiska riskfaktorer som inte alltid är lätta att mäta och enkelt 
fastställa. Till detta kan också läggas frågor som handlar om den psykosociala arbetsmiljön 
vilka dagens arbetsmiljölagstiftning reglerar på ett sätt som dess föregångare inte gjorde. 73 
    Det svenska samhället genomgick som sagt stora förändringar från mitten av 1800-talet; 
socialt, ekonomiskt och demografiskt. Dessa förändringar ledde efterhand till en insikt om 
behovet av statliga regleringar inom olika samhällsområden. Arbetsförhållanden inom industri 
och tillverkning uppmärksammades och blev föremål för debatt och sedermera lagstiftning. 

Yrkesfara 
 
Hjalmar Sellberg har i boken ”Staten och arbetarskyddet 1850-1919” givit en utförlig 
redogörelse för den period i vilken de första stegen togs i uppbyggandet av en 
arbetarskyddslagstiftning med avsikt att reglera vissa delar av, för att tala med Torstendahl, 
den organiserade kapitalismen.  
    Termen ”arbetarskydd” definierar Sellberg som ”skyddsåtgärder för arbetstagare mot 
olycksfall och ohälsa, reglering av anställda minderårigas och kvinnors arbete samt 

                                                 
69 Ibid, s 43-45. 
70 Se Lundh 2002, s 43 för begreppet ’den första industriella revolutionen’. 
71 Hydén 2004, s 127. 
72 Se Lundh 2002, s 80-84 för en utförlig redogörelse för begreppet ’den andra industriella revolutionen’. Själv 
hänvisar Hydén till Lennart Schön (2000). En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under 
två sekel. Stockholm: SNS Förlag. 
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arbetstidens begränsning för arbetstagare oavsett ålder och kön.”74 Detta finner jag vara en 
användbar definition därför att den visar på hur brett begreppet vid denna tid bör förstås.  
    De första regleringarna med avsikt att komma till rätta med vad man ansåg var 
otillfredsställande förhållanden i den organiserade kapitalismen gällde användandet av 
minderåriga personer i fabriker. År 1852 utfärdades en förordning i vilken stadgades att 
minderåriga under 18 år inte fick användas för nattarbete mellan 21.00 och 05.00 i fabrik och 
hantverk.75 Lägsta anställningsålder bestämdes till 12 år vilket var en upprepning av samma 
reglering som funnits i näringsfrihetsförordningen från år 1846.76  Sellberg uppskattar att 
cirka 12 timmar per dag var den genomsnittliga nettoarbetstiden inom industrin vid den 
tidsperiod som här diskuteras.77  
    Tillsynen av föreskrifterna ombesörjdes vid denna tid av aktörer på den kommunala nivån 
såsom hälsovårdsnämnder och liknande. Kanske var det också därför som efterlevnaden inte 
sällan var bristfällig av de allra första arbetarskyddsregleringarna?78  
    Motiven bakom den tidiga arbetarskyddslagstiftningen kan, enligt Sellberg, främst förstås 
som dels en filantropi i vilken också en politisk liberalism kunde skönjas, dels som ett sätt att 
försöka gå den framväxande arbetarrörelsen till mötes och på så sätt hantera den sociala 
arbetarfrågan.79 Till den förra kategorin torde riksdagsledamoten och liberalen Adolf Hedins 
motion från år 1884 kunna räknas. Motionen innehöll krav på pensions- och 
olycksfallsförsäkring för arbetare och sedermera ledde motionen fram till bildandet av 
Arbetarförsäkringskommittén i vilken grunden kom att läggas för Yrkesfarelagen från år 
1889.80 Kommittén tillsattes i oktober år 1884 och dess arbete varade i ungefär fyra år. 
Sellberg kommenterar det faktum ”att en kroppsarbetare nu för första gången placerades i en 
arbetarskyddskommitté. Det var ett tidens tecken”. 81 
    Kroppsarbetaren var snickare F. Widell. När han sedermera ersattes var det av en 
metallarbetare vid namn Johannes Svensson. Totalt bestod kommittén av elva ledamöter, 
varav tre stycken var riksdagsmän. I sitt betänkande riktade kommittén främst fokus mot 
branscher som byggnad, fabriker och sågverk. Trots att olycksfall var vanligt även inom 
jordbruket så omfattades inte denna sektor i betänkandet. Det fanns starka bondeintressen i 
andra kammaren som helt enkelt motsatte sig en statlig reglering inom den agrara sektorn.82  
    I avsikt att förbättra efterlevnaden av lagen föreslog kommittén att en statlig inspektion 
skulle införas, yrkesinspektionen. Till skillnad från tidigare då reglering av arbetsförhållanden 
utfärdats som förordningar blev den proposition som regeringen lade fram till riksdagen 1889 
antagen som lag.83 I huvudsak följde propositionen kommittébetänkandet och lagens 
tillämpningsområde omfattade arbete i industriell sektor. Antalet yrkesinspektörer bestämdes 
till tre stycken.  
    År 1895 skedde en utvidgning av yrkesfarelagens tillämpningsområde som innebar att 
lagen nu omfattade också statlig och kommunal industriell rörelse. (Vid en reflektion kring 
denna utvidgning av lagen går det att se hur betydelsefull den är för att förstå den 
institutionella trögheten i frågan om arbetarskyddslagens tillämpningsområde.) I och med att 
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lagen nu omfattade statligt och kommunalt drivna industriella rörelser hade den de facto 
utvidgats till att omfatta områden som hade ett annat huvudmannaskap än det privata. I 
samband med denna utvidgning ökades antalet yrkesinspektörer med ytterligare två 
personer.84 År 1901 kom antalet inspektörer att utökas till åtta stycken efter det att lagen om 
användandet av minderåriga och kvinnor till industriyrken hade tillkommit året innan.85  
    År 1905 bildades yrkesfarekommittén vars uppdrag var att se över yrkesfarelagen, 
minderårighetslagen och annan lagstiftning inom området.86 År 1907 presenterades först ett 
delbetänkande angående kvinnors nattarbete och två år senare framlades kommitténs 
huvudbetänkande.87 Sellberg kommenterar kommitténs sammansättning och finner den vara 
till sin karaktär ”ensidigt ämbetsmannamässig”88 och till skillnad från 
arbetarförsäkringskommittén cirka tjugo år tidigare så återfanns ingen arbetare bland 
kommittéledamöterna denna gång. Yrkesfarekommitténs huvudbetänkande utgjorde den 
huvudsakliga grunden till en ny lagstiftning inom arbetarskyddsområdet, lagen om 
arbetarskydd och kommitténs förslag var att lagen skulle äga tillämplighet på - för att tala med 
Sellberg- ”varje verksamhet, där arbete utfördes för arbetsgivares räkning.”89(min kursiv.)  
    Men, som vi kommer att se, framgår det av lagtexten i lagen om arbetarskydd att 
tillämpningsområdet inte utvidgades på det sätt som hade föreslagits i betänkandet. Sellbergs 
formulering att kommitténs förslag gällande lagens tillämpningsområde: ”I stort sett 
accepterades”90(min kursiv.) är visserligen korrekt, men att den nya lagen utformades på så 
sätt att den fortfarande stadgade att den var tillämplig på endast rörelse och inte verksamhet 
förtjänar en något djupare reflektion. 

Den organiserade kapitalismen övergår i delaktighetskaptalism. Arbetarskyddets 
framväxt. 
 
Lagen om arbetarskydd (1912:206) ersatte inte bara yrkesfarelagen utan även lagarna från år 
1900 som reglerade användandet av kvinnor och minderåriga i industrin.91  
    Jämfört med yrkesfarelagen så utvidgades arbetarskyddslagens tillämpningsområde till att 
omfatta också sådan rörelse som ej var industriell, såsom exempelvis byggnads- och 
anläggningsarbeten. Detta var förändringen i förhållande till vad den föregående lagen hade 
stadgat. Den år 1912 inrättade socialstyrelsen blev chefsmyndighet för lagen och tillsynen 
dess efterlevnad förstärktes jämfört med tidigare.92  
    Begreppet arbetarombud infördes nu också i lagstiftningen. Tillkomsten av arbetarombud 
motiverades med arbetarnas behov av att ha någon som företrädde deras intressen då 
yrkesinspektörerna besökte arbetsplasterna. Maria Steinberg menar att införandet vid denna 
tid av arbetarrepresentanter inom arbetarskyddsområdet bör förstås mot bakgrund av den 
samtidigt framväxande arbetarrörelsen. Sedan yrkesfarelagens tillkomst år 1889 hade till 
exempel Landsorganisationen (LO) bildats år 1898 och Decemberkompromissen mellan LO 
och Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) år 1906 hade också bidragit till ett ökat inflytande 
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och en ökad legitimitet för arbetarnas frågor i samhället. Frågor om arbetarskydd diskuterades 
också vid denna tid i ökande omfattning i olika internationella forum.93 
    År 1931 reviderades arbetarskyddslagen med syfte att tydliggöra behovet av samverkan 
mellan arbetsgivare, arbetstagare och tillsynsmyndigheten.  
    Två olika förklaringar synes ha varit avgörande för denna revision av lagen. Steinberg 
menar att den svenska riksdagen påverkades av International Labour Organisation (ILO) och 
dess ”Rekommendation om förebyggande av olycksfall i arbete” som hade antagits år 1929 
och som bland annat innehöll förslag på åtgärder som skulle förbättra samverkan mellan 
parterna och också öka arbetstagarnas möjlighet till inflytande.94 Den andra förklaringen kan 
ha varit att olyckorna inom arbetslivet ökade under mellankrigstiden i den industrialiserade 
världen vilket satte press på lagstiftaren och arbetsmarknadens parter att vidta åtgärder.95 
    År 1938 hade den så kallade arbetarskyddskommittén tillsatts. Dess uppgift var att komma 
med förslag som skulle ligga till grund för en reviderad och uppdaterad lag på 
arbetarskyddsområdet.  
    När den nya arbetarskyddslagen sedermera antogs år 1949 innehöll den bland annat regler 
som innebar ett förbättrat rättsskydd för skyddsombuden. § 42 stadgade att ett skyddsombud 
inte fick hindras från att utföra sina uppgifter och att om så ändå skedde kunde det enskilda 
skyddsombudet ha rätt till skadestånd.96  
    Arbetarskyddskommitténs arbete ledde fram till två betänkanden där det ena innehöll 
förslag till den nya arbetarskyddslagen (SOU 1946:60), och den andra drog upp riktlinjerna 
för bildandet av en ny myndighet; Arbetarskyddsstyrelsen (SOU 1946:88). 
    Trots att kommittén hade föreslagit att i princip all verksamhet skulle omfattas av lagen så 
kvarstod formuleringarna i § 1 från tidigare och lagens tillämpningsområde omfattade från 
och med år 1949 fortfarande ”varje rörelse, industriell eller icke, vari arbetstagare användes 
till arbete för arbetsgivares räkning”.97 (min kursiv.) Denna formulering innebar att den 
offentliga förvaltningen var en samhällssektor vars anställda inte omfattades av lagen och 
dess bestämmelser om exempelvis skyddsombud och allmänna föreskrifter om förebyggande 
av olycksfall och ohälsa. Yrkesinspektionen hade inte heller lagenlig möjlighet att utföra 
tillsyn på dessa arbetsplatser. 
     Först år 1963 beslutades om en ändring av arbetarskyddslagen som medförde att lagen 
kunde tillämpas på anställda i den offentliga förvaltningen. 
     Vi ska nu undersöka en tidsmässigt avgränsad del av riksdagsdebatten i frågan om 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde för att få klarhet i vilka argument och motargument 
som fördes fram.  
    Min ambition är att ovanstående redogörelse för arbetarskyddets institutionella historik ska 
öka förståelsen för den empiriska del av uppsatsen som nu tar vid. 
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Arbetarskyddslagens tillämpningsområde. Gestaltning av riksdagsdebatten 1943-1963. 

Riksdagen - kort historik samt beskrivning av beslutsgången. 
 
Mellan åren 1866 och 1971 bestod den svenska riksdagen av två kamrar; första respektive 
andra kammaren.  
    De konservativa (högern) och liberalerna (vänstern) var vid sekelskiftet 1900 de två mest 
framträdande politiska grupperna i riksdagen.98 År 1896 valdes den förste ledamoten som 
representerade socialdemokratiska arbetarepartiet in i riksdagen.99 Vid denna tid kring 
sekelskiftet var varken parlamentarism eller allmän och lika rösträtt införd.  
    Statsvetaren Leif Lewin har karaktäriserat perioden år 1887 till år 1917 som: ”ett enda långt 
förspel till demokratin, varunder folkviljan långsamt men säkert gör sig gällande gentemot 
överhetsstaten för att till slut ersätta denna som enda legitima grund för politisk makt.”100  
    Under perioden som omfattar denna uppsats empiriska undersökning fanns fem partier 
representerade i riksdagen: kommunistpartiet (bildat 1917), socialdemokratiska arbetarepartiet 
(bildat 1886), bondeförbundet sedermera centerpartiet (bildat 1913/1915), folkpartiet (bildat 
1895/1902) samt högerpartiet sedermera moderata samlingspartiet (bildat 1904).101 I 
bilagorna 4 respektive 5 redovisas mandatfördelningen i riksdagens båda kamrar utifrån 
utfallet i riksdagsvalen under perioden 1941 - 1961. 
    Beslutsgången i den svenska riksdagen är den att regeringen i en enskild fråga kan tillsätta 
en utredning antingen på eget initiativ eller på uppdrag av riksdagen. Utredningens förslag, 
betänkandet, går sedan ut på remiss till berörda instanser. Regeringen skriver därefter en 
proposition som i högre eller mindre grad tar hänsyn till utredningsbetänkandet och 
remissyttrandena. Enligt det så kallade beredningstvånget måste alla riksdagens ärenden 
behandlas i riksdagsutskotten innan beslut slutgiltigt kan fattas.102 Detta faktum innebär att 
utskotten har haft och har en mycket viktig roll i det svenska parlamentariska systemet. 
Utskottens uppgift är bland annat att behandla propositioner och motioner och detta arbete 
mynnar ut i ett utlåtande eller betänkande.103 
    Nedan följer analysen av riksdagsbehandlingen av frågan huruvida arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde skulle utvidgas eller inte. Framställningen inleds med två 
interpellationsdebatter daterade åren 1943 och 1944. Samtidigt och parallellt med dessa 
pågick den år 1938 bildade arbetarskyddskommitténs utredningsarbete, vilket också 
återspeglas i interpellationerna och svaren på desamma.  
    Hela analysen av kommittébetänkandet har i uppsatsen placerats efter de två 
interpellationsdebatterna.   

Interpellation år 1943 angående kontorsarbetets förhållanden104 
 
I riksdagen hade socialminister Gustav Möller (s) mottagit två interpellationer som i 
sammanhanget är värda att uppmärksamma och som arbetarskyddskommittén i sitt arbete 
också hade hänvisat till: ”I anledning av till departementschefen under åren 1943 och 1944 
framställda interpellationer dels rörande kontorsarbetet, särskilt med hänsyn till den kvinnliga 
kontorspersonalens fysiska och psykiska hälsa, och dels beträffande den starkt stegrade 
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olycksfallsfrekvensen har kommittén lämnat uppgifter respektive granskat förslag till 
interpellationssvar.”105 
    Vad säger då dessa interpellationer som kommittén hänvisade till och vad framkom i 
interpellationssvaren?  
    Den första av de två interpellationerna som ska studeras hade ställts av riksdagsledamoten i 
andra kammaren Ebon Andersson (h).106  
    I interpellationen påtalades att det skett en rationalisering av kontorsarbetet vilken 
jämfördes med likartade fenomen inom den industriella sektorn. Som exempel nämndes hur 
många anställda, ”ibland upp till flera hundra”, inte sällan sammanfördes i så stor utsträckning 
att det enligt interpellanten inneburit problem med bland annat hög ljudnivå. För de kvinnliga 
kontorsarbetarnas vidkommande hävdade Andersson att användandet av somliga maskiner 
medfört hälsobesvär ”varför nervösa smärtor på grund av överansträngning […]stundom 
orsakat längre eller kortare arbetsoförmåga. Det är min uppfattning, att dessa förhållanden 
borde bliva föremål för större intresse och en effektivare kontroll ur yrkeshygienisk synpunkt 
än som nu är fallet.”107  
    I interpellationen påpekades också att arbetarskyddslagen gällde även för kontorsarbete 
(men inget sägs om att lagen endast gällde kontorsarbete i det privata näringslivet).  
    Huvudpoängen i interpellationen var att kontorsarbetets fysiska arbetsmiljö inte 
uppmärksammats på samma sätt som den fysiska arbetsmiljön inom industrin. I 
interpellationen hävdades att: ”De speciella svårigheter som kunna uppstå för särskilt kvinnlig 
arbetskraft, yngre som äldre, ha ej i tillräcklig omfattning beaktats.”108 Slutligen ställdes 
frågan till socialministern huruvida denne hade uppmärksammat kontorsarbetets påstådda 
förändrade arbetsförhållanden samt de därmed sammanhängande riskerna för främst kvinnors 
fysiska och psykiska hälsa.  
    I sitt svar på interpellationen menade Gustav Möller att han av arbetsgivare underrättats om 
”att det moderna kontorsarbetet icke medför de särskilda risker för den kvinnliga 
kontorspersonalens fysiska och psykiska hälsa, som interpellanten gör gällande.”109 Men den 
motsatta åsikten hade också framförts till Möller från fackliga organisationer, och 
upplysningar från exempelvis yrkesinspektionen och riksförsäkringsanstalten gav i viss 
utsträckning stöd åt riksdagsledamot Anderssons argument menade Möller.110  
    Socialminister Möller resonerade kring det faktum att i och med att lagen i dess nuvarande 
lydelse omfattade rörelse och inte verksamhet ”undandragas från yrkesinspektionens tillsyn 
stora grupper” 111 och han nämnde också att formuleringar i yrkesinspektionens 
tjänstgöringsreglemente medförde att inspektion av kontorsarbete och likartad sysselsättning 
var lågt prioriterat.112  
    Möller konstaterade att: ”Gällande bestämmelser måste tvivelsutan betecknas såsom föga 
tidsenliga”113 då exempelvis den ovan nämnda formuleringen i yrkesinspektionens 
tjänstgöringsreglemente var daterad till år 1910. Av socialministerns redogörelse går det att se 
att den tämligen oklara gränsdragningen mellan rörelse och verksamhet inneburit att det ändå 
i en del fall hade kunnat vidtagas både inspektion och andra åtgärder i 

                                                 
105 SOU 1946: 60, s 12-13. 
106 Ordförande i Högerns centrala kvinnoråd. Se Svensk uppslagsbok 1960. Andra upplagan. Band 1. Spalt 978 
och 979.  
107 Riksdagens protokoll andra kammaren år 1943. Första bandet nr 1-11. Nr 9, s 111. 
108 Ibid. 
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112 Gustav Möller hänvisade till tjänstgöringsreglementet för yrkesinspektionen. Se Riksdagens protokoll andra 
kammaren år 1943. Andra bandet nr 12-20. Nr 15, s 34. 
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arbetarskyddshänseende i organisationer som tullverket och försvarsmakten, fastän dessa inte 
betraktades som rörelser. I av staten drivna affärsverk (vilka sågs som rörelser) som 
exempelvis posten och telegrafverket hade inspektion av kontorslokaler och kontorsarbete 
också genomförts (Möller säger att detta skett ”i viss utsträckning”114).  
    Det fanns således viss möjlighet att inspektera kontorsarbetsplatser, även i en del fall som 
påminde om förvaltningsverksamhet, men problemet var att dylik inspektion inte prioriterades 
särskilt högt vilket ledde till det tämligen logiska faktum att yrkesinspektionens personal i 
första hand användes till inspektion av arbetsplaster som föll under lagens 
tillämpningsområde. Något annat var väl heller inte att kräva.  
    Det fanns, vilket Möller påpekade, bestämmelser som gjorde att en inspektion av det slag 
som interpellanten önskade för närvarande inte var möjliga att uppnå.  
    För att åstadkomma en förändring av inspektionen var en ökning av personalstyrkan vid 
yrkesinspektionen dock nödvändig enligt Möller. Han kommenterade vad som framkommit i 
inspektionens årsberättelser för åren 1939, 1940 och 1941 beträffande kontorsarbete och där 
det talats om sjukdomar och ohälsa orsakade av exempelvis monotont skrivmaskinsarbete 
(med modernt språkbruk handlade diskussionen här om belastningsergonomiska 
arbetsmiljöfaktorer).115 Det råder inget tvivel om att Möller och regeringen således hade nåtts 
av information som hade uppmärksammat att det fanns bekymmer med arbetsförhållanden 
även inom kontorsarbete och likartat arbete. 
    Socialminister Möller tog sedan upp arbetarskyddskommitténs pågående utredning vars 
direktiv hade varit att genomföra en översyn av arbetarskyddslagen. Möller påpekade att 
kommittén höll på att utarbeta förslag som avsåg att utvidga lagens tillämpningsområde 
”genom dess anknytning till begreppet verksamhet i stället för rörelse”116. Han avslutade med 
att hänvisa till det pågående utredningsarbetet inom ramen för arbetarskyddskommittén.  
   Intressant att notera är en kommentar som Ebon Andersson för fram efter att statsrådet givit 
sitt första svar på interpellationen. I denna kommentar beskrivs av interpellanten hur de 
fackliga tjänstemannaorganisationernas relativt (i jämförelse med arbetarkollektiven inom 
LO, min anm.) ringa inflytande kunde tänkas ha påverkat att många fall av ohälsa och olyckor 
aldrig anmäldes. Denna kommentar har inte något att göra med frågan om arbetsställets 
huvudmannaskap (rörelse eller verksamhet) men den visar på tjänstemännens fackliga 
organisering som en möjlig förklaring till att frågor om kontorsarbetarnas arbetsförhållanden 
inte prioriterades särskilt högt. 
 

Om vi veta hur det är ställt på kontorsarbetets område, så äro där vederbörande inte 
organiserade i så stor utsträckning som önskvärt vore. Detta gör - det har också påtalats från 
en del håll - att man i det längsta och kanske alltför länge drar sig för att göra en sådan 
anmälan som leder till inspektion. Man är rädd för följderna, när man ingenting har att falla 
tillbaka på. Detta gör, att en hel del missförhållanden aldrig komma fram.117  
 

Möller hade hävdat att en utvidgning av lagens tillämpningsområde sannolikt skulle kräva en 
ökning av yrkesinspektionens resurser. Detta kommenterades av Andersson och hon fann 
detta argument vara i och för sig rimligt då ”alla utgiftsökningar, särskilt i dessa tider, böra 
prövas mycket ingående.”118 Men hon stannade ändå vid åsikten att eventuella 
kostnadsökningar som var sammanhängande med en utbyggd inspektionsverksamhet skulle 
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vara ”väl placerade pengar”119 då ett mer förebyggande och utökat inspektionsarbete 
minskade behovet av sjukvård. 
 
Interpellation år 1944 om olycksfallsfrekvensen i arbetslivet.120 
 
 
För att få perspektiv på samtida statistik kring olycksfallfrekvens och framförallt för att få 
insikt i hur Gustav Möller argumenterade i frågor kring arbetarskydd så redovisas en 
interpellationsdebatt mellan riksdagsledamot Knut Senander (k) och Möller.  
    Senander hänvisade till riksförsäkringsanstalten som för år 1943 hade beräknat olycksfallen 
till uppemot 250 000 i antal.121 ”Detta gör i genomsnitt per dag omkring 800 olycksfall. Sedan 
1931 innebär detta en fördubbling. Under tioårsperioden 1934-1943 var det sammanlagda 
antalet olycksfall inte mindre än 1 926 483.”122  
    Interpellanten talade om ökat arbetstempo samt ökningen av övertids- och nattarbete som 
det han ansåg vara de främsta förklaringarna till den stigande olycksfallsfrekvensen. Som 
åtgärder för att komma till rätta med olycksfallen föreslås en förkortning av arbetstiden, 
inskränkning av övertids- och nattarbete samt att kvinnor inte ska behöva utsättas för de 
fysiskt tyngsta arbetsuppgifterna.123 
    Frågorna som ställdes i interpellationen var följande: ”Har statsrådet uppmärksammat den 
starkt stegrade olycksfallsfrekvensen? Om så är fallet, vilka åtgärder planerar statsrådet för att 
nedbringa antalet olycksfall i arbetet?”124 
    I sitt svar menade Möller att det ifrågavarande antalet anmälningar av olycksfall som 
redovisats i interpellationen avsåg antalet anmälda fall i absoluta tal och att det därför av 
detta inte var möjligt att uttala sig om olycksfallsfrekvensen. Ökningen i absoluta tal av 
antalet anmälningar av olycksfall kunde enligt Möller bero på dels att antalet anställda ökat, 
dels att de fackliga organisationerna informerat de anställda om vikten av att sträva efter ett 
förbättrat arbetarskydd och som ett medel för att uppnå detta också uppmanat till en ökad 
benägenhet att anmäla olycksfall.125 Socialministern hänvisade också till avtalet mellan LO 
och SAF från år 1942 ”om allmänna regler för den lokala säkerhetstjänstens organisation”126, 
och att det skett en ökad informations- och kunskapsspridning gällande frågor kring 
arbetarskydd, huvudsakligen tack vare initiativ från arbetsmarknadens parter. 
    Socialminister Möller redovisade flera statistiska uppgifter för att belysa frågans 
komplexitet. Han erkände i princip riktigheten i de i interpellationen redovisade siffrorna över 
antalet anmälda olycksfall för år 1943 (även om Möller uppgav ett lägre antal till skillnad från 
interpellanten).127 Interpellationssvaret kompletterades också med siffror som angav både 
antalet olycksfall per 100 årsarbetare och ”antalet genom olycksfall förlorade arbetsdagar per 
årsarbetare”.128   
    Precis som i interpellationsdebatten från år 1943 hänvisade socialministern även i detta 
sammanhang till arbetarskyddskommitténs pågående utredningsarbete och önskade invänta de 
förslag som där framkom. Han fann ingen anledning att i interpellationssvaret redovisa några 
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förslag på förändringar avseende arbetarskyddet och tillsynen av detsamma och därigenom 
föregripa kommitténs arbete.129 
    Vilken betydelse interpellantens partitillhörighet hade för Möllers argumentationsteknik i 
denna debatt ska jag låta vara osagt, men huvudpoängen är att vi i denna interpellationsdebatt 
dels får en redovisning av hur trenden såg ut beträffande olycksfallsfrekvensen, dels kan 
konstatera att regeringen hade fått dessa uppgifter redovisade för sig.  
    Två år senare lade arbetarskyddskommittén fram sitt slutbetänkande. 

Arbetarskyddskommitténs slutbetänkande. SOU 1946: 60. 
 

Jag vill med anledning av den fråga interpellanten ställde till mig säga, att när en utredning 
tillsättes avsikten ju redan från början är, att de förslag den framlägger skola föranleda 
framställningar till riksdagen, såvida förslagen äro något så när rimliga.130 

 
Arbetarskyddskommittén utgjordes vid sitt bildande år 1938 av ordförande J. V. Nordin chef 
för arbetarrådet och sedermera generaldirektör, J. A. Ericsson ledamot av riksdagens andra 
kammare och sedermera statsråd (s), Ida Fischer yrkesinspektris, P. E. Gummeson direktör, I. 
O. Larsson direktör i svenska arbetsgivarföreningen (SAF), A Löfvander lantbrukare och 
ledamot av riksdagens första kammare (bf/c), O. E. Olovsson redaktör och ledamot av 
riksdagens andra kammare (s), G. E. Vahlberg andre ordförande i svenska 
metallindustriarbetarförbundet och sedermera förste sekreterare i landsorganisationen i 
Sverige (LO) samt C. A. T. Yllner förste provinsialläkare. På egen begäran kom Gummeson 
och Larson att under år 1942 ersättas av F. Söderbäck direktör i SAF respektive G. Hultman 
direktör i pappersmasseförbundet. Då Ericsson blev statsråd ersattes han i kommittén av G. L. 
Andersson pappersbruksarbetare och ledamot av riksdagens andra kammare (s).131 
    Kommittén tillkallade, som brukligt är, under sitt arbete ett antal experter inom olika 
områden. För denna uppsats vidkommande ska tillkallandet av A. Odholm direktörsassistent i 
SAF särskilt uppmärksammas, då denne hade att som expert uttala sig i frågor som gällde 
lagens tillämpningsområde.132   
    Kommitténs uppdrag var att se över arbetarskyddslagstiftningen och föreslå eventuella 
omarbetningar och kompletteringar av denna.  År 1946 presenterade kommittén slutligen sitt 
Betänkande med förslag till lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete m.m. (SOU 
1946:60).  
    Arbetarskyddskommittén tolkade rådande praxis och menade att endast statlig eller 
kommunal verksamhet som betraktades som rörelse hade omfattats av lagen men även att den 
också gällde för ”exempelvis statens järnvägar, statens vattenfallsverk, telegrafverket, 
kommunala bad-, fattigvårds- och sjukvårdsinrättningar samt elektricitets-, gas- och 
vattenledningsverk.”133 
    Den tydligaste konsekvensen av att lagen var skriven på detta sätt var att den inte ansågs 
vara tillämplig på statlig och kommunal förvaltning. Kommittén räknade upp olika 
verksamheter på den statliga nivån som inte omfattades av lagen och nämnde ”rättsväsen, 
fångvård, skatteväsen, tulltjänst, lantmäteriväsen och den egentliga militärtjänsten”.134  
Beträffande den kommunala nivån så menade kommittén att brand- och polisväsen inte 
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omfattades av lagen, och inte heller kommunala förvaltningsmyndigheter.135  Inställningen 
hos kommittén var att skydd mot olycksfall i arbete var det primära och inte huruvida arbetet 
bedrevs i privat eller offentlig regi.  
    I remissyttrandena som inkommit till kommittén var Byggnadsstyrelsen och Länsstyrelsen i 
Malmöhus län negativa till en utvidgning av lagens tillämpningsområde till att gälla begreppet 
verksamhet istället för rörelse.136 Socialstyrelsen var å ena sidan tveksam till att lagens 
tillämpningsområde skulle bli så vidsträckt och gälla i stort sett ”på varje arbetsförhållande”, 
men samtidigt tyckte styrelsen att en utvidgning av lagen så att den omfattade begreppet 
verksamhet ”otvivelaktigt kunde anses motiverad från principiell synpunkt.” 137 
    I betänkandets bilaga C redovisades utförligt statistik över olycksfallens frekvens, antal och 
kostnader samt yrkessjukdomarnas antal och kostnader.138 Uppgifterna behandlade perioden 
1930 till och med 1942. Det som är intressant är att tabell I som innehöll uppgifter om ”större 
arbetsgivare” (minst 5 årsarbetare) exkluderade ”staten”.  
    Beträffande tabell II som gällde arbetsplatser med färre än 5 årsarbetare så sades här inte 
explicit att staten exkluderas, men här utgår jag från att denna inte heller innehåller uppgifter 
om arbetsplatser där staten är arbetsgivare eftersom det borde ha varit ovanligt med 
arbetsplatser med färre än fem anställda inom den statliga sektorn. I den tredje tabellen som 
gäller yrkessjukdomar är staten återigen explicit exkluderad.   
    Jag menar att denna enkla sammanställning visar på ett tydligt sätt hur fokus i frågor om 
arbetarskydd även då den syns presenterad som offentlig statistik låg på arbetsplatser med 
privata arbetsgivare. Den statliga sfären kom i skymundan, och statistik över olycksfall och 
yrkessjukdomar inom denna sektor var inte något som antingen sågs som intressant eller 
relevant. Denna kan dock ses som en parantes, då kommittén ändå landade i slutsatsen att 
staten skulle omfattas av arbetarskyddslagen, i så måtto att kommitténs förslag till regeringen 
var att den statliga och kommunala förvaltningsverksamheten skulle omfattas av densamma. 
Kommittén skrev: 
 

Med hänsyn till den allmängiltighet och omfattning, som man numera vill giva åt 
arbetarskyddslagstiftningen, och de krav på att denna skall bereda möjlighet till 
avhjälpande av varje missförhållande, varå lagstiftningen har avseende, oavsett inom vilken 
verksamhet detsamma förekommer, har kommittén ansett sig böra föreslå en utvidgning av 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde. Därvid har kommittén i syfte att erhålla en 
allmängiltig tillämpning av lagen funnit, att de i lagen använda begreppen ’rörelse’ och 
’särskilt arbetsföretag’ lämpligen böra ersättas med begreppet ’verksamhet’ […] Med 
införande av nyssnämnda begrepp såsom norm för lagens tillämpningsområde följer, att 
lagen blir tillämplig å såväl enskild som offentlig verksamhet. Kommunal och statlig 
verksamhet, som endast i begränsad omfattning inbegripas under gällande lag, komma 
sålunda att helt omfattas av den nya lagen.139 
 

Arbetarskyddskommittén hade föreslagit att den nya lagen skulle vara i princip allmängiltig. 
Hade arbetarskyddskommitténs förslag gått igenom hade den från år 1949 också omfattat den 
statliga och kommunala förvaltningen. Inga större invändningar synes ha funnits mot detta 
förslag i remissvaren.  
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Proposition nr 298: 1948 
 
Arbetarskyddskommittén hade föreslagit att lagens tillämpningsområde skulle utvidgas och 
att en förstärkning av tillsynsorganisationen skulle företas. Det är möjligt att kostnadsskäl 
skulle kunna vara anledning till varför departementschefen syntes vara motståndare till en 
utvidgning av lagen. I interpellationsdebatten ovan gällande kontorsarbetarnas 
arbetsförhållanden hade interpellanten, Ebon Andersson, resonerat kring huruvida 
ekonomiska skäl var rimligt som anfört motiv till varför inte tillsynen kunde utökas.140  
    I propositionen från år 1948 kommenterade Möller kommitténs förslag om en utökning av 
tillsynens verksamhet. Han hade funnit det vara omöjligt att vid denna tid bygga ut denna, 
några närmare skäl till denna omöjlighet angavs dock inte i detta sammanhang. Möller säger 
lite svävande att det är inom områden ”där behovet av särskilda åtgärder till skydd mot ohälsa 
och olycksfall i arbete är mera framträdande”141 som en utökad tillsynsverksamhet ska 
inriktas mot i första hand. Här sägs implicit att tillsynen måste prioriteras och att vissa 
arbetsställen därför är mindre viktiga än andra. ”Härtill kommer att de ifrågasatta åtgärderna 
skulle kunna bidraga till en icke önskvärd byråkratisering av arbetarskyddet.”142 Ordet 
byråkratisering används här av Gustav Möller i en negativ konnotation vilket är värt att 
notera. 
    Socialministern hänvisade till lagrådets utlåtande från år 1912 i samma fråga och som 
innebar att arbetarskyddslagen endast ägde tillämpning på rörelse och inte verksamhet. Möller 
menade att lagrådets resonemang fortfarande var relevant även för år 1948 och han lutade sig 
alltså i hög grad mot detta utlåtande från år 1912.  Lagrådet hade haft att ta ställning till ett 
förslag som i stort liknade det han själv hade framför sig; förslag som ville utsträcka lagens 
tillämpningsområde till att omfatta även den offentliga förvaltningen (den egentliga 
tjänstemannaverksamheten). 
 

Lagrådet framhöll bl. a. att vid denna verksamhet i regel icke torde förekomma 
missförhållanden av den art förslaget avsåge samt att i allt fall behovet av skydd till 
förekommande av tänkbara sådana missförhållanden, t. ex. ohälsa i följd av arbetslokalers 
osundhet, uppenbarligen borde tillgodoses i helt andra former än genom kontrollföreskrifter 
i en författning av allmän civillags natur. Vidare ansåg lagrådet att det sagda i huvudsak 
ägde motsvarande tillämpning å kommunal verksamhet.143 
 

Arbetarskyddskommittén hade föreslagit att frågor om arbetslokalers standard skulle regleras 
i arbetarskyddslagen. Möller ansåg att dessa frågor bättre passade i olika byggnads-
författningar.144 Möller deklarerade att det inte enligt hans förmenande ”synes föreligga något 
behov av att ändra den nuvarande huvudregeln angående lagens tillämpningsområde”145 och 
att propositionens förslag således blev att ”densamma bibehålles.”146 

Motion I 445: 1948 

Riksdagsledamöterna i första kammaren Valter Åman (s) och Erik Arrhén (h) lade år 1948 
fram en motion med anledning av vad som i propositionen hade sagts beträffande 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde. Åman och Arrhén påpekade inledningsvis vad 

                                                 
140 Se riksdagens protokoll andra kammaren år 1943. Andra bandet nr 12-20. Nr 15, s 38. 
141 Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Första samlingen. Proposition nr 298, s 51. 
142 Ibid. 
143 Ibid, s 73. 
144 Ibid, s 74. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 



 35 

arbetarskyddskommittén föreslagit i sitt betänkande; att lagstiftningen borde omfatta all 
verksamhet oavsett om den bedrevs i privat eller offentlig regi. Motionärerna påtalade det 
faktum att regeringens förslag så som det framkom av propositionen gick emot både 
kommitténs betänkande och de flesta av remissinstansernas yttranden: 

Den av kommittén föreslagna huvudregeln skulle - jämfört med vad som nu gäller - främst 
medföra att lagen skulle omfatta även den statliga och kommunala 
förvaltningsverksamheten. Detta kommitténs förslag har i yttrandena över 
kommittébetänkandet med enstaka undantag tillstyrkts eller lämnats utan erinran. I 
propositionen föreslås emellertid, att den statliga och kommunala förvaltningsverksamheten 
fortfarande skall lämnas utanför arbetarskyddslagen.147 

I motionen hävdades att kontorsarbetet hade genomgått stora förändringar i takt med den 
tekniska utvecklingen och antalet kontorsarbetare har också ökat. Dessa faktorer ledde, 
menade motionärerna, samtidigt till förändrade arbetsvillkor för personalen. På samma sätt 
som Ebon Andersson i sin interpellation till socialminister Möller så talade även motionärerna 
om ”de arbetshygieniska frågorna”148 som blivit aktuella då många tjänstemän enligt 
motionen inte sällan hade sammanförts i samma arbetslokaler.  
    Åman och Arrhén lyfte också fram det problematiska i att kontorsarbetare inom det privata 
näringslivet omfattades av arbetarskyddslagen, medan kontorsarbetare inom offentlig 
förvaltning inte gjorde detta. De förändrade arbetsvillkoren för kontorsarbetet som 
motionärerna påtalade ”torde i stort sett även gälla på det statliga och kommunala 
området.”149  
    Frågan om utvidgning av lagens tillämpningsområde handlade också om möjligheten till 
tillsyn och inspektion av exempelvis arbetslokalernas standard och i motionen påtalades att: 
”Exempel som visa att i allmän tjänst anställda befattningshavare haft att utföra sitt arbete i 
osunda och hälsovådliga kontorslokaler saknas icke.”150 
    Motionen tog också upp påståendet i propositionen som hade handlat om att ifall arbetar-
skyddslagen skulle utvidgas till att omfatta också den offentliga förvaltningen så skulle lagen 
ha huvudsaklig betydelse för densamma bara på de delar av lagen som berörde frågor kring 
utformandet av och förhållanden kring arbetslokaler. Detta påstående kunde ju betraktas som 
ett argument för det onödiga i att utvidga lagens tillämpningsområde och att det skulle räcka 
med ovan nämnda byggnadsföreskrifter för inspektion av lokaler. Men som motionärerna 
påpekade så omfattades arbeten av motsvarande art inom det privata näringslivet redan av 
lagens föreskrifter.   
   Motionen avslutades med hemställan om: 
 

att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 298 måtte besluta att 
arbetarskyddslagen jämväl skall äga tillämpning å den statliga och kommunala egentliga 
förvaltningsverksamheten.151 

                                                 
147 Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Höstsessionen. Tredje samlingen. Motioner i första kammaren, nr 
445, s 25. 
148 Ibid. 
149 Ibid, s 26. 
150 Ibid, s 26. 
151 Ibid, s 27. 
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Andra lagutskottets utlåtande 62:1948 
 
Andra lagutskottet behandlade både propositionen och motionen och yttrade sig i ett 
utlåtande.152  
    Lagutskottet bestod av följande riksdagsledamöter: 
 
FK: David Norman (s), Åke Holmbäck (fp). Albert Forslund (s), Karl Wistrand (h), Axel Löfvander (bf), 
Hemming Sten (s), Nils Elowsson (s), Carl Eric Ericsson (h). 
 
AK: Emil Olovsson (s), Alarik Hagård (h), Arhur Ryberg (bf), Sigvard Cruse (s), Harald Johansson (k)153, Nils 
Larsson (s), Edvin Jacobsson (fp), John Lundberg (s). 
 
Utskottet ansåg att lagen i princip skulle vara allmängiltig och att det därför var tveksamt om 
det var rimligt att utesluta vissa verksamhetsområden vilket därmed talade för att lagutskottet 
skulle yrka bifall till motionen. Lagutskottet höll med motionärerna om att det hade påvisats 
brister i arbetsförhållanden även inom, som man uttryckte det, ”allmän tjänst”. Att 
lagutskottet ändå gav sitt stöd till propositionen byggde på att man fann att förslaget i 
propositionen låg i linje med arbetarskyddslagstiftning i andra länder, ”bl. a. i de övriga 
nordiska länderna.”154  Lagutskottet hänvisade även till ”vissa lagtekniska svårigheter”155 som 
skäl för att den offentliga förvaltningen inte kunde inordnas i arbetarskyddslagen eftersom 
lagutskottet hävdade att: ”ändringar i förslaget [propositionen, min anm.] skulle krävas icke 
blott i 1 § utan även i vissa andra paragrafer, exempelvis 2 och 3 §§.”156  Jag menar att det går 
att ifrågasätta dessa argument; dels menar jag att talet om svårigheter av lagteknisk karaktär 
känns som ett svagt argument att hänvisa till, dels visar bilaga 6 som återger 
arbetarskyddskommitténs översiktliga genomgång av den samtida arbetarskyddslagstiftningen 
i några olika stater att det dessa skilde sig åt beträffande hur tillämpningsområdet stadgades.  
    Lagutskottet menade att det för den offentliga förvaltningens vidkommande var tillräckligt 
med ”samarbete med arbetarskyddsorganen” (min kursiv.) och att detta samarbete kunde leda 
till ett lika gott arbetarskydd ”som om arbetarskyddslagen erhölle tillämplighet på förevarande 
område.”157 
    Man kan verkligen fråga sig varför det rimliga inte hade varit att utsträcka lagen till att 
omfatta även den offentliga förvaltningen eftersom man ändå erkände att det fanns exempel 
på bristande arbetsförhållanden även inom denna sektor. Argumentationen hos lagutskottet 
såg istället ut som följer: 
 

Utskottet vill kraftigt understryka departementschefens uttalande att han förutsatte att såväl 
statliga som kommunala myndigheter skulle låta sig angeläget vara att samråda med 
tillsynsorganen så snart behov därav kunde anses föreligga.158 
 

                                                 
152 Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Samlingarna 5-10 & 14. Andra lagutskottets utlåtande nr 62. 
153 Vederbörande finns dock inte omnämnd i den riksdagsmatrikel jag använt som källa. 
154 Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Samlingarna 5-10 & 14. Andra lagutskottets utlåtande nr 62, s 35. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Ibid, s. 35-36. 
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Beträffande förhoppningen om samråd med tillsynsorganen satte lagutskottet sin tilltro till en 
kommande verksstadga för staten, i vilken utskottet menade att det vore rimligt att reglera 
”verkslednings skyldigheter i arbetarskyddshänseende.”159 
    Efter att motionen behandlats i lagutskottet ställdes den inför riksdagen, vilken avslog 
densamma. Lagens tillämpningsområde ändrades således inte.160  
    I bilaga 1 återfinns 1 § i 1949 års arbetarskyddslag. 

Motion II 48:1952 
 
År 1952 lades en motion fram i riksdagens andra kammare som tog upp frågan om en 
utvidgning av tillämpningsområdet av arbetarskyddslagen. Motionen var undertecknad av 
Ragnar Huss (fp), Margit Vinge (fp), Brita Elmén (fp) och Folke Nihlfors (fp).  
    Motionärerna behandlade det faktum att det i kommunerna fanns verksamhet som varken 
gick att betrakta som ”rörelse eller arbetsföretag.”161 Här gjordes en uppräkning som 
innehåller olika områden som ”rättsväsen, fångvård, skatteväsen, lantmäteriväsen, men även 
brand- och polisväsen, lots- och tulltjänst och den egentliga militärtjänsten.”162 
    Som olyckligt ansågs att minderåriga som arbetade inom sådana verksamheter som inte 
omfattades av lagen således inte hade rätt till de läkarundersökningar som lagen föreskrev. 
Motionärerna erinrade också om det skäl som oftast angetts till varför arbetarskyddslagen inte 
hade ansetts behöva utvidgas till den offentliga förvaltningen vilket var: ”att sanitära 
missförhållanden, ledande till ohälsa, icke skulle vara tänkbara i de av det allmänna drivna 
verksamhetsformer, som ovan nämnts och som huvudsakligen avsåge kontorsarbete.”163 
    I motionen talades om att flera exempel fanns på ”uppenbart hälsovådliga 
missförhållanden”164och motionärerna lyfte fram hur en del av uppbördsverket i Malmö hade 
flyttat till lokaler som snart hade visat sig vara olämpliga för arbete av stillasittande art. 
Lokalerna var för kalla helt enkelt. Hälsovårdsnämnden hade genomfört en mätning i vilken 
framkommit det olämpliga i att använda lokalerna för stillasittande arbete varför nämnden 
hade föreslagit att lokalerna skulle utdömas för användning i detta avseende. Detta förslag 
kunde dock inte prövas ”då det visade sig, att nämnden saknade laglig behörighet därtill.” 165  
    Motionens förslag var att utvidga arbetarskyddslagens tillämpningsområde till att omfatta 
”varje verksamhet, vari arbetstagare användes till arbete för arbetsgivares räkning.”166 En 
sådan formulering var liktydig med ett utvidgande av lagen till att omfatta även den statliga 
och kommunala förvaltningen. 
    Fyra remissyttranden gjordes över motionen. Den avstyrktes av Landskommunernas 
förbund och Stadsförbundet. Landstingsförbundet hade ”intet att erinra mot en […] 
utvidgning”167 även om förbundet inte ansåg att förhållandena inom den egna verksamheten 
föranledde något behov av en utvidgning av lagen.168 Arbetarskyddsstyrelsen gav även den 
stöd till motionen. Styrelsen argumenterade för att lagstiftningen borde utvidgas till att 
omfatta också ”den statliga och kommunala egentliga tjänstemannaverksamheten.”169 

                                                 
159 Ibid. 
160 Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Nionde samlingen. Andra lagutskottets utlåtande nr B 13, s 7. 
161 Bihang till riksdagens protokoll år 1952. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner i andra kammaren, nr 48, 
s 12. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Ibid, s 13. 
165 Ibid. 
166 Ibid, s 14. 
167 Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Nionde samlingen. Andra lagutskottets utlåtande nr B 13, s 7-8. 
168 Ibid, s. 8. 
169 Ibid. 
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Bland annat påpekades att yrkesinspektionen inte har haft möjlighet att ingripa i de fall som 
personal i offentlig förvaltning ”nödgats tjänstgöra i lokaler, som äro otillfredsställande från 
hälsosynpunkt.”170 
    I yttrandet till motion 48 år 1952 framförde arbetarskyddsstyrelsen också kritik mot 
socialministerns uttalande i propositionen från år 1948. Styrelsen sade följande: 
 

Som ett skäl mot att lagen skulle gälla den statliga förvaltningsverksamheten har anförts 
(prop. nr 298/1948, s. 74), att man i allt fall måste undandra sådan verksamhet från lagens 
bestämmelser om föreläggande och förbud. Redan nu gäller emellertid beträffande statlig 
verksamhet, som faller under lagen – järnvägar, post, telegraf, örlogsvarv, etc. – att i stället 
för föreläggande och förbud ett särskilt förfarande enligt 60 § arbetarskyddslagen skall 
komma till användning.171  
 

Andra lagutskottets utlåtande 26:1952 
 
I utlåtande nr 26 från 1952 års riksdag tog andra lagutskottet upp motionen till behandling.172 
    Lagutskottet bestod av följande riksdagsledamöter: 
 
(FK: David Norman (s), Nils Elowsson (s), Sten Wahlund (bf/c), Johan Sunne (fp), Axel Uhlén (s), Ture Nerman 
(s), Nils Larsson (bf/c)  
 
AK: Olivia Nordgren (s), Arthur Ryberg (bf/c), Elsa Johansson (s), Olof Nilsson (s), John Lundberg (s), Ragnar 
Huss (fp), Daniel Wiklund (fp), Karin Wetterström (h). 
 
Utskottet skrev att man inte fann någon anledning till att ändra sin uppfattning i denna fråga 
utan man håller fast vid utlåtandet från 1948.  Utskottet sade dock: ”Detta innebär emellertid 
icke, att utskottet saknar förståelse för de olägenheter, som följa av den nuvarande 
avgränsningen av lagens tillämpning.”173 Lagutskottet visar att man är medveten om att det 
fanns en gränsdragningsproblematik som tog sig uttryck i oklarheter hur begreppet rörelse 
skulle tolkas.  
    Utskottet avslutade utlåtandet med att hänvisa till den pågående arbetstidsutredningen som 
enligt utskottet preliminärt hade föreslagit att i arbetstidslagen byta ut ordet rörelse mot 
’arbete’. En sådan ändring i denna lag kunde förväntas innebära en motsvarande ändring även 
i arbetarskyddslagen.  
 

Motionerna II 146 (II B 79) och II B 68 år 1958 
 
Riksdagsledamöterna i andra kammaren Olof Nilsson (s) och Olof Andreasson (s) lade i 
januari 1958 fram motion nr 146. Motionen inleddes enligt följande:  
 

När förslaget till 1949 års arbetarskyddslag antogs ställdes stora arbetstagargrupper utanför 
lagens räckvidd: av de offentligt anställda skulle sålunda endast sådana omfattas av lagen 
som sysselsattes inom organ ’som bedriver någon rörelse’. Övriga, exempelvis anställda 

                                                 
170 Ibid. 
171 Ibid, s 9. 
172 Bihang till riksdagens protokoll år 1952. Nionde samlingen. Andra avdelningen. Andra lagutskottets utlåtande 
nr 26, s 12. 
173 Ibid. 
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inom statlig förvaltning, kommunal förvaltning, bl. a. skolor, kyrkor och kyrkogårdar, 
åtnjuter inte det skydd lagen stadgar.174  
 

Argument som tidigare har använts i debatten återfanns även i denna motion; här påpekas 
också den hänvisning till lagrådets uppfattning från år 1912 som Gustav Möller tidigare hade 
anfört som skäl för att inte utvidga arbetarskyddslagens tillämpningsområde. Implicit går det 
att se att motionärerna ansåg att denna hänvisning inte hade varit rimlig. 
    Nilsson och Andreasson hävdade att ett tillfredsställande och därmed inte sällan 
resurskrävande arbetarskydd ofta saknades i förvaltningar av ringa storlek. Motionärerna 
påpekar vidare att yrkesinspektionen inte hade någon lagenlig möjlighet till granskning av 
sådana (kommunala) enheter.  
    I motionen hänvisades till den fackliga organisationen kommunalarbetareförbundet som 
hade påpekat att brister i frågor om hygienanordningar uppmärksammats på kyrkogårdar. 
Enligt fackförbundet arbetade omkring 30 000 personer inom detta område men stod alltså 
utanför arbetarskyddslagen.175 Motionärerna konstaterade också att både LO och 
Arbetarskyddsstyrelsen funnit det angeläget att utvidga lagens tillämpningsområde. 
    Denna motion blev inte slutligt behandlad innan riksdagens upplösning utan togs upp på 
nytt i juni samma år.176  
    Ledamoten av riksdagens första kammare, Per Bergman (s), lade fram en motion som 
innehade samma lydelse som Nilsson och Andreassons motion.177 

Andra lagutskottets utlåtande B 13 år 1958 
 
Motionerna remitterades till lagutskottet, vilket gjorde ett utlåtande. 
    Lagutskottet bestod av följande riksdagsledamöter: 
 
FK: Axel Strand, (s), Nils Elowsson (s), Axel E Svensson (s), Johan Sunne (fp), Ingeborg Carlqvist (s), Axel 
Mannerskantz (h), Sten Åkesson (fp), Eric Carlsson (c)  
 
AK: Edvin Jacobsson (fp), Olof Nilsson (s), Viola Sandell (s), Carl-Erik Johansson (s), Torsten Fredriksson (s), 
Rune Gustavsson (c), Folke Björkman (h/m), Ture Königson (fp). 
 
Lagutskottet sammanfattade huvuddragen i motionerna och konstaterade att: ” I motionerna 
hemställes, att arbetarskyddslagens tillämpningsområde måtte utvidgas till att omfatta jämväl 
de delar av statlig och kommunal verksamhet, som för närvarande faller utanför lagen.”178 
Utskottet redovisade riksdagens och lagutskottens tidigare åsikter i frågan, d v s att man ”icke 
böra frångå nu gällande bestämmelser.”179 Utskottet noterade dock riksdagens tveksamhet till 
att vissa verksamheter inte skulle omfattas av lagen. Som skäl till att denna tveksamhet ändå 
inte inneburit att riksdagen beslutat om en utvidgning av lagen anförde utskottet dels 
uppfattningen att frågor om arbetarskydd inom den offentliga förvaltningsverksamheten 
ansetts kunna lösas genom samarbete mellan förvaltningen och tillsynsmyndigheterna istället 
för tvingande lagstiftning, dels att man velat invänta vad som framkommit vid den samtidiga 

                                                 
174 Bihang till riksdagens protokoll år 1958. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner i Andra kammaren, nr. 
146, s 2. 
175 Ibid. 
176 När motionen behandlades av lagutskottet då riksdagen hade samlats igen hette den B 79. 
177 Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Tredje och fjärde samlingen. Motioner i Första kammaren nr 1-
213, nr B 68. 
178 Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Nionde samlingen. Andra lagutskottets utlåtande nr B 13, s 17. 
179 Ibid, s 18. 
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översynen av arbetstidslagstiftningen.180 Dessa två skäl kan vi se som förklaringar till varför 
frågan om en utvidgning av lagen hade skjutits på framtiden under 1950-talet. 
    Utskottet ställde sig dock bakom motionerna och kom fram till ett ställningstagande som 
innebar ett förslag till riksdagen om att utvidga arbetarskyddslagens tillämpningsområde. De 
argument som utskottet åberopade för detta var dels att remissyttranden och 
riksdagsbehandlingen påpekat att olägenheter ur arbetarskyddssynpunkt förekommit även 
inom den offentliga förvaltningen, dels att översynen av arbetstidslagstiftningen väntades 
dröja.181 Ovanstående var de skäl som lagutskottet angav till varför man hemställde om: 
 

att riksdagen i anledning av förevarande motioner, I: B 68 och II: B 79, måtte i skrivelse till 
Kungl. Maj;t anhålla om förslag till sådan ändring av arbetarskyddslagen, att dess 
tillämpningsområde utvidgas till att i princip omfatta all statlig och kommunal 
verksamhet.182 

Proposition nr 126 år 1963 
 
Mot bakgrund av lagutskottets utlåtande i frågan lade den socialdemokratiska regeringen år 
1963 fram proposition nr 126. 
    Propositionen nr 126 innehöll lagförslag som innebar ändringar av arbetarskyddslagen och 
däribland en utvidgning av lagens tillämpningsområde. Statsrådet som hade detta ärende på 
sitt bord var chefen för socialdepartementet, Sven Aspling (s), och denne inledde 
propositionen med en historisk tillbakablick i vilken bland annat att konstaterades att: 
 ”Frågan om en utsträckning av tillämpningsområdet har länge varit aktuell, men 
statsmakterna har av skilda skäl stannat för den begränsning som återfinns i den nuvarande 
lagen.”183 
    Totalt hade 34 yttranden inkommit från olika remissinstanser i frågan om utvidgning av 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde.184  
    En utredning av arbetarskyddsstyrelsen låg till grund för propositionen och behandlades 
under rubriken ”föreliggande förslag”. Här betonades hur avgränsningen av 
tillämpningsområdet hade inneburit ”en uppspaltning av den offentliga verksamheten i ett 
område som faller under lagen och ett som ligger utanför.”185 Här får vi den kanske tydligaste 
redogörelsen för vilka områden som faktiskt inte hade ansetts vara omfattade av 
arbetarskyddslagen. Arbete ”inom ämbetsverken, undervisningsväsendet, polis- och 
åklagarväsendet, rättsväsendet, fångvården samt arkiv, bibliotek och museer, [har] ansetts 
falla utanför.[…] Inom den kommunala förvaltningen har i stort sett samma uppdelning skett 
som för statens del.”186  
    Här kastades också ljus över en annan intressant aspekt som var vidhäftad uppdelningen 
mellan begreppen rörelse och verksamhet, nämligen det faktum att det inte var 
arbetsuppgifterna eller yrket som sådant som var det avgörande för om lagen var tillämplig 

                                                 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Ibid, s 19. 
183 Bihang till riksdagens protokoll år 1963. Första samlingen. Elfte bandet. Nr 109-126. Proposition nr 126,                                                           
s 14. 
184 Ibid, s 14-15. Ändringarna i arbetarskyddslagen gällde inte bara frågan om utvidgning av lagens 
tillämpningsområde utan även vissa andra frågor om ändringar och tillägg. Beträffande tilläggen se SOU 1959:9: 
Lokala skyddstjänstemän samt arbetarskyddsstyrelsens organisation. I betänkandet hade en del förslag framförts 
om vissa ändringar av arbetarskyddslagen. Den närmast föregående utredningen inom arbetarskyddsområdet 
hade varit SOU 1955:41 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Arbetarskyddsutredningens betänkande. 
185 Bihang till riksdagens protokoll år 1963. Första samlingen. Elfte bandet. Nr 109-126. Proposition nr 126, s 
27. 
186 Ibid, s 27. 
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eller inte. Det avgörande var istället frågan om arbetsställets huvudmannaskap. Om 
arbetsställena var ”ämbetsverk, skolor, fångvårdsanstalter m.m.”187 så var principen den att 
lagen inte var tillämplig på någon anställd på detta arbetsställe överhuvudtaget. Som framgår 
av propositionstexten var exempelvis inte städerskor och vaktmästare som arbetade vid ett 
ämbetsverk omfattade av lagen, medan däremot ”[m]otsvarande arbetstagare i verksamhet 
som faller under lagen, t. ex. sjukvården, åtnjuter […] lagens skydd.”188 
    Redan denna översiktliga kartläggning visar på vilka problem som en dylik avgränsning 
mellan olika arbetsställen måste ha inneburit. I propositionen redovisas att 
arbetarskyddsstyrelsen var av den uppfattningen att denna gränsdragningsproblematik stämde 
illa med krav på att lagstiftning i regel bör vara allmängiltig. Det är kanske inte så märkligt i 
och för sig att det just är arbetarskyddsstyrelsen som framför dessa synpunkter, eftersom det 
var denna myndighet som sannolikt ofta mötte denna problematik i sin dagliga verksamhet. 
Men här tydliggörs ändå på ett pregnant sätt vad frågan i alla hänseenden handlade om: 
 

Inom ett flertal av de verksamhetsgrenar, som blivit undantagna från lagtillämpningen, 
finns arbetstagare vilkas uppgifter inte på något sätt skiljer sig från arbetsuppgifterna för 
dem, som lagen omfattar. Genom en gränsdragning, vars huvudändamål varit att frånskilja 
den statliga och kommunala tjänstemannaverksamheten, har man inte endast inkräktat på 
principen om skyddsintressets allmängiltighet utan också åstadkommit en klyvning av 
arbetstagargrupper, för vilka ett och samma behov av skyddsföreskrifter föreligger.189 

 
Denna ”gränsdragning” och ”klyvning” hade alltså praktisk betydelse för stora grupper 
arbetstagare men det är - som jag har förstått det - först nu som denna problematik 
uttryckligen uppmärksammas av regeringsföreträdare i det att arbetarskyddsstyrelsens mening 
redovisades i propositionen. 
   I propositionstexten ges också vissa upplysningar om hur stort antal anställda som vid denna 
tid inte omfattades av arbetarskyddslagen. Omkring 235 000 personer var enligt 
arbetarskyddsstyrelsen anställda i ”statlig civil verksamhet” och omkring 175 000 av dem 
omfattades av lagen. Detta innebar då att cirka 60 000 personer var anställda vid arbetsställen 
på vilka arbetarskyddslagen inte ägde tillämpning.190 (Det totala antalet anställda som inte 
omfattades av lagens tillämpningsområde var dock större än så eftersom även den kommunala 
förvaltningen var undantagen.) 
    I sitt utlåtande i propositionen finner statsrådet Sven Aspling att ”[D]et framstår som 
självklart [sic!] att de principer , som fått sitt uttryck i arbetarskyddslagen och avser att 
garantera  den anställde sundhet och säkerhet i arbetet, bör äga allmän tillämpning.”191 
Gränsdragningen mellan rörelse och verksamhet vilket fått till följd att statlig och kommunal 
förvaltning inte omfattats av lagen ses som problematiskt: ”De skäl som åberopats till stöd för 
en sådan gränsdragning, kan enligt min mening numera inte anses tala med samma styrka som 
tidigare.”192 Departementschefen anslöt sig i hög grad till vad arbetarskyddsstyrelsen tidigare 
framfört (se s. 45 ff) och argumentationen känns igen.  
    Statsrådet hänvisade också till att arbetarskyddsstyrelsens förslag om en utvidgning av 
lagens tillämpningsområde till att gälla även statliga och kommunala förvaltning stöddes av 
samtliga remissinstanser.193  

                                                 
187 Ibid, s 28. 
188 Ibid, s 28. 
189 Ibid, s 28. 
190 Ibid, s 30. Med begreppet ”statlig civil verksamhet” markerades att detta inte gällde den militära 
verksamheten för vilken särskilda regleringar gällde. 
191 Ibid, s 61. 
192 Ibid, s 61. 
193 Ibid, s 61. 



 42 

Nedan redovisas statsrådets ståndpunkter beträffande en utvidgning av arbetarskyddslagen till 
att omfatta statlig och kommunal förvaltning: 
 

För  s t a t l i g  c i v i l  v e r k s a m h e t  innebär utvidgningen i huvudsak att lagen blir 
tillämplig på arbete inom Kungl. Maj:ts kansli, centrala ämbetsverk, länsstyrelser och lokal 
förvaltning, rättsväsendet, polis- och åklagarväsendet, fångvården, tullväsendet, 
undervisningsväsendet samt arkiv, bibliotek och museer. Arbetarskyddsstyrelsen har vid en 
genomgång av lagens bestämmelser inte funnit skäl att göra undantag för ifrågavarande 
verksamhetsområden i något avseende, och de berörda remissorganen har heller inte 
påfordrat några undantagsbestämmelser. Jag ansluter mig till arbetarskyddsstyrelsens 
uppfattning och vill påpeka, att några speciella undantag inte finns för den statliga 
verksamhet inom t. ex. affärsverken, som redan nu faller under lagen.194  
 
Den  k o m m u n a l a  f ö r v a l t n i n g e n  uppvisar i stort sett samma huvuddrag som 
den statliga civila verksamheten och undantagsbestämmelserna torde lika litet erfordras för 
det kommunala området som för det statliga.195 

 
Riksdagen biföll propositionen och lydelsen i arbetarskyddslagens första paragraf ändrades 
genom lag om ändring i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1). Lagens 
tillämpningsområde kom därmed att omfatta verksamhet istället för rörelse.  

                                                 
194 Ibid, s 62. 
195 Ibid, s 63. 
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Sammanfattande reflektioner.  

Institutionella hinder och arbetarskyddslagen. 

I takt med den ökande graden av industrialisering i Sverige från och med andra hälften av 
1800-talet och lönearbetets härmed sammanhängande utsträckning till att omfatta alltfler 
människor förändrades samhället i socialt och ekonomiskt hänseende på ett revolutionerande 
sätt. Den industriella revolutionen både innehöll och förde fram tekniska innovationer som 
omformade arbetets villkor. Samtidigt innebar fenomen som urbanisering och fabrikssystem 
att arbetsolyckor och andra missförhållanden på arbetsplatser uppmärksammades på ett tydligt 
sätt då befolkningstätheten ökade.   
    Den sociala frågan kallades det ”samhällsproblem” som de styrande ställdes inför vid 
slutet av ”borgerlighetens århundrade”196. Problemet gällde dels vilka som skulle arbeta i 
industrin när så många svenskar hade valt att lämna landet för Amerika, dels hur 
industrialiseringens avigsidor skulle hanteras på ett sätt som tog hänsyn till både 
industriidkare och den framväxande radikalismen, manifesterad av arbetarrörelsen. Frågan 
besvarades i huvudsak av liberalt sinnade politiker, och de allra första socialpolitiska 
reformerna i Sverige var inriktade på att, försiktigt, reglera de värsta och mest uppenbara 
missförhållandena som uppdagats.  
    Begreppet ’Yrkesfara’ byttes ut mot ’Arbetarskydd’ och uppsatsen har haft som en av sina 
uppgifter att försöka skissera arbetarskyddets institutionella historia. Denna skiss har 
åskådliggjort ett fenomen som kan kallas ”institutionella hinder” och som i detta fall har visat 
sig i det sätt på vilket frågan om yrkesfarelagens respektive arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde har behandlats i riksdagen. Initialt riktades förordningar och lagstiftning 
mot arbetsplatser som sysslade med industriell tillverkning.  
    Den sociala frågan låg till grund för framväxten av de tidigaste sociallagarna och som 
påpekats av historiker togs initiativet till dessa reformer ofta av liberala politiker; begreppet 
’liberal interventionism i den organiserade kapitalismen’ fungerar mycket väl som ett 
teoretiskt ramverk för att fånga in den tidsperiod innehållande dels den sociala frågans 
hantering, dels tillkomsten av yrkesfarelagen samt 1912 års arbetarskyddslag.  
    Som vi har sett så reviderades och förändrades lagstiftningen om arbetarskydd successivt. 
Frågan om utvidgning av lagens tillämpningsområde kretsade kring begreppen rörelse och 
verksamhet. Det fanns förslag som syftade till att tillämpningsområdet skulle förändras och 
begreppet rörelse (vinstdrivna företag197) skulle ersättas av verksamhet (icke vinstdriven 
organisation198).  
    Först år 1963, inom den participatoriska kapitalismens tidsspann, utvidgades 
arbetarskyddslagen till att omfatta även den offentliga förvaltningen; den yrkeskategori som 
vid denna tid hade till uppgift att verkställa den socialdemokratiska reformpolitikens beslut.  
    Som uppsatsen har visat så har mycket av traditionell arbetsmiljöforskning haft fokus på 
industriarbetsplatser. Man skulle kunna hävda att på samma sätt som lagstiftningen har 
uppvisat exempel på institutionella hinder av olika slag har även arbetsmiljöforskningen gjort 
detsamma. Först på senare tid har nämligen intresset riktats mot offentlig sektor och annan 
icke-industriell miljö. Intresset av att försöka problematisera politikers roll som arbetsgivare 

                                                 
196 Begreppet ”Borgerlighetens århundrade” är hämtat från Lars Edgren och Monika Edgrens kapitel i Boken om 
Sveriges historia.  
197 Detta är min definition av begreppet. 
198 Se föregående not. 
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är också tämligen senkommet. För denna uppsats vidkommande har en dylik problematisering 
varit utgångspunkt för formulering av syfte och frågeställning.  
Går det att förklara förekomsten av de institutionella hindren vid behandlingen av frågan om 
huruvida arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle utvidgas till att omfatta den 
offentliga förvaltningen med att de som hade att besluta om en sådan utvidgning på samma 
gång var den offentliga förvaltningens arbetsgivare? 
    För att försöka bringa klarhet i detta spörsmål riktades intresset mot riksdagens behandling 
av arbetarskyddslagen och dess tillämpningsområde under tidsperioden åren 1943 till och med 
1963. 
    Vad blev då svaret?   

Analys av riksdagstrycken. 

Genom att studera riksdagstryck från perioden år 1943 till och med 1963 som behandlade 
frågan om huruvida arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle utvidgas eller inte, har 
ambitionen i uppsatsen varit att fastställa vilka argument som dominerade i denna fråga i 
riksdagsdebatten, samt avgöra om det i riksdagsdebatten fanns exempel som visade att frågan 
om politikers roll som arbetsgivare tagits upp till diskussion?  
    Som vi har sett så hävdades ofta att frågor om arbetarskydd inom den offentliga 
förvaltningen skulle lösas genom samarbete mellan förvaltningen och tillsynsmyndigheterna 
istället för tvingande lagstiftning. Ett skäl till detta var att man i huvudsak identifierade brister 
i arbetarskyddet inom detta område såsom varande i huvudsak frågor gällande 
arbetslokalernas beskaffenhet. I sådana fall menade man att det räckte med att tillämpa olika 
byggnadsföreskrifter för att komma till rätta med problemen. 
    Frågor om kontorsarbetets förändrade förhållanden med därpå följande tendens till ökande 
grad av ohälsa hos de anställda (kvinnorna) var utgångspunkten i den interpellationen som 
Ebon Andersson hade ställt till statsrådet Gustav Möller, socialminister och chef för 
socialdepartementet. 
    Både i interpellationssvaret till Ebon Andersson och i regeringens proposition fem år senare 
hade Möller argumenterat för att en utvidgning av arbetarskyddslagens tillämpningsområde 
skulle medföra en samtidig och nödvändig utökning av tillsynsverksamheten. En sådan 
ökning av personalstyrkan som då krävdes kostade pengar och detta verkade vara ett skäl som 
vid denna tid talade mot en utvidgning.       
    Statsrådet och regeringen var medvetna om att arbetsförhållandena även inom 
kontorsarbete och andra ’förvaltningsliknande’ områden inte sällan uppvisade brister och 
problem vilka ibland orsakade sjukdom och annan ohälsa hos personalen.  
    Ebon Anderssons interpellation handlade som vi sett inte om dikotomin ’offentligt driven - 
privat driven’ utan hennes fokus låg istället på dels kontorsarbete som sådant, dels på 
kontorsarbetande kvinnor. Andersson menade att fysiska arbetsmiljöproblem i samband med 
kontorsarbete inte uppmärksammades i lika hög grad som motsvarande frågor inom industrin. 
Utifrån uppsatsens frågeställning är denna interpellationsdebatt relevant att lyfta fram därför 
att den visar på att statsrådet Möller var medveten om vilka riskfaktorer som kunde finnas i 
samband med kontorsarbeten. Omsorg om kontorsarbetande personal inom den offentliga 
förvaltningen hade kunnat visas av regeringen genom att utsträcka arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde. Tillsyn och inspektion hade då kunnat företas även vid dylika 
arbetsplatser.  
    Uppsatsen har också visat att regeringen kände till utvecklingen av olycksfallsfrekvensen i 
arbetslivet generellt. När det gällde den interpellation som behandlade denna fråga har vi sett 
hur statsrådet Möller problematiserade den bild som interpellant Knut Senander hade 
förmedlat och att Möller också kompletterade den med flera olika statistiska uppgifter. 
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Vid tidpunkten för dessa interpellationsdebatter pågick samtidigt Arbetarskyddskommitténs 
utredning. Kommitténs arbete utmynnade i ett slutbetänkande som föreslog att lagens 
tillämpningsområde skulle utvidgas till att omfatta även verksamhet. Detta förslag vann inte 
gehör hos regeringen och i regeringens proposition hävdades att det inte fanns något behov av 
att ändra huvudregeln för lagens tillämpningsområde. I en motion invände 
riksdagsledamöterna Valter Åman och Erik Arrhén mot propositionens slutsats och 
motionärerna påpekade att de flesta av remissinstanserna inte haft några synpunkter mot 
kommitténs ursprungsförslag. 
    Både propositionen och motionen behandlades av lagutskottet. Att lagutskottet kom att ge 
sitt stöd till propositionen byggde på att utskottet fann att förslaget i propositionen låg i linje 
med gällande arbetarskyddslagstiftning i andra länder, ”bl. a. i de övriga nordiska länderna” 
och att en ändring av lagens tillämpningsområde skulle medföra svårigheter av lagteknisk 
karaktär. Jag finner att dessa båda argument kan ifrågasättas.  
    Dylika uttalanden från lagutskottet utgör exempel på den typ av hinder i form av det 
institutionella arvet som är viktiga att åskådliggöra i en beskrivning av arbetarskyddets 
historiska utveckling. Lagrådet och de olika lagutskotten har i detta sammanhang uppträtt som 
en tillbakahållande och konservativ kraft och det institutionella arvet har - menar jag - tagit 
sig uttryck i en juridifiering av arbetarskyddet, där man under lång tid hållit fast vid en 
åtskillnad mellan begreppen rörelse och verksamhet, en uppfattning som sedermera kunde 
anklagas för att vara otidsenlig. 
    När lagens tillämpningsområde väl utvidgades år 1963 var skäl som åberopades till stöd för 
denna förändring dels att det hävdades att den pågående arbetstidsutredningen förväntades ta 
tid, dels remissinstansernas åsikter i frågan, dels slutligen svårigheten med gränsdragningen 
mellan ’rörelse’ och ’verksamhet’. Arbetarskyddsstyrelsens egen utredning verkar också ha 
haft stor betydelse för propositionen, vilket en kommentar i ett betänkande från år 1972 också 
låter påskina: ”Arbetarskyddslagen har ändrats ett flertal gånger under de drygt 20 år som gått 
sedan dess tillkomst. Ändringarna har i de flesta fall skett efter förslag av 
arbetarskyddsstyrelsen.”199 (min kursiv). En tolkning som är möjlig att göra är således att 
arbetarskyddsstyrelsen hade stor betydelse för att lagens tillämpningsområde utvidgades. Då 
frågan om en utvidgning av lagen behandlades av riskdagen innan år 1949 hade 
arbetarskyddsstyrelsen ännu inte bildats. Myndigheten skapades i och med lagen från år 1949. 
    Ylva Waldemarsson har visat i sin studie om statligt arbetsgivarskap och kvinnor hur 
politikernas roll som arbetsgivare hade en påverkan på arbetsvillkoren för de statsanställda 
kvinnorna. Då det gällde kvinnors möjlighet att arbeta högst upp i hierarkin inom den statliga 
förvaltningen ifrågasattes lämpligheten i detta med hänvisning till begrepp som ’statsnytta’ 
och ’nationens intresse’ som av riksdagen (männen) prioriterades högre än det kvinnliga 
särintresset. 
    I denna uppsats empiriska undersökning har det inte gått att fastställa huruvida det fördes 
någon diskussion kring det faktum att politikerna är arbetsgivare. Man hade i debatten om en 
utvidgning av arbetarskyddslagens tillämpningsområde kunnat tänka sig att det som argument 
emot en sådan utvidgning hade framförts yttranden som framhävde det speciella i det politiska 
arbetsgivarskapet och att denna arbetsgivare inte kunde ta hänsyn till några särintressen, i 
detta fall representerat av de anställda i den offentliga förvaltningen.  
    Som en central utgångspunkt för uppsatsen har varit förståelsen om det politiska 
arbetsgivarskapet som en företeelse som skiljer sig från arbetsgivarskapet i privat sektor. En 
frågeställning som ställts är huruvida i det empiriska material som använts i undersökningen 
går att finna en diskussion som tagit upp frågan om det politiska arbetsgivarskapet. I det 
material som har använts i den empiriska undersökningen finns inga kommentarer som 

                                                 
199 SOU 1972:86 Bättre arbetsmiljö. Delbetänkande avgivet av arbetsmiljöutredningen, s 61. 
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nämner det politiska arbetsgivarskapet och överhuvudtaget diskuterar politikers roll som 
arbetsgivare. Det hade inte varit orimligt att föreställa sig att det i motioner eller 
interpellationer från enskilda riksdagsledamöter hade förts en diskussion kring denna fråga, 
men jag har inte funnit att en sådan diskussion förekom under tidsperioden 1943 - 1963 i det 
riksdagstryck som studerats. Den politiska arbetsgivarrollen var inte något som 
problematiserades. Varken i argumentation för eller emot en utvidgning av 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde till att omfatta den offentliga förvaltningen har det 
förts fram synpunkter eller åsikter som uttrycker denna fråga. Kanske var det så att politikerna 
inte såg sig som arbetsgivare varför frågan helt enkelt inte kom upp till diskussion?  
    Mot bakgrund av Waldemarssons resultat gällande statsnyttan och kvinnofrågan kan mina 
resultat kanske te sig förvånande. Vi ska dock påminna oss om att Waldemarssons studie var 
inriktad på en annan tidsperiod innehållande andra politiska och parlamentariska 
förutsättningar. 
    Som vi har sett avvisade olika lagutskott under en följd av år förslag om att 
arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle utvidgas. Redan år 1912 hade lagrådet motsatt 
sig förslag om en utvidgning av lagen. På denna linje fortsatte sedan lagutskotten och 
departementschefen Gustav Möller. 
    Det mesta av den studerade riksdagsdebatten i frågan om arbetarskyddslagens 
tillämpningsområde har handlat om dels hur begreppet ’rörelse’ skulle definieras, dels det 
problematiska i att tillsyn av arbetarskyddet inte kunde utföras på offentligt drivna 
verksamheter.  
    Jag menar därför att det i huvudsak inte handlade om dikotomin offentligt - privat utan 
snarare verksamhet - rörelse. Det avgörande var om en organisation, ett företag eller ett 
affärsverk drevs i vinstsyfte eller ej.  Undantag gjordes åt båda håll. Som vi har sett så gjordes 
undantag för offentligt driven ’rörelse’. Enligt samma tankegång kan vi förstå de privata 
verksamheter som inte omfattades av arbetarskyddslagen såsom politiska, fackliga och ideella 
organisationer. 
    Att den offentliga förvaltningen hade ”hamnat” utanför verkar ha berott på det 
institutionella arvet i lagstiftningen, vilken redan år 1889 i yrkesfarelagen gjorde en skillnad 
på rörelse och verksamhet. Denna hypotes får stöd i tidigare forskning i vilken har hävdats att:  
 

Institutionaliseringen av arbetarskyddssystemet genomfördes innan det socialdemokratiska 
partiet hunnit få en stark ställning i riksdagen. Den förskjutning av maktbalansen i 
samhället till arbetarrörelsens fördel, som skedde särskilt under åren kring 1920, kunde 
därför endast i begränsad utsträckning användas till politiskt beslutade förändringar av 
systemet.200 

 
När sedan den offentliga förvaltningen under delaktighetskapitalismen tillväxte i både 
numerärt och omfångsmässigt hänseende blev problemen med arbetarskyddslagens 
”klyvning” mellan olika arbetstagargrupper alltmer uppenbar. När alltfler människor 
behövdes som reformbyråkrater/välfärdstjänstearbetare i offentligt driven verksamhet så 
framstod det som både otidsenligt och ologiskt att stora grupper av arbetstagare inte åtnjöt 
samma lagstiftade rätt till arbetarskydd som arbetstagare anställda av en privat huvudman. 
    Att arbetarskyddslagen först år 1963 utvidgades till att omfatta även den offentliga 
förvaltningen kan - menar jag - förklaras av i huvudsak två faktorer: dels hinder i form av det 
institutionella arvet, vilket jag påstår var en viktigare faktor än strategiska beslut av enskilda 
aktörer såsom Gustav Möller och lagutskottet år 1948, dels bildandet av 
arbetarskyddsstyrelsen och denna myndighets inställning i denna fråga. Styrelsen hade bildats 
först år 1949 och under 1950-talet argumenterade den för att lagen skulle utvidgas. 

                                                 
200 Sund m. fl. 1990, s 31. 
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Avslutande källkritiska reflektioner 

Det kan alltid diskuteras på vilket sätt man har valt att använda sig av sina källor i ett 
vetenskapligt arbete, oavsett vilka källor det handlar om. I detta fall kretsar denna diskussion 
främst kring hanterandet av källorna som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 
Riksdagstryck som källa har i denna uppsats betraktats som meddelande och normativa 
kvarlevor. Vi ska förstå de som en alldeles speciell typ av källa, med en avsändare som dels 
har ett politiskt och samtida syfte med det som skrivs, dels har en vetskap om att texten 
kommer att bevaras för eftervärlden.  
    Jag har haft som ambition att använda mig av riksdagstrycket på så sätt att jag kommer så 
nära det som behandlas i tid som möjligt. En utmaning har varit att få klarhet i hur detta 
material ofta hänvisar bakåt i tiden till sig själv. Ett exempel på en hur en sådan hänvisning 
har använts i denna uppsats är i samband med lagutskottets utlåtande från år 1958. Här 
används detta riksdagstryck i analysen av remissyttranden i samband med en motion från år 
1952. Eftersom jag finner riksdagstrycken mycket tillförlitliga som källor ser jag inget 
problematiskt beträffande texternas äkthet; vi kan vara säkra på trovärdigheten i det som 
beskrivs. Det som kan kritiseras är däremot att jag ensidigt har valt att lyfta fram endast en 
remissinstans, arbetarskyddsstyrelsen.  
    Jag har under uppsatsens gång blivit varse att när det i riksdagstryck hänvisas bakåt i tiden 
till föregående riksdagstryck sker det en gallring i vad som väljs att särskilt lyftas fram. I detta 
fall valde lagutskottet år 1958 att i sin hänvisning till remissyttrandena i samband med 
motionen från år 1952 ensidigt lyfta fram arbetarskyddsstyrelsens resonemang. Över 
motionen gjordes yttranden av tre andra remissinstanser också, men dessa yttranden nämns 
bara helt kort i lagutskottets utlåtande. För att kunna ta del av dessa måste man läsa 
lagutskottets yttrande från år 1952.  
    Jag kommer dock till slutsatsen att just arbetarskyddsstyrelsen faktiskt hade en stor 
betydelse för att lagens tillämpningsområde sedermera kom att utvidgas; att just denna 
remissinstans ensidigt lyfts fram av lagutskottet år 1958 kan ju ses som ett stöd för denna tes; 
styrelsen var den remissinstans som förde fram den mest omfattande argumentationen i denna 
fråga, varför man också valde att kommentera styrelsens yttranden. 
 

Fortsatt forskning 

Den empiriska delen av denna undersökning begränsades i urvalet av primärkällor till att 
omfatta riksdagstryck såsom motioner, propositioner, interpellationsdebatter samt 
utredningsbetänkanden. Endast i förbigående har noterats olika intresseorganisationers 
ståndpunkter så som dessa kommit till uttryck i remissyttranden. 
    Det är tänkbart att den ökade fackliga organiseringen bland tjänstemän och akademiker på 
1950 - och 1960 talen kan vara en viktig faktor som låg bakom att flera röster höjdes för att 
utvidga arbetarskyddslagens tillämpningsområde. En forskningsuppgift skulle kunna vara att 
med en teoretisk utgångspunkt i korporatism kartlägga i vilken utsträckning som frågan om en 
utvidgning av arbetarskyddslagens tillämpningsområde berördes och diskuterades hos de 
olika fackliga organisationerna, och kanske mer specifikt hos tjänstemannaorganisationer 
respektive akademikernas fackliga organisationer (TCO och SACO). Enligt Torsten Nybom 
hade dessa fackliga organisationers ökade inflytande i samhället haft betydelse för att de 
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offentligt anställda tjänstemännen år 1965 tillerkändes förhandlings- och strejkrätt.201 Det 
skulle vara intressant att undersöka frågan om TCO och SACO: s agerande i frågan om 
arbetarskyddslagstiftningens utvidgning och jämföra resultaten från en sådan studie med 
Nyboms slutsats.  
    Enskilda, och för framställningens vidkommande centrala, aktörers åsikter skulle också 
vara intressant att djupare undersöka, något som inte legat inom ramen för denna uppsats 
ambition. Här kunde man tänka sig att studera exempelvis uttalanden av Gustav Möller så 
som de kom till uttryck i den socialdemokratiska tidsskriften Tiden.     
    Man kunde också bygga vidare på uppgifterna i bilaga 6 och göra en komparativ studie 
med internationellt perspektiv för att spåra skillnader och likheter i lagstiftning mellan stater. 
Utvecklingen kring arbetarskyddsfrågor har historiskt sett inte sällan skett genom ömsesidiga 
internationella influenser. 
    Ett flertal framtida forskningsuppgifter väntar oss därmed.  
 
 

                                                 
201 Nybom m. fl. 1989, s 123. 
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Förkortningar 
 
 
 
h/m högerpartiet/moderaterna     
 
bf/c bondeförbundet/centerpartiet 
 
fp folkpartiet 
 
s socialdemokraterna 
 
k kommunistpartiet 
 
FK Första kammaren 
 
AK Andra kammaren 
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Offentligt tryck 

Riksdagstrycket 1943 - 1963 
 
Motioner. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Höstsessionen. Tredje samlingen. Motioner i första 
kammaren, nr 437-450. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1952. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner i andra 
kammaren nr 1-381. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1958. Fjärde samlingen. Första bandet. Motioner i andra 
kammaren nr 1-357. 
 
Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Tredje och fjärde samlingen. Första och andra 
kammarens motioner. Motioner i första kammaren nr 1-213. 
 
Propositioner. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Första samlingen. Propositioner nr 298-322. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1963. Första samlingen. Elfte bandet. Propositioner nr 109-
126. 
 
Interpellationer. 
 
Interpellation av Ebon Andersson. Nr 9: 1943. Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 
1943. Andra kammaren. Första bandet. nr 1-11 
 
Interpellation av Knut Senander. Nr 4: 1944. Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 
1944. Andra kammaren. Första bandet Nr 1-11. 
 
Svar på interpellation. Nr 15: 1944. Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1944. 
Andra kammaren. Andra bandet nr 12-19 
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Svar på interpellation. Nr 17: 1944. Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1944. 
Andra kammaren. Andra bandet nr 12-19 
 
Lagutskottens utlåtanden. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1948. Samlingarna 5-10 & 14. Andra lagutskottets 
utlåtande nr 62. 
 
Bihang till riksdagens protokoll år 1952. Nionde samlingen. Andra avdelningen. Andra 
lagutskottets utlåtande nr 26. 
 
Bihang till B-riksdagens protokoll år 1958. Nionde samlingen. Andra lagutskottets utlåtande 
nr B 13. 

Övrigt.  

Svensk författningssamling 1949: 1 i Svensk Författningssamling för 1949. Stockholm 1950. 
Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner 

Svensk författningssamling 1963: 245 i Svensk Författningssamling för 1963 1. Nr 1-356 
Stockholm 1964. Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner 

 

 



 54 

Bilagor 

Bilaga 1 

Arbetarskyddslagen år 1949.  
 

Arbetarskyddslagen från år 1949 innehöll 75 paragrafer fördelade över 10 kapitel.  
    Det första kapitlet rörde lagens tillämpningsområde och är det avsnitt som i detta 
sammanhang är det mest intressanta.  
    Nämnas kan också det andra kapitlet som innehöll allmänna föreskrifter för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. Där fastställdes arbetsgivarens skyldighet att ”iakttaga allt som  […] 
skäligen kan erfordras för att förebygga att hos honom sysselsatt arbetstagare ådrager sig 
ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycksfall däri.”202  
    Det sjätte kapitlet behandlade ”Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare” och här 
fastställdes i 40-44 §§ villkoren för skyddsombud och skyddskommittéer. 
     
 

1 Kap. 

Lagens tillämpningsområde. 

 

1 § 
”Denna lag äger, med de inskränkningar nedan angivas, tillämpning å varje rörelse, 
industriell eller icke, vari arbetstagare användes till arbete för arbetsgivares räkning […]”. 
(Min kursivering.) 
 
Arbetarskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1949. 

 

 
 

                                                 
202 Svensk Författningssamling. 1949. Nr 1. Arbetarskyddslag. 2 kap. 7 §. 
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Bilaga 2 

Lag om ändring i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1). 1963.  

1 §. 

”Denna lag äger, med de inskränkningar nedan angivas, tillämpning å varje verksamhet, vari 
arbetstagare användes till arbete för arbetsgivares räkning.”203 (Min kursivering.) 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1964. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
203 Svensk Författningssamling. 1963. Nr 245.  Lag om ändring i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1) 1 
§. Ändringar gjordes även i 2, 3, 16, 23, 27, 45, 51, 56, 57, 59, 61, 72 och 73 §§. 
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Bilaga 3 

Arbetarskyddssystemet institutionella utveckling. 
 
Bill Sund och Klas Åmark identifierar två maktsystem inom arbetsskadeområdet; ett 
arbetarskyddssystem och ett skadeförsäkringssystem. Här redovisas endast tablån över 
arbetarskyddssystemet. För information om skadeförsäkringssystemets institutionella 
utveckling hänvisas till Sund m. fl. 1990, s. 19. 
 
 
Tablå från Sund m. fl. 1990, s. 18.   
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Bilaga 4 

Mandatfördelningen i riksdagen 1941-1961. Första Kammaren.  
 
 

 
 
År 

Högern Center- 
partiet 

Folk- 
partiet 

Social- 
demo- 
kraterna 

Kommunist- 
erna 

Summa 

1941 35 24 15 75 1 150 
1945 30 21 14 83 2 150 
1949 24 21 18 84 3 150 
1953 20 25 22 79 4 150 
1957 13 25 30 79 3 150 
1958B 16 24 29 79 3 151 
1961 19 20 33 77 2 151 
 
Bearbetning från Lewin 1992, s  425. 
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Bilaga 5 

Mandatfördelningen i riksdagen 1941-1961. Andra Kammaren.   
 
 
 
 
År 

Högern Center- 
partiet 

Folk- 
partiet 

Social- 
demo- 
kraterna 

Kommunist- 
erna 

Summa 

1941 42 28 23 134 3 230 
1945 39 35 26 115 15 230 
1949 23 30 57 112 8 230 
1953 31 26 58 110 5 230 
1957 42 19 58 106 6 231 
1958B 45 32 38 111 5 231 
1961 39 34 40 114 5 231 
 
Bearbetning från Lewin 1992, s 426. 
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Bilaga 6 

SOU 1946: 60 - internationell utblick204 
 
Arbetarskyddskommittén vidtog en internationell utblick för att kartlägga geografiskt 
närliggande staters motsvarighet till den svenska arbetarskyddslagen. Här uppehåller vi oss 
vid frågan om de olika lagarnas tillämpningsområden i respektive stater. 
    Återigen blir tolkningen av texten till stor del avhängig förmågan att definiera begrepp 
såsom verksamhet, rörelse, förvaltning et c. Den översiktliga genomgången av de nedan 
nämnda ländernas lagstiftning skänker dock uppsatsen en i alla avseenden något vidgad 
kunskap om samtiden.      
    Kommitténs uttalande om Schweiz och lagen Bundesgesetz vom 1914 betreffend die Arbeit 
in den Fabriken ger vid handen att denna lagstiftning endast omfattade industriella företag. 
Definitionen av ’industriella företag’ i det schweiziska exemplet var en ”fabrik […] vari ett 
flertal arbetare sysselsättas utom bostaden.”205 
    Den engelska motsvarigheten till arbetarskyddslagen var Factories Act från år 1937 vilken 
förtjänar ett omnämnande. Enligt arbetarskyddskommittén skulle begreppet ’fabrik’ i denna 
lag ha ”givits en synnerligen vidsträckt betydelse”206 som gick utöver den vedertagna (?) 
uppfattningen av detta begrepp. Det intressanta är att offentlig verksamhet också omfattades 
av lagens bestämmelser. Här saknas dock en definition som klargör vad 
arbetarskyddskommittén menade med offentlig verksamhet. 
    Den finska arbetarskyddslagen från år 1930 verkar endast ha omfattat ”varje rörelse och 
företag, industriellt eller icke, vari arbetare användes till arbete för arbetsgivares räkning”.207 

Kommittén uttalar sig här överhuvudtaget ingenting om offentlig verksamhet. Det verkar 
enligt mitt förmenande som den finska och svenska lagstiftningen i detta fall var tämligen 
lika. 
    Vad det gäller Norge så framgår det att den offentliga förvaltningen inte omfattades av den 
norska motsvarigheten till arbetarskyddslagen (Lov av 19. juni 1936 om arbeidervern). Lagen 
stadgade att det var konungen (regeringen?) som avgjorde ifall en offentligt driven 
verksamhet var att betrakta som förvaltning eller inte.208 
    Redovisningen av tillämpningsområdet för Lov Nr. 143 af 29. April 1913 om Arbejde i 
Fabriker m. v. samt det offentliges Tilsyn dermed, som var den danska motsvarigheten till 
arbetarskyddslagen, innehöll en stor mängd undantag och speciella föreskrifter. (Om detta 
berodde på att arbetarskyddskommittén hade mer kunskap om det danska 
arbetarskyddssystemet än vad den hade om de andra staternas lagstiftning låter jag vara 
osagt.) Vi får dock reda på att ”Av staten eller kommun driven verksamhet inbegripes under 
tillsynen enligt samma regler som annan verksamhet.”209 

                                                 
204 SOU: 1946: 60, s. 831-832. 
205 Ibid, s 832. 
206 Ibid. 
207 Ibid, s 831. 
208 Ibid, s. 831-832. 
209 Ibid, s. 831. 


