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Från försiktig till frimodig

ASEA 1935:

”I anledning av ett brev från OM [SIF:s ombudsman] angående vår inställning till en event. 

löneaktion vid Asea, beslöt styrelsen, att vi ej nu borde engagera oss i en dyl., då vi ju ännu ej 

lyckats få med hälften av denna firmas tjänstemän i föreningen och dessutom först vilja av-

vakta resultatet av den förestående aktionen i arbetstidsfrågan.”1

L M Ericsson 1956:

”Årets lönerörelse ger ett förhållandevis gott utfall för T-sektionen. Med tillfredsställelse 

kan vi konstatera, att SIF:s medinflytande vid lönesättningen, från att ha varit enbart en på 

papperet fäst bestämmelse, har övergått till att alltmer bli en praktisk realitet.

Sektionsförhandlarna öppnade spelet med att till TC [chefen för LME:s transmissionsdivi-

sion] överlämna en statistisk uppställning på T-avdelningarnas och underlydande sektioners 

löneläge i relation till stockholmsindustrins. Ett klart underläge för de flesta där upptagna en-

heterna kunde lätt konstateras. Speciellt ogynnsamt var löneläget i grupper med många kvin-

nor. För TC underströks att tjänstemännen med oro såg på denna utveckling.

Efter denna spelöppning arrangerades vad som kom att heta ”informativa samtal” med div. 

avdelnings- och sektionschefer. Vid något tillfälle togs initiativet till en sådan sammankomst 

från chefssidan. Formellt hade sektionsförhandlarna ingen rätt att på detta stadium bedriva 

förhandlingar. De ansåg sig dock oförhindrade att upplysa lämpliga personer om det oförmån-

liga löneläget, för att på så sätt förbereda jordmånen och skapa en gynnsam atmosfär för de 

efterföljande förhandlingarna.”2

1 SIF avd. 11 styrelsesammanträde 25/10 1935.
2 Verksamhetsberättelse för sektion T av LME SIF-klubb, 18/10 1956.
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Inledning

Omkring år 1950 gjorde sociologen Fritz Croner en märklig upptäckt i Sverige. 

Ett särskilt ögonblick i den sociala utvecklingen i vårt land tillhandahåller oss en situation, som so-
ciologerna längtat efter och talat om som något ouppnåeligt: ett slags laboratoriemässigt tillstånd, 
då man som under ett mikroskop eller rättare sagt som på en ultrarapidfilm kan iakttaga och analy-
sera struktureringsfenomen vid klassbildningen.3

Vad var det han såg? Bildandet av en ny klass, ser det ut som. Vi kommer att finna att bilden 

var mer komplicerad. - Men Croner var inte ensam. Tecknen fanns för den som kände till sta-

tistiken. 

[Tjänstemännens] andel av befolkningen har ökat från 23 till 27 procent. Alltjämt har arbetarna 
med sina 54 procent dubbelt så stor andel. Vi kan dock se en pågående strukturell förändring av yr-
kesfördelningen…"4

Varför är det intressant att studera tjänstemän? Fritz Croner skrev om fyra strömmar, industri-

alisering, kommersialisering, rationalisering och socialisering

… som ungefär samtidigt uppträder i världens stora industrinationer, åstadkommer vid sitt sam-
manflöde den springflod, som driver fram tjänstemannaställningarnas starka ansvällning och ska-
par den allt mera växande tyngd, som tjänstemannakåren som social grupp har fått i det moderna 
samhället.5

”Den starka ansvällningen” betyder, om vi bara ser till industrins tjänstemän i Sverige, att det 

fanns ungefär 400 stycken år 1855. 1900 var antalet 8.300, 1950 hade det växt till 189.100.6 

Hos Croner fick denna skara huvudrollen när det gäller att förklara de moderna industri-

samhällenas utveckling: 

Jag fick tidigt på känn, att tjänstemannaspörsmålet direkt ställde frågan efter det moderna samhäl-
lets struktur och existensvillkor överhuvudtaget. Jag blev mer och mer övertygad om att man skulle 
kunna ge ett rimligt svar på dessa stora sociologiska spörsmål, om man lyckades finna ett rimligt 
svar på frågan vad tjänstemannakåren var för något.7 

*

Vad som fick mig att välja klassbildning bland tjänstemän som uppsatsämne minns jag inte. 

En del av bakgrunden måste vara mina år som industritjänsteman. Tanken kan ha väckts när 

3 Croner (1951) Tjänstemannakåren i det moderna samhället s. 299. Min kursivering. Idén om Sverige som sam-
hällsvetenskapligt laboratorium fanns redan på 1920-talet hos nationalekonomen Gösta Bagge. Se Björk (1996) 
Societies made up of history s. 100.
4 Anförande om "Arbetsmarknadsläget hösten 1952" av Olle Pettersson, Arbetsmarknadsstyrelsen. Bilaga till 
protokoll fört vid L M Ericssons Verkstadsklubbs ordinarie möte, 9 december 1952. 
5 Croner (1958) Tjänstemän och tjänstemannaproblem i Österrike s. 163f. Min kursivering.
6 Greiff (1992) Kontoristen: från chefens högra hand till proletär s. 89.
7 Croner (1966) Ett liv i vår tid s. 288. Min kursivering.
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jag vid tidigare studier fann uttalanden om rationaliseringarnas betydelse för att förvandla lö-

sare grupper till klasser. ”Rationaliseringarna … har skapat tjänstemannaklassen.”8 

Att skriva den här uppsatsen har inte bara inneburit en hel del transpiration, utan också 

stunder av överraskningar och upptäckarglädje. Ett exempel: Aldrig hade jag tänkt mig att ett 

så torrt och tekniskt dokument som Befattningsnomenklatur Tjänstemän, BNT, kunde tillgri-

pas som förklaring till hur mycket av den svenska samhällsstrukturen såg ut i mitten av 1900-

talet. Eller författare som ändrar sig eller intar en annan ståndpunkt än vad jag väntat mig. El-

ler att det i lokalt material gick att få fram siffror som illustrerade såväl strävan att avancera 

till tjänstemän bland arbetare som den av vissa tjänstemän fruktade nivelleringen mellan dem 

och arbetarna. Ibland blir man helt enkelt nyfiken. Vad sade ingenjör Wiberg på ASEA i ett 

”beaktansvärt föredrag” om ”Tårarnas betydelse i kampen för tillvaron”?9 Hade uppsatsen 

presenterats år 2007 skulle mycket ha sett annorlunda ut med allt nytt material som oavbrutet 

kommer från olika håll. Men någonstans måste man sätta punkt.

*

Avslutningsvis vill jag tacka hjälpsam personal på arkiven i Stockholm och Västerås samt till 

Aina Nilsson i Västerås för såväl tips om arkivposter som logistiskt stöd. Det har varit möjligt 

att få värdefull information från tre pensionerade funktionärer i SIF, Svenska Industritjänste-

mannaförbundet: Arne Andersson, Olle Olsson och Hans Samuelsson , samt tidigare ASEA- 

direktören Bengt Andrén.

Fråga och metod; syfte

Kan historiska data från ASEA och L M Ericsson bekräfta eller avvisa påståendet att en tjäns-

temannaklass växte fram i Sverige efter första världskriget? Det är uppsatsens fråga. Svaret 

finns på en skala från absolut ”ja” till absolut ”nej”. Om det inte blir absolut ”ja” blir följdfrå-

gan om det finns alternativa beskrivningar som bättre förklarar utvecklingen. Undersökningen 

omfattar tre avdelningar:

Först att med hjälp av sociologiska teorier skapa en enkel modell för hur det svenska sam-

hället såg ut ungefär från slutet av 1910-talet fram till ungefär 1970. Modellen skall inrymma 

dels samhällsförändringarna, dels kunna ta hand om de teorier som jag finner användbara för 

vidare analys. 

8 Croner (1951) s. 427. 
9 ASEA tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 1/12 1920.
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Sedan arkivstudier. I dokument från fack och företag har jag letat efter uttalanden eller 

handlingar som kan ge anvisningar om organisationers och enskilda personers ställningsta-

ganden och positioner, och som kan tolkas i förhållande till frågan om klasser. Det är attity-

der, värderingar, gruppkonflikter eller samarbete som hade betydelse för den profil som tjäns-

temannaorganisationerna visade mot omvärlden, men också den tjänstemannaprofil som om-

världen hjälpte till att mejsla fram. När arkivgenomgångarna började visade det sig att obser-

vationerna kunde sorteras i några huvudgrupper: Hur industritjänstemän på LME och ASEA 

organiserade sig; Hur de definierade sig själva och sitt förhållande till andra grupper; Hur 

andra grupper såg på industritjänstemän; Löner och andra förhållanden; Ambitioner och kar-

riär inom och utom tjänstemannakåren. Avsnitten ”Undersökningar” del I och II följer ungefär 

den grupperingen. Ur grupperna kunde indikationer komma fram som anknöt till teoretiska 

verktyg som jag lånat av sociologerna.

Slutligen: att med hjälp av arkiv- och litteraturgenomgångarna modifiera den generella mo-

dellen till en speciell för företagen, och med den försöka besvara uppsatsens fråga.

Uppsatsens syfte är att föra forskningen om industritjänstemannahistoria på lokalplanet 

framåt, och därigenom bättre förstå privattjänstemännens roll i den svenska samhällsutveck-

lingen från slutet av första världskriget och cirka 50 år framåt.

Avgränsningar

Bildandet av ASEA:s tjänstemannaklubb 1919 ger ett lämpligt startår för uppsatsen. Slutår är 

(med något undantag) omkring 1970. Under dessa 50 år bör de avgörande händelserna i en 

eventuell klassformering enligt Croner redan ha skett. En längre tidsperiod hade gjort materia-

let svårare att hantera inom ramen för en uppsats. Med ASEA och LME fås stora grupper av 

människor samt omfattande arkivmaterial både från fack och företag (för LME:s del har jag 

gått igenom dokument såväl från SIF-klubben som dess sektioner, av tidsskäl har jag inte hun-

nit gå igenom sektionsprotokollen från ASEA:s SIF-klubb). En invändning är givetvis att ma-

terialet ändå kan vara för tunt för att kunna besvara frågan. Men jag antar att slutsatserna ändå 

är möjliga att generalisera till den svenska industrin och därmed innefatta en stor del av de 

svenska privatanställda tjänstemännen. Om exempelvis tio storföretag skulle studeras bleve 

nog resultatet ändå likartat.

I Sverige avses med "tjänstemän" många grupper av kontorsanställda eller personer i ar-

betsledande ställning, ibland med oklara gränser mot arbetarna. 10 I min undersökning är tjäns-

10 ”Efter att sålunda förgäves ha försökt dra gränsen mellan arbetare och tjänstemän, ger man upp och försöker 
konstatera, att tjänstemän är sådana arbetstagare som kan vara organiserade inom TCO, och arbetare sådana, som 
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temän i stort sett lika med personer som är eller skulle kunna vara organiserade i SIF. Civilin-

genjörerna i CF behandlas obetydligt. Dels räknas deras organisation till akademiker- inte 

tjänstemannarörelsen, dels blev den fackförbund först 1954 och var då huvudsakligen aktiv 

inom den offentliga sektorn. Men det fanns och finns civilingenjörer med SIF-medlemskap, så 

man kan inte enbart av utbildningen sluta sig till facklig tillhörighet. Arbetsledarna behandlas 

också föga, trots en intressant position mellan företagsledning och anställda. 

För att hålla uppsatsens omfång nere har diskussioner om tvivelaktiga klassmarkörer som 

skilda matsalar, anställningsvillkor, bostadsförhållanden och föreningsfanor uteslutits, samt 

mycket av den kulturella aspekten. Det skulle ha blivit en givande uppsats om man studerade 

alla begivenheter som förekom på de fackliga mötena: sång och musik, föredrag, bildvisning, 

diktuppläsningar, magiker. Vad innebar det för organisationens självbild och omvärldens upp-

fattning när man i stället för klubbmedlemmar som efter bästa förmåga spelade och sjöng i en 

enkel godtemplarlokal gick till kända professionella artister på Stockholms Konserthus?11

Litteratur och källor

Forskningsläge

Forskningen om tjänstemän var länge svag men började ta fart efter andra världskriget.12 Ett 

färskt arbete är The Scandinavian Middle Classes 1840-1940. Ett kapitel av Tomas Ericsson 

(”A silent Class. The Lower Middle Class in Sweden, 1840-1940”) är särskilt intressant vad 

det gäller svenska tjänstemän. Titeln anknyter till Jürgen Kockas arbete om tjänstemän i USA 

1840-1940. Han hade efterlyst motsvarande insatser i flera länder.13

En del av den äldre svenska tjänstemannarörelsens historia, innan moderna fackliga organi-

sationer grundades, har skrivits av Tom Ericsson.14 Övergången till fackliga organisationer 

beskrivs i en avhandling av Tommy Nilsson.15 Dessa båda författare behandlar organisationer 

kan vara organiserade inom LO. […] Men inte ens ett sådant klent bevis håller. Det finns nämligen fackförbund 
inom LO, som helt eller till övervägande del består av statstjänstemän!” Smith & Åberg (1950) Arbetsgivare – 
Arbetstagare s. 22.
11 SIF:s Stockholmsavdelnings nya fana invigdes 26/11 1943 till musik av Hugo Alfvén med Sveriges Radios un-
derhållningsorkester samt Jules Sylvain. Operasångare Sven-Olof Sandberg sjöng Rossini, vidare framträdde 
Kvartetten Synkopen och Sigurd Wallén läste Strindberg och Engström. L M Ericsson tjänstemannaklubb korre-
spondens EI:1.
12 Torstendahl & Pettersson (1992) Forskning om tjänstemannagrupperna beskriver läget i början av 1990-talet.
13 Ericsson, Tom & Fink, Jörgen & Myhre, Jan Eivind (red) (2004) The Scandinavian Middle Classes 1840-
1940. Kocka (1980) White-collar Workers in America 1840-1940.
14 Ericsson (1983) Den andra fackföreningsrörelsen. Tjänstemän och tjänstemannaorganisationer i Sverige före 
första världskriget.
15 Nilsson (1985) Från kamratföreningar till facklig rörelse.
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för offentlig- och privatanställda på högre nivå, inte vad som hände i avdelningar och klubbar. 

De ger dock en bakgrundsteckning till den historiska situation när olika grupper började orga-

nisera sig. SIF:s jubileumsskrift från 1995 är ett lagarbete där bland andra Mats Greiff medar-

betar.16 För industrins tjänstemän är Mats Greiffs avhandling om Kockums och SKF 1840-

1950 av särskilt intresse, även om den begränsar sig till den merkantila personalen. Han skri-

ver att SIF ”är ur många aspekter knappast alls analyserat, framför allt inte på det lokala pla-

net”.17 I några tidigare uppsatser har jag berört olika aspekter av industritjänstemannahisto-

ria.18 Förhoppningen är att dessa arbeten och den här uppsatsen kan skjuta forskningsfronten 

framåt, nedåt från förbunden till klubbnivån, och till såväl merkantil som teknisk personal.

Annan litteratur

Fritz Croners arbeten är, som jag redan påpekat, viktiga när man studerar tjänstemännens vill-

kor.19 Hans och övrig sociologisk litteratur behandlas närmare i teoriavsnittet. Göran Therborn 

har gjort ett försök att beskriva klasstrukturen i Sverige 1930-1980 och kommer då också in 

på tjänstemän av olika typer, och hur han tänker sig deras position(er) i samhället.20

SIF:s historia till förbundets 25- och 50-årsjubiléer skrevs av en funktionär i TCO:s före-

gångare från 1930-talet, DACO: C Gösta Malmström.21 En intressant skillnad mellan Malm-

ström och Ericsson är att den förre avfärdar de äldre kontoristföreningarna som ”syförenings-

drömmar”, medan Tom Ericsson anser att synen på de äldre tjänstemannaorganisationerna 

ofta har varit ”fördomsfulla och kategoriska”.22 Den förre var född 1910 och fackligt verksam 

under tjänstemannarörelsens uppbyggnadsfas före andra världskriget, den andra född 1948. 

Såg Malmström klarare för att han var närmare de organisationer det rörde sig om, eller har 

Ericsson bättre överblick på grund av längre avstånd till det faktiska skeendet och slipper för-

virras av egna sympatier eller antipatier? 

16 Historia och framtid. SIF 75 år (1995). De uppsatser jag haft mest användning av är Mats Greiffs ”SIF 75 år: 
en krönika”, Hans Samuelssons ”Befattningsnomenklaturen – ett system för statistik över tjänstemannalöner”. 
17 Greiff (1992) Kontoristen: från chefens högra hand till proletär. Proletarisering, femininisering och facklig 
organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950 s. 35, 55. Den tekniska personalen var ingenjörer, 
konstruktörer och liknade, den merkantila kunde vara försäljare, ekonomer, sekreterare, kontorsbud o.s.v.
18 Nilsson (2004a) Snabba ryck på kontoret samt (2004b) Kontorsnämnden på ASEA 1948-1957 behandlar kon-
torsrationalisering och företagsnämnder. I Nilsson (2004c) Arbetsvärde och arbetsvärdering finns bland annat 
lönedata för vissa tjänstemannagrupper från 1970-talet och framåt..
19 Jag använder Croner De svenska privatanställda (1939), Tjänstemannakåren i det moderna samhället (1951), 
Tjänstemän och tjänstemannaproblem i Österrike (1958),  Soziologie der Angestellten (1962), Ett liv i vår tid 
(1966).
20 Therborn (1981) Klasstrukturen i Sverige 1930-1980.
21 Malmström (1945) SIF. Svenska Industritjänstemannaförbundet 1920-1945, Malmström (1970) Samverkan 
Slagkraft samt Historia och framtid. SIF 75 år (1995). 
22 Malmström (1970) s. 18, Ericsson (1983) s. 12.
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Jubileumsskrifter från LME:s och ASEA:s SIF-klubbar  bygger i stort sett på samma doku-

ment som finns tillgängliga för forskare och är skrivna av människor som var aktiva i klubbar-

na. 23 Även för LME och ASEA finns skrifter för respektive företags hundraårsjubileum: 

Attman och Olsson skrev för LME, Jan Glete för ASEA.24

För att fördjupa diskussionen om tjänstemän som förkovrade sig och därmed motsvarat 

tjänstemannaideal är intervjuerna i Under årens lopp … givande.25 En mycket kritisk diskus-

sion av rationaliseringarnas verkningar, mest på arbetarsidan men även avseende kontorsarbe-

te, har gjorts av Harry Braverman.26 Jag anser att Bravermans slutsatser om arbetets utarm-

ning i huvudsak är riktiga.

Slutligen kom den klassiska BNT, befattningsnomenklatur tjänstemän, att spela en oväntat 

stor roll för uppsatsens utveckling.27

Källor och källkritik

När jag började projektet fanns en viss oro att dokumenten inte skulle ha mycket att meddela. 

Följaktligen har ett stilla jubel till och från utbrutit under undersökningens gång när någon har 

yttrat sig om mitt intresseområde. Vad man bör ha i åtanke vid läsning av protokoll är redige-

ringen som kan ske i flera led: först det urval som sekreteraren gör redan i sina noteringar un-

der pågående mötet, vidare bearbetning vid renskrivning av protokollet, och till slut ändringar 

som kan komma efter synpunkter från mötesordföranden eller justeringsmännen. Ett protokoll 

kan alltså skilja sig en del från vad som verkligen hände vid det möte som det skall vara en 

rapport ifrån. De som varit på möten vet också att de som ställer sig upp och talar inte behöver 

vare sig vara de mest representativa eller klartänkta av mötesdeltagarna. Dessutom finns en 

tyst majoritet om vars synpunkter vi inte vet så mycket. En del kan uppfattas i de sociologiska 

undersökningarnas anonyma siffror, men hur pratet gick i korridorerna på kontoret eller under 

lunchrasten kan vi inte avlyssna.

En rapport till VD eller ett PM till bolagsstyrelsen kan motsvara en verklighet som författa-

ren vill skildra, men det kan också vara en återspegling av vad författaren tror om förvänt-

ningarna hos dem som skall läsa texten. När synpunkterna kom från VD Curt Nicolin får man 

dock räkna med att de var auktoritativa av egen kraft.28

23 Sundell (1973) L M Ericsson Tjänstemannaklubb av Svenska Industritjänstemannaförbundet 40 år 13 oktober 
1933 – 1973. SIF-klubben vid ASEA Västerås 40 år (1986). Sundell var medlem i klubbstyrelsen under lång tid. 
24 Attman & Olsson (1976) L M Ericsson 100 år, Glete (1983) ASEA under hundra år.
25 Under årens lopp …samtal med några som var med (1975). 
26 Braverman (1977) Arbete och monopolkapital.
27 Befattningsnomenklatur tjänstemän (1982)28 Curt Nicolins tal 2 maj 1961 till cheferna var internt på ASEA. Anförandet finns i en utskrift från 1977, gjord 
efter en bandupptagning, föranledd av Jan Gletes forskning om ASEA (enligt meddelande daterat 1977-09-15 i 
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ASEA:s tjänstemannaklubb 1919 var en företagsklubb. När industritjänstemännen startade 

om 1930 var det inte som klubb, utan som lokalavdelning 11 av SVT, Sveriges Verkstäders 

Tjänstemannaförening (från 1932 Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF). Den domine-

rades under sina tidigare år helt av ASEA-tjänstemän.29 Därför redovisas åtskillig ASE-

A-verksamhet i protokollen från avdelning 11.

Kontakten på LME och Vi Aseater på ASEA var ursprungligen avsedda enbart för tjänste-

männen. De blev personaltidningar 1945, och de fackliga organisationerna deltog i redak-

tionsarbetet. Jag har gått igenom dem fram till mitten av 1950-talet. 

Dessutom har jag haft möjlighet att ställa några frågor till personer som från SIF:s respekti-

ve ASEA:s horisont var med om den senare delen av undersökningsperioden. Bengt Andrén 

sysslade bland annat med kontorsrationalisering på ASEA, Hans Samuelsson utarbetade be-

fattningsnomenklaturen för tjänstemän som kommer att spela en viktig roll i uppsatsen, Arne 

Andersson var ombudsman inom SIF (men arbetade en gång på L M Ericsson).

Teorier och teoretiker

I detta avsnitt behandlas teorier om samhällelig skiktbildning från mitten av 1800-talet till 

sena 1900-talet. Avsikten är att från det teoretiska smörgåsbordet ta idéer som är användbara i 

den vidare analysen av de svenska erfarenheterna. Skribenterna har alla i någon mån har be-

handlat tjänstemannaarbetets roll, och de äldre författarna har påverkat de yngre. Alla de yng-

re författarna är medvetna om Marx' roll och måste förhålla sig till den. Såväl Poulantzas som 

Dahrendorf hänvisar till Croner,30 Wright diskuterar Poulantzas, och så vidare. Det blir med 

andra ord möjligt att ställa författarna mot varandra, att hitta likheter, olikheter och olika in-

fallsvinklar. Ibland bidrar jag med egna kommentarer. 

Karl Marx och Friedrich Engels

Samhällsklasser kan definieras med utgångspunkt från vem som innehar inkomstkällorna jord, 

kapital eller arbete, vilka ger upphov till inkomstformerna jordränta, profit och lön. Fördel-

ningen av samhällets produktionsresultat sker genom kampen mellan dessa grupper.31 Som 

pärmen med utskriften). Nicolin (1971) Curt Nicolin till femtioårsdagen den 10 mars 1971 innehåller ett flertal 
anföranden i olika offentliga sammanhang.
29 Det dröjde till 1937 innan medlemmar rapporterades på Svenska Metallverken i Västerås. SIF avd. 11 mötes-
protokoll 18/2 1937.
30 Vad det gäller Croner och klassteorier anser Dahrendorf att denne egentligen ligger utanför ämnet. Han skriver 
också att Croners arbeten ”… suffer(s) from the peculiar inconsequences of books that were quite obviously 
written to be best sellers.” Dahrendorf (1969) Class and Class Conflicts in Industrial Society s. 91f.
31 Se Ricardo (1821) Principles, exempelvis inkomstfördelningen s. 37.
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framgår senare kan många olika attribut läggas till för att definiera en klass, men jag kommer 

att hålla fast vid inkomstformen som den viktigaste.

"Men arbetare är var och en som inte äger något kapital", deklarerade en Georg Weber 

1844.32 Detta är en lättfattlig löntagarteori: den som inte har någon annan inkomstkälla än lö-

nearbete tillhör arbetarklassen. I Frankrike kom ordet proletaire/proletär att beteckna den nya 

arbetarklassen på 1830-talet.33 Uttrycket övertogs av tyska radikaler.

Klassteorierna var en av de befintliga tankar som på 1840-talet fördes in i det Kommunis-

tiska Manifestet. Från tre klasser, jordägare, kapitalister och arbetare, utvecklades en modifie-

rad version med två huvudklasser: proletariat och bourgeoisie. Proletariatet var 

… de moderna arbetarnas klass, som blott lever så länge som de finner arbete och som blott finner 
arbete så länge som deras arbete ökar kapitalet.34

Modellen kom i sin agitatoriska enkelhet att bli oerhört framgångsrik. "Den har redan gått 

flertalet i blodet" hävdade Eli F. Heckscher 1922.35 Marx och Engels påstod aldrig att proleta-

riat och bourgeoisie var de enda klasserna, men de var de viktigaste. Den avgörande intresse-

motsättningen under kapitalismen gick mellan dessa, mellan arbete och kapital. Övriga klasser 

hade bara att på något sätt att förhålla sig till den stora kraftmätningen och välja sida medan 

de drogs mot upplösning och undergång. 

Senare framhöll Engels och Marx att Manifestet delvis var föråldrat men att det blivit ett 

historiskt dokument som de inte ansåg sig ha rätt att ändra. Grundsatserna ansåg de fortfaran-

de vara giltiga.36 I det ofullbordade kapitlet om klasser i Kapitalet band tre skrev Marx:

De som endast äger arbetskraft, de som äger kapital och de som äger jord, vilkas respektive in-
komstkällor är arbetslön, profit och jordränta, alltså lönearbetare, kapitalister och jordägare, bildar 
de tre stora klasserna i det moderna på det kapitalistiska produktionssättet vilande samhället.37 

Men han tillade att mellanstadier och övergångsformer gör alla bestämningar suddiga, även 

om tendensen var att allt arbete förvandlades till lönearbete och alla produktionsmedel till ka-

pital. 

32 "Arbeiter aber ist jeder der kein Kapital besitz". Georg Weber "Negersklaven und freie Sklaven", Vorwärts 
20/7 1844. Marx antas ha varit inblandad i redigeringen av Webers artikel som trycktes i en tysk emigranttidning 
i Paris. Tryckt i Marx-Engels Gesamtausgabe 1:2. 

33 Blanquis försvarstal 1832: "Jag är anklagad för att säga åt trettio miljoner fransmän, proletärer som jag, att de 
har rätt att leva." (min översättning). Défense du Citoyen Louis-Auguste Blanqui devant la Cour d'Assises. 
34 (1969) Kommunistiska Manifestet avsnitt 1, ”Borgare och proletärer” s. 19.
35 Citerat i Croner (1951) s. 264.
36 (1969) Kommunistiska Manifestet s. 1f, förord till tyska upplagan 1872. 
37 Marx (1973) Kapitalet III, s. 784.
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Tjänstemannaarbete var av sekundärt intresse för Marx, men det finns en del noteringar om 

försäljnings- och bokföringsarbete m.m. i Kapitalet II och III.38

Fritz Croner

Fritz Croner var en tysk sociolog som 1934 flydde till Sverige efter att ha varit anställd som 

socialpolitisk chef hos det tyska arbetsledarförbundet. Här gjorde han undersökningar om 

tjänstemännens situation och arbetade för tjänstemannafacken.39 Hans viktigaste inspiration 

var en annan tysk, Emil Lederer, vars föreläsningar och skrifter fick Croner att börja tvivla på 

att det som han kallade den enkla marxistiska tvåklassmodellen verkligen motsvarade den 

verklighet som den skulle förklara.40

Croner utpekade 1954, enligt citatet i uppsatsens inledning, tjänstemännen som en ny 

klass. För att komplettera beskrivningen lade han till likartade ekonomiska förhållanden och 

funktioner, social status, utbildningsstandard, karriärchanser, livsföring och sociala värdering-

ar.41 Känslan är uppenbarligen mycket viktig: 

Det primära innehållet i det s.k. "klassmedvetandet", alltså den för klassbildningen konstitutiva "vi-
känslan", är känslan av att vara olik andra samhällsgrupper.42

Tjänstemannaideologin betingas av att tjänstemännen står särskilt nära företagsledningarna 

och ser möjligheter att avancera. Även den lägsta kontoristen vet att det finns möjligheter att 

komma fram i yrket. Tjänstemannen må vara längst ner på karriärstegen, men är åtminstone 

på stegen. På arbetarsidan är denna medvetenhet mindre eller obefintlig, enligt Croner. 43 

Croner skriver om särskilda sociala normer för tjänstemännen. På grundval av

… stigande ekonomisk och social betydelse samt försvar av sin ställning i samhället vilar tjänste-
männens eget system av sociala normer. Dess förnämsta honnörsord är: förtjänst efter prestation, 
karriär, socialt oberoende. 44

Detta normsystem skulle enligt Croner kollidera med Marx’ klassteorier, som säger att efter-

som tjänstemännen liksom arbetarna är avlönade skulle de också tillhöra (lönearbetar)-klas-

38 Marx (1971) Kapitalet II s. 119-124 och Marx (1973) s. 266-274 behandlar försäljnings- och bokföringsarbete, 
alltså merkantilt arbete. Tekniskt arbete av rutinkaraktär, påminnande om senare tiders delkonstruktörer vilka, 
enligt Croner (1939) s. 451 ”… faktiskt knappast gör annat än att dra streck, vilkas betydelse för hela konstruk-
tionen de kanske inte ens förstå …” verkar inte ha uppmärksammats av Marx.
39 Croner (1966) Ett liv i vår tid är en spännande självbiografi. En sammanfattning av den s.k. Lundaundersök-
ningen om tjänstemännens levnadsvillkor finns i Croner (1939) De svenska privatanställda. 
40 Croner (1966) s. 101. 
41 Croner (1951) s. 281f, 286. Denna uppräkning kan jämföras med Bravermans (1972) s. 302f, påpekande om 
”den rådande tendensen … att definiera kontorsarbetarens klasstillhörighet på grundval av sekundära kriterier.”
42 Croner (1951) s. 279.
43 Croner (1962) s. 106 citerar Michel Crozier: "… l'employé a plus de chance d'accéder à des postes supérieurs 
que l'ouvrier. Il est au bas de l'échelle, mais au moins il est sur l'échelle".
44 Croner (1958) s. 163f. ”Oberoende” avsåg att tjänstemannen siktade mot att själv så småningom bli företagare.
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sen.45 Vid kollisionen mellan det marxistiska systemet och tjänstemännens normsystem har 

tjänstemännen avgått med segern, skrev Croner.46 Å andra sidan kan man, som vi skall se, frå-

ga om alla tjänstemän alltid har omfattat dessa normer – och om det å andra sidan finns icke-

tjänstemän som stödjer normerna.

Men 1962 hävdar Croner att den tidigare ståndpunkten om klassbildning var en "intellektu-

ell provokation" där han drivit argumenten in absurdum. Om de kännetecken som finns för ar-

betarna och gör dem till en klass också skulle vara tillämpbara på tjänstemännen så skulle, en-

ligt Croners resonemang, den marxistiska modellen falla. Vi får ju tre klasser när det borde 

vara två.47 I stället för "det värdebelastade ordet klass" skriver Croner om tre "sociala 

grupper", nämligen företagare, tjänstemän och arbetare.48 Mot slutet av sitt liv fick Croner 

uppleva återkomsten av tanken att det inte fanns någon skillnad mellan arbetare och tjänste-

män, alla var arbetstagare (som Georg Weber skrev 1844). Han uppskattade inte den utveck-

lingen.49

Det här sätter givetvis frågetecken till annat som Croner skrivit. Finns andra, icke redovisa-

de "provokationer"? Jag utgår dock från att det som var Croners viktigaste bidrag, enligt vad 

han själv hävdade, fortfarande står fast - funktionsteorin. Croner utgick från arbetsdelning 

som förklaring till tjänstemännens ursprung och uppgifter. Utvecklingen av företagsorganisa-

tionen innebar att vissa funktioner efterhand avskiljdes från företagarens personliga åtaganden 

och från den egentliga företagsledningen – de delegerades till anställda "funktionärer".

Förklaring till tjänstemännens sociala särställning bör sökas i det faktum, att deras arbetsuppgif-
ter en gång har varit företagaruppgifter.50

Fyra funktioner, ursprungligen ingående i en allomfattande företagarfunktion, är tillräckliga 

för att avgränsa tjänstemannakåren: Den arbetsledande funktionen; konstruktion eller den ge-

staltande eller analyserande funktionen; den förvaltande funktionen; den merkantila funktio-

nen.51 – Personer som hade sådana funktioner får man tänka sig omfattade särskilda normer 

och mentalitet som gjorde dem till medvetna tjänstemän.

45 Croner (1951) del III, kap. 4 innehåller hans kritik av olika klassteorier hos Marx. Croner (1958) s. 164. 
46 Croner (1958) s. 165.
47 Croner (1962) s. 38f.
48 Croner (1962) s. 18. Ombudsman Rydberg SVT företrädde i mitten av 1920-talet en ”klasskampsteori” där 
tjänstemän var i motsatsställning till arbetare och kapitalister. Han skrev i SVT:s tidning att ”Fred är inte tänk-
bar, förrän social och ekonomisk jämvikt mellan de tre samhällsklasserna uppnåtts.” Malmström (1945) s. 45f.
49 Croner (1962) s. 12.
50 Croner (1951) s. 32. Kursiveringen är Croners. En tidig version av teorin finns i Croner (1939) s. 297.
51 Croner (1951) s. 29. Lars Magnus Ericssons första verkstad på Drottninggatan 15 bemannades av honom själv 
och en springpojke. Johansson (1953) Telefonaktiebolaget L M Ericsson. I. Från 1878 till 1918 s. 22. Den föl-
jande utveckling till storindustri kan väl illustrera funktionsdelningsprocessen.
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Efter att ha studerat tjänstemännen i Sverige, Västtyskland, Österrike och Schweiz drog 

Croner slutsatsen: "Funktionsteorin har bestått sitt prov."52 Men den kan kritiseras med hjälp 

av Croners egen historieskrivning. Enligt honom skedde den första arbetsdelningen när arbe-

tarfunktionerna avskiljdes från företagsledningsfunktionen.53 Det innebar dock, vilket han inte 

verkar ta hänsyn till, att en rad uppgifter av typen tidskrivning, ackordsberäkningar och ar-

betsplanering sköttes av arbetare - utan att dessa kallades tjänstemän. I senare rationaliserings-

vågor flyttades sådana "intellektuella" verkstadssysslor till särskilda anställda som just kalla-

des tjänstemän. Och även om de första arbetsledarna också var företagsledare kom sedan en 

stor mängd arbetsledare/förmän att rekryteras direkt från kroppsarbetarna och därigenom bli 

tjänstemän. Skulle man då inte kunna tänka sig att det snarare skett en funktionsuppdelning 

där en ledarfunktion brutits ut från arbetarkollektivet med påföljande speciell mentalitet? 1983 

sade ordföranden vid LME:s arbetsledarklubb att ledarnas särart berodde av att de var metall-

arbetare som avancerat. 54

Fritz Croners tänkta samhällsstruktur var inte staplade skikt med över- och underordnade 

grupper. I stället reste han strukturen på högkant och lät klasserna stå bredvid varandra. 

Det är felaktigt att föreställa sig samhällsstrukturen som en sorts stege med ovanpå varandra lig-
gande pinnar, som skulle motsvara olika "lägre" eller "högre" sociala klasser. De sociala klasserna 
är snarare ordnade i form av olika parallella sociala "stegar... . Om man vill se på de sociala klas-
sernas inbördes rangordning från horisontell synvinkel, finner man alltså, att mer eller mindre stora 
delar av olika klasser intar samma "rang". Detta är särskilt tydligt, när man från en sådan synvinkel 
jämför arbetarklassen som helhet och tjänstemannaklassen som helhet.55

Det kan vara dessa sidställda strukturer som fick Dahrendorf att hävda att en härskande klass 

inte spelar någon roll hos Croner.56 Croners resonemang har vissa fördelar. Även om man 

inom en grupp har samma inkomstform kan inkomsternas storlek variera kraftigt. En högt av-

lönad avdelningschef är tjänsteman likaväl som det lågavlönade kontorsbudet, samtidigt som 

budet kan tjäna sämre än en byggnadsarbetare men bättre än en städare. Det har också märkts 

på företagarsidan, som när transportbranschen i Sverige hade svårt att inpassa sig i den stora 

uppgörelsen i samband med Saltsjöbadsavtalet – där fanns ju såväl stora åkerier och transport-

företag som "fattigkapitalister" med kontoret på fickan.57 Med sidställda klasser verkar proble-

52 Croner (1958) s. 11f.
53 Croner (1951) s. 34.
54 SIF LME Jubileumsaktuellt 50 år 1933-1983, i Jubileumshandlingar B2.
55 Croner (1951) s. 285. Idén kom enligt Croner från ”Gunnar Myrdals negerutredning”. 
56 Dahrendorf (1969) s. 92
57 Rytterbrant, Olle (1989) Saltsjöbadsavtalet 50 år, s. 102, 104.
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met med "proletarisering" försvinna automatiskt – om tjänstemännen kallas tjänstemän kan de 

inte vara proletariserade, hur dåliga villkor de än arbetar under.58

Ralf Dahrendorf

Detta är ännu en tysk, född 1929 och verksam i England. Han har gjort en omfattande kritik 

av Marx’ teorier, dock utan fullständigt avståndstagande. Att ignorera Marx är bekvämt men 

också naivt och oansvarigt, skrev han, men att godta Marx fullständigt är vetenskapligt frukt-

löst och farligt.59 

Dahrendorf tvekade att använda klassbegreppet men gör det i alla fall, ibland med synony-

men ”conflict unit”. Han uppfattade inte att klasser kan ha fredlig samexistens. Å andra sidan 

kan konflikterna göras ofarliga genom att institutionaliseras och att parterna erkänner gemen-

samma spelregler.60 Dahrendorf ansåg att sociala strukturer har kraft att förändra sig själva, 

och trots mycket kritik mot Marx’ teorier hävdade han att Marx använde begreppet klass just i 

den dynamiska meningen.61

Det har enligt Dahrendorf skett en upplösning (”decomposition”) av de tidigare väldefinie-

rade klasserna som baserades på arbete eller kapital. Grunden till detta är bland annat att 

ägande och förvaltning av företagen skiljts åt. Vi lever nu i ett efter-kapitalistsamhälle (”post-

capitalist”). Angående ”den nya medelklassen” så var den upplöst redan vid sin födelse och 

kommer förmodligen aldrig att bli någon klass. Men Dahrendorf noterar att den uppdelas i två 

grupper som han kallar ”bureaucrats” respektive ”white collar”. De förra, med karriärmöjlig-

heter och makt, hör samman med bourgeoisien. De senare saknar dessa möjligheter, hör sam-

man med arbetarklassen och kan förväntas vara positiv till fackföreningar och radikala politis-

ka partier. Genom sin existens gör de här två grupperna att de gamla kapitalist- och proletär-

klasserna blir ännu mer upplösta.62 Jag kommer senare att knyta den här idén om de två grup-

perna till strukturen i den svenska befattningsnomenklaturen för tjänstemän (BNT).

Nicos Poulantzas

Med Nicos Poulantzas (född 1936), grek men verksam i Frankrike, har vi en ortodox uttolkare 

av Marx. Han försökte tillämpa teorierna i ett samhälle där grupper utanför såväl arbetarklas-

58 Detta beror av hur man definierar proletarisering. Det kan antingen avse att tidigare oberoende grupper måste 
gå över till att bli beroende lönearbetare, eller att personer som i och för sig är lönearbetare får sina villkor för-
sämrade, så att tidigare privilegierade tjänstemän upplever att de är på samma nivå som arbetare. Se Nilsson 
(1985) s. 21-23 om proletariserings- och dekvalificeringsdebatten.
59 Dahrendorf (1969) s. 117f.
60 Dahrendorf (1969) s. 64-67.
61 Dahrendorf (1969) s. viii. 62 Dahrendorf (1969) s. 55-57. Braverman (1977) s. 302 drar i stället slutsatsen att en stor, icke-proletär medel-
klass har upplösts och i stället ersatts av ett nytt slags proletariat.
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sen som borgerligheten raskt växte sig starka. Vid sidan av en traditionell småbourgeoisie av 

mindre köpmän, egenföretagare och småbönder blev de nya offentligt eller privat anställda 

tjänstemannagrupperna talrikare. Poulantzas kallade de senare "den nya småbourgeoisien". 

Enligt Poulantzas finns det ingen möjlighet att diskutera dessa grupper mellan bourgeoisie 

och proletariat i annat än klasstermer.63 Medan den traditionella småbourgeoisin är dömd att 

gå under stöds den nya av det kapitalistiska produktionssättets utvidgade reproduktion.64 När 

offentlig och privat förvaltning ökar behövs fler tjänstemän. Hade Poulantzas varit ortodox på 

denna punkt borde han kanske ha hävdat att "den nya småbourgeoisien" ändå på sikt var 

dömd att splittras, gå under och anslutas till huvudklasserna. 

Medan Croner bortsåg från tjänstemännens roll i produktionsprocessen, och frågan om de-

ras arbete kunde betraktas som produktivt eller inte, var detta avgörande för Poulantzas. För 

honom är arbetarklass de som producerar mervärde, 65 vilket utesluter den nya småbourgeoi-

sin, alltså bland andra tjänstemännen.

En idé hos Poulantzas är att inte bara kapitalet, men också klasser och klasskamp, samt de 

politiska, ideologiska villkor under vilka reproduktionen äger rum, återskapar sig själva i pro-

duktionsprocessen.66 Reproduktionen gäller också arbetsdelningen som drivs allt längre. Ett 

förut högt kvalificerat arbete kommer i och för sig att fortsätta att vara det, men det kommer 

också att styckas i sina mer och sina mindre avancerade delmoment.67 Det kan vara avancerat 

konstruktionsarbete som delas upp på komplicerade övergripande konstruktioner respektive 

enkla delmoment. På samma sätt reproduceras och finfördelas lågkvalificerade arbeten. Man 

kan exempelvis tänka sig att en allmän hjälpreda på kontoret, med kunskap om många olika 

sysslor, ersätts av ett antal personer som utför samma enkla rutiner varenda dag. Vi skall sena-

re behandla hur befattningsnomenklaturen för tjänstemän kunde uttrycka detta sammanhang.

Hos Poulantzas är arbetaren alltid underställd de enklaste kontoristerna. Han citerade med 

gillande D. Lockwood som skrev:

63 Poulantzas (1977) Den moderna kapitalismens klasstruktur s. 164. Therborn (1981) s. 22 polemiserar mot be-
greppet ny småbourgeoisie och vill i stället tala om mellanskikt mellan arbetar- och borgarklassen. Ericsson 
(2004) s. 22f nämner att en liknande uppdelning mellan nya och gamla ”medelstånd” diskuterades i Sverige om-
kring 1909.
64 Poulantzas (1977) s. 163, 169. 
65 Poulantzas (1977) s. 192-193. ”mervärde – ett värde som skapas av lönearbetarens arbete utöver värdet av 
hans egen arbetskraft och som kapitalisten gratis tillägnar sig, dvs ett värde som arbetaren skapar med obetalt ar-
bete.” Marxistisk uppslagsbok (1978), s. 217. Det här resonemanget skulle kunna utökas med en diskussion om 
arbeten i produktions- respektive cirkulationssfärerna, men jag tror att det ligger utanför uppsatsens ramar.
66 Poulantzas (1977) s. 46-49.
67 Poulantzas (1977) s. 220.
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På grund av den stela uppdelningen mellan "kontor" och "produktion", är det inte en överdrift att 
säga att ur arbetarens synvinkel slutar företagets ledning med den lägsta graden av rutin-"skrivare". 
Den kontorsanställde associeras till ledningens auktoritet, trots att han i allmänhet inte har något 
auktoritetsförhållande till arbetaren … .68

Denna uppfattning härrör ur modellens skiktning: klasserna ordnas vertikalt. Även det lägsta 

borgerliga skiktet måste ligga över det högsta proletära. I Croners horisontella uppdelning, där 

grupperna står bredvid varandra, slipper man det problemet. 

I frågan om avancemang nämner Poulantzas ”myten om stegen”: 

Rädd för proletarisering nedifrån, attraherad av bourgeoisin ovanför, hoppas den nya … småbour-
geoisin ofta på ett "avancemang", en "karriär", på det "sociala uppstigandet", kort sagt på att bli 
borgare … genom den "individuella" övergången uppåt av de "bästa", de mest "kompetenta".69

Jämför med "stegen" hos Croner, där det dock inte är frågan om myt utan om möjlighet och 

norm att man kan och bör göra karriär. Poulantzas pekar också på att tjänstemän med bra 

skolunderbyggnad som sviks i sina karriärförhoppningar ändå inte tar detta som att de kommit 

närmare arbetarklassen, utan att de i stället kanske försöker skilja sig från den. Det är samma 

sak som Kocka pekat på, särskilt starkt vad de gällde de tyska tjänstemännens skarpa reaktio-

ner när de såg sina livsvillkor bli mer lika arbetarnas.70

Erik Olin Wright

Erik Olin Wright är amerikan, född 1947. Han har kritiserat marxisten Poulantzas enligt 

marxistiska principer. I denna kritik framkommer en intressant komponent som kan utveckla 

vår analys. Medan Poulantzas försöker få in folk i den ena eller andra klassen oavsett förhål-

landen som gör dem svårplacerade så erkänner Wright svårigheterna och kallar dem ”contra-

dictory class locations” – motsägelsefulla klasspositioner. Man kan antingen vara bourgeoisie 

(genom att kontrollera arbetskraft, produktionsmedel och investeringar) eller arbetare (och 

inte ha någon av dessa resurser). Men man kan också ha vissa kontrollmöjligheter och rörelse-

frihet även om man är lönearbetare. Då uppstår motsägelsefulla klasspositioner. Man måste 

alltså inte fullständigt tillhöra den ena eller andra polen i det moderna samhället (eller för den 

delen tillhöra den traditionella småbourgeoisin).71 Därmed får vi en glidande skala mellan 

klasserna och, som jag ser det, en mer realistisk och dynamisk modell.

Den position som intas av chefer på mellannivå samt en del tekniker anser Wright vara 

motsägelsefull. De har viss men inte stor kontroll över resurser och arbetskraft och kan i nå-

68 Poulantzas (1977) s. 236. Citatet kommer från David Lockwoods (1958) The Blackcoated Worker.
69 Poulantzas (1977) s. 257. Poulantzas kursivering. 
70 Kocka (1980) s. 3f.
71 Wright (1979) Class, Crisis and the State, s. 87f.
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gon mån arbeta självständigt. Det är oklart hur de kommer att vända sig mellan klasspolerna.72 

Men den tekniska personalen har växt kraftigt och utsatts för proletarisering. Det förefaller 

som om det stora flertalet av teknikerna har så obetydligt inflytande på sin arbetssituation att 

de bör placeras inom arbetarklassen. Av detta följer att deras klassposition inte är särskilt mot-

sägelsefull.73

Göran Ahrne

Med Göran Ahrne (född 1944) kommer vi fram till den moderna svenska sociologin. Ett 

grundbegrepp hos Göran Ahrne är organisationer. Det kan vara stater, företag, familjer, före-

ningar. Vad som händer inom, utanför och mellan dessa är centralt i alla samhällsanalyser. 

Organisationer är mekanismerna som formar hur samhället i stort ser ut. Samtidigt är de förut-

sättningarna för det dagliga livet.74 Det finns fyra obligatoriska kriterier för en organisation: 

tillhörighet, kollektiva resurser, regler, kontroll.75 Det finns också en maktaspekt: för att förstå 

bruket av makt i samhälleligt liv bör vi först och främst relatera makt till organisationer.76 

När de fyra kriterierna skapats är organisationen redo att verka med eller mot andra organi-

sationer. De formar ett socialt landskap. Detta består av olika sociala fenomen som befinner 

sig i närheten av varandra utan att för den skull direkt höra ihop. Samhällsprocesser och socia-

la fenomen som rör sig i landskapet är av olika karaktär och varaktighet, och därför utgör 

landskapet inte någon integrerad helhet. Det sker en ständig friktion mellan de ingående kom-

ponenterna. Förhållandet mellan landskapets olika delar påverkas av deras inbördes styrkeför-

hållanden och maktrelationer.77 Man kan se likheter mellan Ahrnes sociala landskap och Cro-

ners parallella och delvis oberoende ”sociala stegar”.

Men organisationer har en mylla att växa ur, nämligen institutioner. Enligt Ahrne är förhål-

landet mellan organisationer och institutioner att: 

Institutioner är ideer om vilka samhälleliga aktiviteter som kan organiseras och hur de bör organi-
seras. En institution är således först av allt en uppsättning kulturella regler som kan styra samhälle-
liga aktiviteter enligt ett givet mönster. […] Organisationer är materialiserade institutioner. […] Or-
ganisationer har en ganska annorlunda relation till mänskliga agenter jämfört med institutioner, och 
organisationer har en mer uttalad ställning i ordnandet av det dagliga livet.78

72 Wright (1979) s. 78f.
73 Wright (1979) s. 81. I det sammanhanget hänvisar han vidare till Harry Braverman.
74 Ahrne (1994) Social organizations, s. vi. I originaltexten står det "the mechanisms" vilket klart antyder att han 
inte ser något annan drivkraft.
75 Ahrne & al. (2000) Det sociala landskapet i Sverige, s. 21. I Ahrne (1994) kap. 1 är termerna affiliation, col-
lective resources, substitutability of individuals, recorded control. "Substitutability of individuals" verkar inte ex-
akt stämma med "regler".
76 Ahrne (1994) s. 16.
77 Ahrne & al. (2000) s. 18. 
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Med detta resonemang blir tjänstemannafacket ett sätt att materialisera tjänstemannanormer 

och -mentalitet samt uppfattningar om vad som behövs göras för att försvara och utveckla 

tjänstemännens position i samhället. 

Enligt Ahrne är klassanalysen alltjämt oundgänglig i de flesta samhällsvetenskapliga un-

dersökningar. Man tar dock numera mer hänsyn till olika typer av komplikationer i beskriv-

ningar av klasstrukturen och människors klasstillhörighet. Familjetillhörighet, släktbakgrund, 

könsrelationer, nationalitet och religion liksom politisk organisering måste också tas med i 

bilden av klass- och maktskillnader i samhället.79

En klass är i sig inte en organisation och kan därför inte agera, men Ahrne öppnar ändå för 

möjligheten att organisationerna kan närma sig klassnivån. Enligt honom är relation mellan 

klass och fack att den ”fackliga organiseringen är ett led i en klass’ förändring från en massa 

individer i en mängd liknande situationer till en klass som utgör en politisk realitet”.80

För Sveriges del var det enligt Ahrne 1930-talet som klassmässigt mest påminde om Marx' 

och Engels’ ursprungliga teorier. Sedan kom en utveckling där bland annat bönder och småfö-

retagare ersattes av "teoretiskt svårare" tjänstemannaskikt. Ahrne drar slutsatsen att "…i grova 

drag stämmer förutsägelserna [i Manifestet] ganska väl" och "… i stort sett och i det långa 

loppet kan [man] ge Marx rätt".81 Samhället har varit förvånansvärt statiskt. Enligt uppgifter 

från Therborn (som Ahrne hänvisar till) minskade arbetarklassen från 56 till 53 procent av 

den förvärvsarbetande befolkningen mellan 1930 och 1975. Under samma tid ökade det som 

Therborn kallar mellanskikten från 11 till 37 procent av de förvärvsarbetande.82 Mellanskikten 

innehåller industritjänstemän, och han måste använda begreppet ”proletariserade mellanskikt” 

för att precisera sig.83

Liksom Wright kommer Ahrne in på diskussionen om hur man skall uppfatta lönarbetare 

med delvis självständig ställning. De har inga arbetsgivarfunktioner. Men de är heller inte un-

derordnade som vanliga arbetare och tillhör därmed inte arbetarklassen.84 Självständiga arbe-

tare 

… utgör ett ökande skikt som egentligen varken är traditionella arbetare eller traditionella tjänste-
män. Det är knappast rimligt att betrakta de delvis självständiga lönearbetarna som ett skikt som 

78 Ahrne (1994) s. 4f, min översättning. 
79 Ahrne, i Ahrne & al. (1995) s. iii. 
80 Ahrne och Leiulfsrud i Ahrne & al. (1995) s. 92.. 
81 Ahrne, i Ahrne & al. (1995) s. 14f.
82 Therborn (1981) tabell 56 s. 107. 
83 a.a. s. 57, 68f och tabellerna 59 och 60.
84 Ahrne, i Ahrne & al. (1995) s. 42.
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står närmare kapitalets intressen än arbetarklassens, men det är också svårt att se dem som tillhöri-
ga arbetarklassen.85

Men vid sidan av detta skikt av svårplacerade tjänstemän finns andra grupper.

Mellanskiktens ökning utgör egentligen två olika processer; dels en ökning av de högre tjänstemän-
nen och dels en ökning av proletariserade tjänstemän.86

De senare uppfattar jag som personer utan motsägande klasspositionen, ingående i arbetar-

klassen. De påminner om Dahrendorfs ”bureaucratic hierarchy” respektive ”white collar”.

När det gäller karriärmöjligheter jämför Ahrne livsperspektiv för högre tjänstemän och 

personer i kontrollfunktioner med de som har arbetarklasspositioner: för tjänstemännen fram-

åtblickande och individuellt, för arbetarna underordning, kollektiva förbättringar och låg mo-

tivation för långsiktiga investeringar. Karriärrörligheten är liten i arbetarklassen men inbyggd 

i själva arbetssituationen för högre tjänstemän.87 – Och då underförstått inte inbyggd i de lägre 

tjänstemännens arbetssituation?

Den första modellen

Jag tar några nyckelbegrepp från det teoretiska smörgåsbordet. De ger en struktur som växer 

underifrån: institution   klass (definierad av inkomstform)   organisation   socialt land-

skap. Det grundläggande klassbegreppet kommer från Marx och Engels, institution, organisa-

tion och socialt landskap från Ahrne. (Därmed inte sagt att han var den förste som förde fram 

liknande idéer. Institutionellt tänkande fanns på 1800-talet88 och Croners sidställda strukturer 

påminner en del om Ahrnes landskap.) Dessutom har jag funnit Olin Wrights begrepp motsä-

gelsefull klassposition användbart.

En institution är 

… en social relation – respektive en uppsättning sociala relationer – som består över tid i överens-
stämmelse med skrivna eller oskrivna regler och avtal. […] Inom arbetslivet begränsas marknader-
na genom sammanslutningar som är mer eller mindre institutionaliserade, från fackföreningsrörel-
sen till kapitalägarnas grupper …

Och institutionalisering är 

[s]amlingsnamn för de processer där aktörer etablerar regelbundna, rutiniserade och/eller standardi-
serade beteendemönster som får formen av sociala relationer. […] Institutionalisering kan ske ge-
nom etablerande av ROLLER och NORMER som hävdas reglera givna samspelsmönster.89

85 Ahrne, i Ahrne & al. (1995) s. 43.
86 Ahrne, i Ahrne & al. (1995) s. 31.
87 Ahrne och Leiulfsrud i Ahrne & al. (1995) s. 71-73.
88 Se Brante & al (1998) s. 133 för hänvisningar till Hegel och Marx.
89 Brante & al. (1998), se artiklar ”institution” och ”institutionalisering”.
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I den vidare framställningen kommer jag att betrakta institutionerna, med sina relationer, rol-

ler och normer, som företeelser som ger såväl dynamik som stabilitet i det sociala landskapet.

Klassrelationer kan ses som en i mängden av institutioner. Vi kan alltså slå ihop klass och 

institution. Strukturbygget förenklas till: institution   organisation   socialt landskap.

Institutioner som inte bestäms av klass (religion, nationalitet, familj exempelvis) kan i per-

soners och gruppers tankevärld bli så dominerande att de orsakar handlingar som verkar olo-

giska ur renodlad klassynpunkt, om man enbart ser till inkomstformen. Jag ser ändå klassen 

som den viktigaste i mängden av institutioner, i den meningen att man kan ta bort många and-

ra roller och normer från individen utan att ändra dennes position i samhället. Om däremot en 

lönearbetare lyckas bli borgare eller, vilket är troligare, en borgare tvingas bli lönearbetare, 

sker en avgörande förskjutning i individens samhällsposition. 

Ofta har folk en realistisk uppfattning om sin position i samhället, dock med en intressant 

snedvridning. Det är mindre troligt att högre tjänstemän definierar sig som arbetare än att läg-

re tjänstemän anser sig vara medelklass. I undersökningen ”Klassidentitet –93” såg sig 4 pro-

cent av övre medelklasspersonerna som arbetare medan 39 procent av de tillfrågade som be-

dömdes som arbetare betraktade sig som medelklass.90 Om vi antar att utredningen indelade 

de undersökta på ett riktigt sätt skulle kanske en del arbetare känna sig ”degraderade” om de 

upplystes om sin riktiga position, trots att någon faktiskt förändring i deras liv inte skett.

Jag antar att tjänstemannanormer och –mentalitet (inriktning på karriär, socialt oberoende, 

lön efter prestation) kan institutionaliseras på två sätt. Dels i en allmän känsla av att vara 

tjänsteman utan att detta behöver medföra medlemskap i någon annan organisation än den 

egna arbetsplatsen – man ser sig bara som tillhörande en särskild grupp, tjänstemannakåren. 

Dels genom att olika organisationer tar upp, formaliserar och utvecklar normer och mentalitet 

i samspel med de egna medlemmarna och andra organisationer i det sociala landskapet.

Följande figur försöker teckna ett okomplicerat ”socialt landskap”. Modellen visar mycket 

grovt hur det svenska samhället kunde se ut under mitten av 1900-talet. För att visa på skillna-

der i kontroll över kapital samt makt är figuren utformad så att ju mörkare bakgrund, desto 

större är kapital- och maktkoncentrationen. Det finns ingen exakt gräns markerad mellan 

bourgeoisie och proletariat, den är flytande. Däremot avgränsas till vänster Poulantzas tradi-

tionella småbourgeoisie, alltså bönder, hantverkare och handelsidkare. Från dem skedde den 

90 Se Cigéhn ”Tjänstemännens klassidentitet och klassmedvetande”, tabell 5.3, i Svensson & Orban (1995). 
Människan i tjänstesamhället.
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ursprungliga funktionsdelning. Ett mindre antal individer med tillgång till kapital bildade 

bourgeoisien. Flertalet proletariserades och fick sälja sin egen arbetskraft.

Högst upp i det färgade fältet, respektive i dess ofärgade nederdel, är klasspositionerna en-

ligt Wrights modell entydiga. Överst finns hög kontroll av kapital, investeringar och inköpt 

arbetskraft, avsaknad av kontroll nederst. I den ljusgrå mellanzonen finns däremot personer 

med motsägelsefull klassposition. De är lönearbetare på mellannivå med viss makt över eget 

och andras arbete. Många har dock ambitioner att förbättra sina villkor.

De tre inre rutorna betecknar inte avgränsade organisationer, utan institutionaliseringspro-

cesser – möjliga grobäddar för organisationer av arbetare, tjänstemän eller företagare: kamrat- 

och fackföreningar, företag, arbetsgivarorganisationer. Att de delvis sammanfaller är exempel 

på upplösningen av klasserna som Dahrendorf resonerade om. Här framgår att det ibland kan 

vara tvivelaktigt vilken organisation som är ”rätt” för en viss individ, eftersom likartade insti-

tutioner kan tas upp av flera olika organisationer.
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Undersökning del I. Industritjänstemän på ASEA och LME organise-

rar sig 

Det första försöket: ASEA 1919-1926

Omkring 1920 fanns det cirka 50.000 industritjänstemän i Sverige (det gick ungefär en tjäns-

teman på 16 arbetare).91 Det var kristider och tjänstemännen klagade på sin ekonomiska situa-

tion.92 Ansatser gjordes att bilda fackföreningar. Det första försöket på ASEA varade inte 

många år, men det är ändå lärorikt att se hur man resonerade och vad som ansågs vara viktigt. 

Man kan följa hur en liten rörelse med stora ambitioner och vilja att visa upp sig inför omvärl-

den bildas, lever några år för att sedan försvinna. 

Den 26 februari 1919 avsändes följande brev till ASEA:s VD Sigfrid Edström:

Under gårdagen ha tjänstemännen bildat en sammanslutning kallas ASEAs tjänstemannaklubb och 
ha vi af klubben fått i uppdrag att underrätta bolagsledningen härom.

Afsikten med denna sammanslutning och den anda i vilket den vill verka framgår av stadgarna, vari 
säges att klubben skall tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen, särskildt sådana som 
kunna anses ägnade att stärka deras känsla af solidaritet med ASEA.

Det är sålunda vår förhoppning, att klubben skall kunna bidraga till skapandet och vidmakthållan-
det af den sammanhållning som i enlighet med Direktör Edströms ord i tioårsnumret af ASEAs 
egen tidning, är en mäktig förutsättning för ASEAs framgång, och hoppas vi, att klubben i sin 
framtida verksamhet skall kunna påräkna bolagsledningens förståelse och välvilja.93

På det konstituerande mötet beslöts att meddela massmedia om den nya organisationen.94 Se-

dan följer en intensiv period som är intressant när man ser hur organisationskriterierna med-

lemskap, kontroll, resurser och utbytbarhet växer fram. En del saker förefaller små, men är 

viktiga när det gäller att skapa struktur i en organisation: formulär för medlemskap, förslag till 

uppbörd av medlemsavgifter, medlemskort, medlemsböcker, stadgar, registerkort. Av de tre 

sista skulle 600 exemplar av varje beställas95, vilket antyder hur stor mängd tjänstemän man 

trodde sig kunna värva till klubben. Det kanske inte var omöjligt. Till mars 1919 hade 219 an-

sökningar om medlemskap godtagits och 74 var på gång. Av de sista fanns det protester mot 

fyra personer. Dessa anklagades för osolidariskt uppträdande eftersom de varit ”arbetsvilliga” 

91 Greiff (1995) s. 7.
92 Se lokala klagomål i ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 25/3 och 19/4 1919.
93 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 28/2 1919. En kontroll av bolagsstyrelsens dokumentation från 
1919 visar inga indikationer på att styrelsen tagit någon notis om tjänstemannaklubbens bildande. Tack till Aina 
Nilsson som gjorde eftersökningen.
94 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 28/2 1919. Från 1920 beslöts att annonser klubbmötena i Väst-
manlands Läns Tidning och Västerås Dagblad. ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 3/11 1920.
95 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/3 1919.
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under en lokmannakonflikt.96 Alltså bildades en klubb med definierat medlemskap, nya med-

lemmar valdes in och klubbmötet kunde neka personer som man inte tyckte passade in. I den 

mån klubbens existens inte hängde på ett fåtal eldsjälar fanns utbytbarhet, men till slut verkar 

detta ha inträffat. Det började byggas upp resurser i form av en organisation med en liten kas-

sa. Kontrollfunktionen misslyckades i och med att kassören hann förskingra 5.380 kronor och 

33 öre från klubbkassan innan han avslöjades.97

I vissa avseenden förefaller klubben ha varit ganska modern, som beslutet att man skulle 

köpa ASEA-aktier. Skälet angavs inte, men kan ha varit ett sätt att visa sitt intresse för företa-

gets välgång. Däremot angavs som skäl att neka anslag ur klubbkassan till nödlidande barn i 

Wien att pengarna gått åt till aktieköp och löpande utgifter.98 Hur aktierna skulle användas vil-

le dock klubben själv avgöra - man vägrade ge fullmakt till ASEA:s aktieägarförening.99

De frågor som klubben försökte ta upp med bolaget var lönen, som man ville ha utbetalad 

två gånger per månad, samt ändrade semestervillkor. Förslaget var semester knuten till an-

ställningstid så att man efter tio års tjänst skulle komma upp till en månads semester. Bolaget 

nekande – vilket alltså betydde att man verkligen svarade på klubbens hemställan. Det tycks 

ha varit enda gången det skedde.100

En noggrannare analys av vilka som var med i ASEA-klubben skulle eventuellt kunna gö-

ras med hjälp av listorna på nya medlemmar i protokollen samt företagets personalregister. 

Av titulaturen på personer som refereras kan inte så mycket utläsas, det är mest ”herr” och nå-

gon ”ingenjör”. Det fanns kvinnliga medlemmar i den första styrelsen. 1921 håller en dispo-

nent Boström ett anförande och propagerar för anslutning till SVT.101

En riksorganisation?

96 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 24/3 1919.
97 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 1/3 1922. Stölderna påstods ha skett sedan 1919. Beloppet kan 
motsvara cirka 100.000 kronor i dagens penningvärde. Det överenskoms att kassören skulle betala tillbaka minst 
600 kronor per år, ta en livförsäkring på 5.000 kronor och vara förbjuden att resa utrikes innan skulden återbe-
talts. Endast ett par hundra kronor verkar ha betalats tillbaka.
98 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 21/11 och 19/12 1919.
99 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 25/8 1920.
100 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 25/4 och 20/6 1919. 
101 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 25/4 1921. 

24



När ASEA-klubben bildades fanns, förutom hos arbetsledarna, ingen rikstäckande organisa-

tion för tjänstemän inom industrin. Men redan på klubbens konstituerande möte väcktes (och 

bordlades) frågan om ett riksförbund. På nästa möte kom ärendet åter upp, och styrelsen fick i 

uppdrag att utarbeta förslag till ett riksförbund. Hur förbundet var tänkt framgår inte. Av pro-

tokoll senare under 1919 verkar det som om ASEA-klubben skulle starta en förening dit folk 

från andra orter skulle kunna ansluta sig.102 Men på klubbmötet i april framkom att det var rö-

relser i gång på annat håll. Ett cirkulär från Kockums i Malmö signalerade att riksorganisatio-

nen var i vardande – det var från Kockums initiativet till SVT, Sveriges Verkstäders Tjänste-

mannaförening, kom.103 

På klubbmötet i november 1920 upplästes ett brev från Kockums tjänstemannaklubb där 

det framgick att riksorganisationen för industrins tjänstemän var under bildande. På ett möte i 

Jönköping midsommarhelgen samma år hade en interimsstyrelse tillsatts.104 Nu hade ASEA-

klubben två alternativ: antingen det redan existerande Handelsarbetarförbundet eller den nya 

organisationen SVT. Båda hade förespråkare på ASEA. I september 1920 föreslog en medlem 

att man skulle ansluta sig till handelsarbetarna. Därtill genmäldes att sammanhållningen i 

klubben kunde riskeras av detta.105 Beslutet blev att klubben skickade ut teckningslistor för 

både Handelsarbetarförbundet och ”Tjänstemännens riksförbund”, med andra ord en medlem-

somröstning. Resultatet blev att ”Tjänstemännens riksförbund” fick 112 namn och Handelsar-

betarförbundet 9.106 Tydligen kände sig dessa kontorsanställda som tjänstemän, inte som arbe-

tare. Hur många medlemmar klubben hade framgår aldrig (och därmed hur stor andel som 

röstade), men det kan ha varit bortåt 300 personer vid den tid när listorna var ute.

Det kunde ha blivit en annan utveckling. Handelsarbetarförbundet var villigt att organisera 

verkstadskontorister, men LO var emot. Verkstadskontoristerna kunde också ha organiserats 

av Metall, men där var man inte intresserad. Följaktligen blev det ingen konkurrens mellan 

LO och SVT/SIF om denna grupp.107

Västeråsklubben blev SVT:s avdelning 11. 1921 skickades två ombud till riksstämman i 

Stockholm och SVT:s tidning spreds. Klubben försökte göra SVT känt i Västerås genom att 

ordna ett möte och inbjuda samtliga tjänstemän inom stadens verkstadsindustrier. Dessutom 

102 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 25/2, 24/3 och 20/6 1919.
103 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 19/4 1919. Greiff (1995) s. 9.
104 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 3/11 1920.
105 Se diskussioner i ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 29/9 och 3/11 1920. ASEA Tjänstemanna-
klubb styrelseprotokoll 25/10 1920. 
106 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 1/12 1920. 
107 Malmström (1970) s. 50. Se också Bergstrand (2003) DACO 1931-1937, s. 118-122.
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beslöts att göra ”kraftiga annonser” i Västmanlands Läns Tidning och Västmanlands Allehan-

da samt att låta avskriva SVT:s stadgar och dess ordförandes tal vid riksstämman för distribu-

tion till enskilda och representanter på verkstäder och kontor.108

Förhållandet till omvärlden

Redan från början hade klubben sökt en position av ömsesidig välvilja till företaget, vilket 

brevet till direktionen visade. Att en av klubbens initiativtagare avskedades godtogs av klub-

ben. Företaget angav slarv med tidsstämpling som orsak.109 

Man var också tvungna att ta ställning till arbetarna. Att grundarna inte hade velat accepte-

ra strejkbrytare som medlemmar var en markering. I början av 1920 fick klubben ett brev från 

arbetarna där det meddelades att tjänstemännen skulle betraktas som blockadbrytare om de ut-

förde något annat än sitt vanliga arbete. Då hade det redan hunnit inträffa att tjänstemän väg-

rat ta blockerat arbete och blivit permitterade på obestämd tid utan lön för detta. Klubben ville 

förhandla med bolaget om att arbeten av typen eldning och vakthållning, alltså skyddsarbeten, 

fick utföras av arbetare trots blockaden. Annars var tjänstemän skyldiga att utföra detta arbete 

för att hindra att bolagets egendom förstördes.110 Men då hade klubben redan hunnit skriva till 

bolagsledningen med en begäran ”att tjänstemän icke pålägges utföra annat arbete än det sed-

vanliga, i så fall han ej frivilligt åtager sig detta”.111 Med den formuleringen sade klubben att 

tjänstemän kan acceptera att utföra blockerat arbete, bara det är frivilligt eller möjligen kan 

räknas som skyddsarbete.

1921 kom en liknande fråga upp, med ett nytt brev från Aseas samorganisation (LO-klub-

barna) där tjänstemän anklagades för att ”åtaga sig produktivt arbete i stället för att avskedas”. 

Tjänstemännens ledning besvarade aldrig brevet, med motiveringen att det inte var adresserat 

till ”SVT lokalavdelning n:o 11” utan till ”Aseas tjänstemän”.112

Några längre diskussioner om tjänstemännens tänkta position finns annars inte hos den 

första ASEA-klubben, men ibland kommer synpunkter fram. Exempelvis frågade någon på ett 

108 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 21/4 1921.
109 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 7/4 och 15/4 1919.
110 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 15/2 1920. 
111 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/1 1920.
112 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 19/11 1921.
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möte varför inte alla tjänstemän anslutit sig till klubben, och nämnde verkmästare och förmän, 

med andra ord arbetsledare. Men det fanns redan en verkmästarförening.113

De personliga kontrakten var speciella för tjänstemännen. En medlem ville ta upp dem till 

behandling. Han ansåg att de var hinder för en kamporganisation.114 Frågan bordlades till näs-

ta möte men finns inte protokollförd mer. Antagligen var det bara en mindre del av medlem-

marna i denna tidiga fackklubb som ville utveckla den till ett kamporgan.

Kontakterna med andra organisationer verkar inte ha varit särskilt väl utvecklad. Försöken 

att arrangemang ett möte med arbetsledarna om ”Folkens Fredsförbund” misslyckades.115 

Klubben ville göra en gemensam framställning om extra lönegratifikation till jul med verk-

mästarna.116 Vid något tillfälle var representanter för SAVF, Allmänna Verkmästarförbundets 

lokalavdelning närvarande när klubben hade medlemsmöte.117 

Upplösningen

Agitation hjälpte inte. Verksamheten avtog. I november 1921 skedde diskussionen ”i avgjort 

resignationens tecken”. Klubbstyrelsen beslöt att försöka få redaktören för SVT:s tidning att 

komma till Västerås och hålla föredrag om SVT och tjänstemannaorganisationerna i allmän-

het.118 Från 8 november 1924 till 27 februari 1926 hölls inga klubbmöten. De sista protokoll-

förda styrelsemötena var under 1924. Varför klubben upplöstes framgår inte klart av protokol-

let. Det tycks som om det på slutet var omöjligt att få ihop en styrelse. 119 Skandalen med för-

skingringen kan inte ha gjort det lätt att fortsätta. När avdelningen förklarade sig upplöst var 

det bara en bekräftelse på att den inte förmått driva någon verksamhet på över ett års tid. Or-

ganisationens fyra kriterier fanns inte. Medlemmarna retirerade, men inte så länge.

Ny start på ASEA 1930

Från slutet av 1930 var den fackliga aktiviteten åter igång i Västerås. I november tillsattes en 

sexmannakommission. Följande vår beslöt den att hålla ett allmänt möte om nybildande av en 

113 Det var en lokalavdelning till Sveriges Allmänna Verkmästarförbund, SAVF. SAVF hade funnit sedan 1906. 
Bergstrand (2003) s. 12.
114 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 19/12 1919.
115 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 15/2 1920.
116 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 19/4 1919.
117 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 13/9 1921. 
118 ASEA Tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 19/11 1921.
119 ASEA Tjänstemannaklubb föreningsprotokoll 27/2 1926.
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lokalavdelning av SVT.120 I början fanns alla medlemmar på ASEA. Så småningom tillkom 

Metallverken och smärre grupper på andra företag. 1931 vidtog den sedvanliga organisatoris-

ka verksamheten. Interimstyrelsen köpte stämpel, kassa- och protokollsbok, skrivpapper och 

kuvert, kontakter togs med andra avdelningar och – viktigast – kampanjer började för att dra 

in fler medlemmar. Medlemsvärvning blev en stående punkt i protokollen. 

1932 fick kassören i uppdrag att införskaffa en mycket viktig artikel för en förening med 

ambitioner: ordförandeklubban.121 Listor för medlemsteckning skickades ut, ledande funktio-

närer inom SVT ombads komma till Västerås för att hålla propagandamöten. Telefon skaffa-

des först 1937.122 1938 anställdes en skrivhjälp på expeditionen för en krona/timme.123 1940 

hade administrationen blivit så omfattande att en tjänst tillsattes på avdelningsexpeditionen 

för 75 kronor per månad.124 Redan under 1930-talet fanns det statistikblanketter för medlem-

marna att fylla i, och för att hjälpa dem tillsattes en ”utredningsman”.125

1936 kom förslag om att SIF:s nästa riksstämma skulle förläggas i Västerås.126 Så blev fal-

let, och därmed bör den lokala självkänslan ha styrkts en hel del.

Kurser var tidigt en del av den fackliga rörelsens uppbygge. Medlemmar och funktionärer 

måste veta vad de höll på med, de måste vara minst lika skickliga som företagen på att tala för 

sin sak, de måste vara bildade. 1934 föreslogs en studiecirkel för utbildning av talare ”vilket 

vore av största betydelse för en förenings utveckling”.127 

Fritz Croners ”Lundaundersökning” om tjänstemännens sociala position mötte stort intres-

se. Frågeformulär hade gått ut till 38.000 tjänstemän (varav 5.500 SIF-medlemmar) i 13 för-

bund. 50,1 procent av de SIF-anslutna svarade, vilket var klart bäst.128 I Västerås delade SIF:s 

uppbördsmän ut och samlade in frågeformulären. Avdelningsstyrelsen agiterade för undersök-

ningen på flera möten.129 Ett positivt intresse utifrån sågs förmodligen som ett värdefullt fram-

hävande av det som man tyckte var tjänstemännens särskilda problem och krav. Styrelsen 

120 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/3 1931.
121 SIF avd. 11 mötesprotokoll 22/2 1932.
122 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 12/2 1937.
123 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 2/5 1938.
124 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 19/3 och 23/4 1940.
125 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 29/1 1940.
126 SIF avd. 11 mötesprotokoll 10/12 1936. Det blev ”den arbetssammaste och hårdaste i förbundets historia” 
med förhandlingar från kl. 9 på morgonen till kl. 3 på natten, enligt Malmström (1970), s. 32.
127 SIF avd. 11 mötesprotokoll 6/3 1934.
128 Croner (1939) s. 16, 34f.
129 SIF avd. 11 mötesprotokoll 22/11 1935. 13/2 1936.
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skrev till Lund för att be om förslag till en annons att för in i Länstidningen och Folkbladet för 

att stimulera intresset att besvara Croners enkät.130 Styrelsen beslöt att vänta in svaret innan 

den gick ut med uppgiften om att företagsledningen inte hade något emot att tjänstemännen 

angav sina löner i frågeformulären.131 Annars var i princip lönerna hemliga, så att tjänstemän-

nen inte inbördes fick tala om vad de hade betalt. I slutet av oktober 1936 godtog avdelningen 

att förbundet skrev till ASEA:s direktion om rätt för tjänstemännen att meddela sina löner till 

undersökningen.132

Förhållandet mellan den växande SIF-avdelningen i Västerås och ASEA tycks ha varit re-

lativt gott. I januari 1937 frågade SIF om man fick använda ASEA:s klubblokaler för möten. 

Företaget var tillmötesgående. Direktör Lindén hade dock sagt att ”det bör ej behandlas på 

mötena något som stred mot Aseas intressen. På detta svarade ordf. att vår förening var en in-

tresseförening, varför det [var] svårt att lämna en garanti för detta”. På medlemsmötet några 

dagar senare återgavs ordförandens svar i en något tuffare version. Eftersom SIF var en intres-

seorganisation så var detta lite svårt att hålla, men han poängterade att ”när avd. kommer i den 

situationen att behöva fatta ett sådant beslut så är nog klubblokalerna för små.” 133 

Det inträffade ändå ett fall där ASEA uppträdde på ett sätt som verkar fackföreningsfient-

ligt. 1937 ombads SIF-ordföranden att söka annan anställning, han blev med andra ord avske-

dad. Vice ordföranden sade: ”Bolaget trodde sig tydligen kunna hugga huvudet av avdelning-

en genom att avskeda dess ordförande. Detta skulle emellertid icke lyckas, utan vi måste full-

följa det arbete vi påbörjat.”134 Att det fanns en risk för fackligt aktiva uppfattades även på 

andra håll i koncernen. ASEA-klubben i Stockholm skrev att ”all aktion mot Asea i framtiden 

bör gå genom förbundet, för att förhindra onödiga friktioner mellan ledningen och tjänstemän-

nen”.135 När ett förslag till nytt löneavtal för medlemmarna vid ASEA och Svenska Metallver-

ken lades fram av avdelning 11 1939 skickades det både till företagen och Verkstadsförening-

en.136 Alltså kunde antifackliga aktioner från ASEA leda till att man i stället fick den centrala 

fackliga organisationen emot sig mer än tidigare. Det är frågan om detta var bolagsledningens 

avsikt. Avskedandet av avdelningens ordförande var en isolerad händelse. När avdelning 11:s 

130 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 8/11 1935. 
131 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 6/12 1935.
132 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 23/10 1936.
133 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 15/1 1937, mötesprotokoll 21/1 1937
134 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 18/12 1937.
135 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/1 1938.
136 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 5/6 1939.
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ordförande avgick 1946 sade han att förhållandet mellan SIF och företagen var gott, men om 

det kom nya tider med bättre tillgång på arbetskraft kanske det skulle ändras.137

Vid Västeråsavdelningens femtonårsjubileum 1945 inbjöds direktörerna för ASEA, Svens-

ka Metallverken och Byggnadsfirma Paul Andersson till festligheten. Dessutom var landshöv-

dingen inbjuden.138 SIF växte som organisation i samhället och kunde visa sin betydelse ge-

nom att ta emot företrädare för andra organisationer. 

Tjänstemännen på L M Ericsson organiserar sig

Innan en tjänstemannaklubb bildades fanns det redan 108 SVT-medlemmar på LME.139 Det 

finns inga dokument kvar från själva bildandet av klubben, den 13 oktober 1933, men vid tio-

årsjubileet mindes ordföranden Fredborg krisåren i början av 1930-talet och

… den känsla av samhörighet och allvar som präglade detta möte, den massanslutning som skedde 
då och hur vi stod i kö framme vid podiet för att få avlämna våra anmälningsblanketter.140

Om tiden därefter sade Fredborg att förhållandet mellan klubben och bolagsledningen inte all-

tid varit det bästa. Och när klubben var tjugo år sade dåvarande ordföranden att man ”hade till 

att börja med en hård kamp att föra mot en organisationsfientlig arbetsgivarepart”.141 Arbetsle-

darna hade också problem. I början av 1930-talet hade LME motarbetat deras organiserings-

försök så kraftigt att ingen av rädsla för obehag ville åta sig styrelseuppdrag i klubben och 

medlemmarna ville upphöra med all verksamhet.142 

SIF-klubbens tioårsjubileum hedrades dock av VD:s och andra direktörers närvaro. Man 

hade nu en organisationsgrad på ungefär 70 procent. Att jubileet sågs som en stor händelse vi-

sar den livliga inre och yttre propaganda som utvecklades: dels uppmanades medlemmarna att 

se till att Konserthuset fylldes till sista plats, dels skickades inbjudningskort till ett antal tid-

ningar. Detta gav utdelning: fullsatt, samt publicitet både före och efter händelsen. Stock-

holmstidningen skrev (under rubriken FESTLIGT JUBILEUM för L. M:s 

tjänstemannaklubb):

137 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/2 1946. En närmare granskning av vad bristen på arbetskraft efter andra 
världskriget betydde för LME och ASEA finns i Nilsson (2006) Man kan få annat arbete!
138 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 15/3 och 28/3 1945.
139 Enligt lista i dokumenten till klubbens tioårsjubileum. LME tjänstemannaklubb BI:1.
140 Tal av ordföranden Harald Fredborg vid tioårsjubileet 13/10 1943. LME tjänstemannaklubb BI:1.
141 Ordförande John Danielsson vid klubbens årsmöte 20/10 1953. Funktionärsmötes. och klubbprotokoll 1933-
1955.
142 Hjelm (2002) Klämda mellan sköldarna, s. 39.
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Med en anslående festlighet i Konserthusets lilla sal, till trängsel fylld av intresserade medlemmar, 
celebrerade tjänstemannaklubben vid L.M. Ericsson på onsdagskvällen sitt 10-årsjubileum. […] Ju-
bileumstalen inramades av ett vackert musikaliskt program, musik av en stråkorkester under led-
ning av kapellmästare Börje Hansson, sång av operasångare Arne Ohlsson och lutsångare Gunnar 
Turesson, allt mottaget med starka bifallsyttringar.143

Ju mer administrativt utvecklad en organisation är desto mer kan den förmodligen påverka sin 

omgivning. Till detta behövs en fast kader av funktionärer, inte bara idealister som utför upp-

dragen på fritid. På 1940-talet började de ledande fackliga företrädarna på lokalnivån få möj-

ligheter att utföra fackligt arbete på arbetstid med företagens godkännande. Från slutet av 

1946 kunde ordföranden för SIF-klubben på LME sitta på klubbexpeditionen två gånger i 

veckan, 1½ timme vardera, på ordinarie arbetstid.144

En egen tidning är också en organisationssymbol att samlas omkring. På LME-klubben 

började man diskutera detta 1953 och det första numret av klubbtidningen var ute i månads-

skiftet februari-mars samma år.145

Undersökning del II. Granskning av några speciella områden

Varför en facklig organisation?

Den fackliga organiseringen måste motiveras. I ett anförande i Västerås 1931 beskrev om-

budsman Rydberg SVT läget för tjänstemännen. Depressionen hade övergått i kris. Industri-

tjänstemännens löner hade sjunkit med 1 procent sedan 1928 medan arbetarnas hade ökat med 

över 20 procent. 

Här ligger en skriande disproportion, och man kan inte blunda för, att tjänstemannakåren undan för 
undan pressats tillbaka.

Ingen människa tar väl arbetsgivarnas förslag om reducering av arbetarnas löner alltför allvarligt … 
när det gäller tjänstemännen, så blir resultatet kort och gott ett dekret: från den eller den dagen så 
och så mycket mindre i lön. Det är inte fråga om vad tjänstemännen tycka eller tänka. […] den 
svenska tjänstemannakårens löner ligger i runt tal 40% under den nivå, som vore att anse som rim-
lig. 146

Rydberg talade om, och kanske till, människor som kände sig pressade när deras villkor blev 

mer lika arbetarnas. Känslan hade grund. 1913 uppgavs relationen mellan tjänstemanna- och 

arbetarlöner ha varit 1,80 till tjänstemännens fördel, 1930 hade den sjunkit till 1,33.147

143 Stockholmstidningen 14/10 1943. Övriga pressklipp i LME tjänstemannaklubb BI:1 kommer från Stock-
holmstidningen och Dagens Nyheter 10/10, Socialdemokraten 12/10, Aftonbladet 13/10, Svenska Dagbladet, So-
cialdemokraten och Dagens Nyheter 14/10 1943.
144 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 23/10 1946.
145 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 13/1 och 4/3 1953.
146 SIF avd. 11 mötesprotokoll 19/10 1931. Att arbetsgivarnas tal om lönereduceringar inte skulle tas på allvar lå-
ter märkligt, med tanke på att detta var en av faktorerna bakom bland annat Ådalshändelserna 1931.
147 Nilsson (1985) s. 29.
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Efter detta, enligt protokollet ”mycket intressanta och sakliga anförande” fick ordföranden 

i SVT:s Stockholmsavdelning, ingenjör Adamsson, ordet. Han berörde möjligheterna för den 

mångskiftande tjänstemannakåren att samarbeta, även om somliga trodde att det var omöjligt. 

Det fanns dock gemensamma intressen, exempelvis minimilöner, som gynnade även bättre 

betalda tjänstemän. Så övergick han till att jämföra förr och nu.

Den tidigare säkerheten är borta … tjänstemännens ställning är vida sämre nu än förr. … under den 
patriarkaliska tiden, voro tjänstemännen ett med respektive företag. Bruksägarna ställde en ära uti 
att förfoga över en homogen, kunnig och under drägliga förhållanden verkande tjänstemannastab. 
Numera är det annorlunda. Nu få tjänstemännen arbeta under kalla affärsmässiga metoder. Före-
tagsledningarna kunna numera icke känna något för sina tjänstemän personligen, det individuella är 
eliminerat, och inte heller tillåter systemet att man tänker på, huruvida en tjänstemannalön är skälig 
eller ej.

… Det vore i högsta grad orättvist, om man kastade all skulden på företagarna. De äro själva pres-
sade av rådande förhållanden. När det för dem gäller att nedbringa omkostnaderna är det bara helt 
naturligt att de följa lagen om minsta motståndet. Det enda som kan hjälpa tjänstemannen under rå-
dande förhållanden är att gå fram kollektivt.

I anslutning till detta program ämnar S.V.T. gå lugnt tillväga. Meningen är icke … att driva fram 
fordringarna under strid. ”Vi är alla beroende av industrin och alltså är det ett livsvillkor för oss, att 
industrin lever.”148

En åhörare frågade hur föreningen tänkte motverka avskedanden och lönereduceringar. Om-

budsman Rydberg svarade:

Föreningen har ej själva några erfarenheter, utan från andra liknande föreningar som Bankmanna-
föreningen och Arbetsledareförbundet vilka därvid uppnått goda resultat. Tillkalla förlikningsman 
om förhandlingarna skulle det påfordra | är den ända [sic] kraftåtgärd som kan komma i fråga |. Det 
kan väl inte heller sättas ifråga att andra medel skulle tillgripas än sakligt upplysande under all 
tänkbar vederhäftighet. På annat sätt är det inte möjligt att komma någonstans.149

SVT hade alltså inga egna meriter att visa upp, och kunde inte tillgripa kraftåtgärder.

Vem är tjänsteman? Var finns organisationens gränser?

Skall man bilda en tjänstemannarörelse bör man inledningsvis förstå vad en tjänsteman är. 

Det har betydelse för vilka man kan/vill, och vilka man inte kan/vill försöka rekrytera. Ibland 

kunde SIF själv dra gränserna och göra tänkbara medlemslistor, som på LME:

För att intensifiera propagandan för föreningen hade hr Wästfelt uppgjort ett kortregister över samt-
liga SIF-medlemmar vid LME och ordnat dem avdelningsvis. Han gav nu styrelsens medlemmar 
till läxa, att med ledning av dessa kort göra upp en lista på vid varje avdelning förefintliga icke 
medlemmar för att sedan läggare kunna utsätta dessa för utmattningsprov genom masspropagan-
da!150

148 SIF avd. 11 mötesprotokoll 19/10 1931.
149 SIF avd. 11 mötesprotokoll 19/10 1931.
150 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 19/1 1938.
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I andra fall måste man rådgöra eller strida med andra organisationer, fack eller företag. Re-

sultatet blev klarare definierade organisationer i det sociala landskapet. Frågan om vad en 

tjänstemän är diskuterades 1931 vid ett möte på stadshotellet i Västerås. 151 Ombudsman Ryd-

berg besvarade frågorna.

Civilingenjör Norberg En punkt av grundläggande betydelse är: Vad menas med en tjänsteman 
och vad menas med en anställd.

Rydberg Frågorna besvara sig själva. Anställd omfattar alla även Direktören.

Norberg Det är viktigt att komma till klarhet om vilka äro tjänstemän ibland alla 
månadsavlönade ty det är en punkt av betydelse.

Rydberg Vi ha inte mött några svårigheter i det fallet och jag tror inte att i prakti-
ken det kommer att möta några svårigheter, ty verkmästare och förmän 
hava sina egna organisationer.

När Rydberg säger att även direktören är tjänsteman har han formellt rätt, i ett aktiebolag är 

denne också anställd och kan räknas till tjänstemannakåren i bred mening. 

Här påpekade Norberg att SVT kommer att innehålla två kategorier, merkantil och teknisk 

personal. Rydberg trodde inte att det skulle vålla några svårigheter.

M:r X Ytterlighetselementen göra sig mest gällande.

Rydberg Jag tror inte detta kommer att göra sig så mycket gällande inom vår före-
ning, ty den är bildad av Avdelningschefer. Vi vill framför allt ha ett gott 
förhållande med arbetsgivarna.

Påpekandet om avdelningschefer bör ha varit avsett att ge organisationen en respektabel ut-

strålning och stämde med verkliga förhållanden. När SVT bildades hade det ifrågasatts om 

avdelningschefer och andra högre tjänstemän kunde vara medlemmar. Men deras medlemskap 

sågs som självklart, det var sådana människor som tagit initiativet att bilda SVT.152

Tjänstemän hade normalt månadslön, arbetare lön på vecka eller kortare tid. Avlöningsfor-

men spelade roll för anslutning till SIF. Det förekom att verkstadskontorister på LME hade 

veckolön under lång tid efter att de hade slutat som arbetare, men i övrigt hade förpliktelser 

som tjänstemän.153 Företaget försökte dessutom få till en prövotid på två år innan de veckoav-

lönade skulle få gå över till månadslön. Detta verkar ha varit en övergripande strategi: VF 

hade vid flera tillfällen (det tycks ha varit från 1938 och in på 1940-talet) försökt få in i avta-

151 SIF avd. 11 mötesprotokoll 18/3 1931. Min kursivering. 
152 ”Initiativtagarna till och de första årens aktiva medarbetare i SVT utgjordes av äldre tjänstemän, oftast i fram-
skjutna ställningar inom sina företag. Det är helt uteslutet att de skulle ha avsett att bilda en kamporganisation.” 
Malmström (1945) s. 17. - Gustav Orrghen, SVT:s förste ordförande, var verkstadschef på Kockums i Malmö. 
När åtgärder vidtogs 1930 för att omvandla SVT till ett verkligt fackförbund ville Orrghen i stället upplösa SVT. 
a.a. s. 58.
153 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/4 1938, 4/7 1939.
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len att de lägre ”kontorsarbetarna” inte skulle räknas som tjänstemän, och att deras arbetsvill-

kor borde utformas som arbetarnas.154 1943 väntade SIF/LME på besked från Verkstadsföre-

ningen om tim- och veckoavlönad kontorspersonal var att betrakta som tjänstemän enligt av-

talet. Först 1944 kom det till en överenskommelse om att skrivbiträden på verkstäderna skulle 

betraktas som tjänstemän och få semester, lön och sjuklön enligt tjänstemannaavtalet.155 1945 

meddelade förbundet att en veckoavlönad tjänstemän fick bli medlem i SIF.156

1935 fick avdelning 11:s sekreterare i uppdrag att fråga Förbundet om avsynare (produkt-

kontrollanter på verkstäderna) kunde antagas som medlemmar.157

Ett brev från O.M. [ombudsmannen] betr. avsynarna upplästes av ordf. På ing. Nordbergs förslag 
beslöt styrelsen, att vi i vårt svar till O.M. skulle meddela, att vi anse den allmänna meningen bland 
tjänstemännen vara den att avsynarna ej böra tillhöra vårt förbund, men att han bör påpeka denna 
kategoris organisationssvårighet för Arbetsledarförbundet för att om möjligt få detta förbund att 
lösa deras organisationsproblem.158

Det var alltså inte fråga om organisering eller ej, utan var – nämligen inte hos oss. Att man 

ville ha med den kvinnliga personalen på vävkopieringen var dock klart.159 Men när två vakt-

mästare ville ha anslutning 1939 ville SIF först utreda saken.160 

Vad det gäller enskilda arbetare som gick över från Metall till SIF kunde verkstadsklubben 

inte säga så mycket – det stod ju var och en fritt att byta arbete. 1956 framfördes önskemål om 

att de som flyttade från ASEA:s verkstad till kontoret i förväg skulle informeras om löneläget, 

så att de inte efter en månad skulle komma till klarhet om att de förlorar på affären. Styrelsen 

begärde hos Förbundsexpeditionen att sådan information ordnades tillsammans med LO.161

Om det gällde att byta medlemsbok utan att byta yrke kunde beslutet bli svårare. 1938 öns-

kade månadsavlönade montörer som nekats inträde i Metall i stället medlemskap i SIF, vilket 

avslogs med hänvisning till att det inte var löneformen utan sysselsättningen som avgjorde om 

man var tjänsteman.162 Tre montörer ville gå över till SIF 1939, men SIF-styrelsen på LME 

var tveksam. Slutligen kom klubbstyrelsen fram till att dessa personer visserligen hade lämnat 

Metall och skrivit kontrakt med bolaget, men de hade kvar sitt gamla arbete ”vilket förut utan 

154 Malmström (1970) s. 53
155 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 26/10 1943, 5/9 1944 samt rapport till medlemmarna daterad sep-
tember 1944 i LME tjänstemannaklubb BI:1.
156 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 1/3 1945.
157 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 29/1 1935.
158 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 7/3 1935.
159 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 2/5 1935.
160 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 18/9 1939. På LME hade de förmodligen varit anslutna till Metall.
161 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 22/8 1956.
162 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/4 1938.
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tvekan karaktäriserat dem såsom icke tjänstemän”.163 En kategoriklyvning som klubben be-

kämpade var när företaget ville klassa försäljare med provision av brand- och tjuvlarm som 

icke tjänstemän medan de ”egentliga försäljarna” av telefonmaterial var ingenjörer och be-

traktades som tjänstemän av LME. Klubben skrev 1942 till avdelningen för att få veta om 

larmförsäljarna skulle räknas som tjänstemän och kunna värvas till SIF.164

1951 skärptes kampen om medlemmar mellan SIF och Metall i Västerås. Metall anklagade 

SIF för att försöka värva månadsavlönade provare, laboratoriearbetare m.fl. trots att de utför-

de samma arbetarsysslor som förut.165

1947 ville en hel grupp arbetare (felsökare och reparatörer på telefonstationer) byta för-

bund. SIF beslöt att personer av den här kategorin som redan var medlemmar skulle få fortsät-

ta med det – av rädsla för konflikt tog man däremot inte in några nya medlemmar av denna 

sort.166 

Metallkonflikten 1945 innebar att det blev extra viktigt att veta vem som var arbetare re-

spektive tjänsteman. Personer med osäker status kunde råka illa ut. Om de inte erkändes som 

tjänstemän av Metall kunde de anklagas för strejkbryteri om de fortsatte arbeta, å andra sidan 

kunde de bli avskedade för arbetsvägran om de deltog i strejken.167 Under strejken sökte några 

medlemmar i LM:s verkstadsklubb medlemskap i SIF. De blev ombedda att först kontakta sin 

egen klubb om utträde.168 

1949 diskuterade LM-klubben möjligheten att organisera civilingenjörer och arbetsledare i 

SIF.169 Vad det gäller de förra så var det rimligt eftersom civilingenjörerna då inte hade en 

egen facklig organisation. Arbetsledarna var känsligare eftersom de hade sitt eget fack.170

163 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 21/4 1939. Det finns också en omfattande korrespondens med 
stockholmsavdelningen i detta ärende, se korrespondens EI:1 från 1/12 1938 till 10/5 1939. I september/oktober 
1939 finns ytterligare ett ärende av samma typ.
164 LME tjänstemannaklubb 9/12 1942, korrespondens BI:1.
165 Brev 6/12 1951 från Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 20, Västerås till Förbundsstyrelsen, Stockholm, 
samt brev 7/1 1952 till ASEA:s SIF-klubb, i ASEA:s samarbetskommitté, protokoll.
166 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 19/2 1947. Provarna var även på senare år exempel på personer 
som närmast utförde tjänstemannaarbeten trots att de tillhörde Metall. Detta i sig blev ett tecken på ökande svå-
righeter att hålla isär arbetare och tjänstemän.
167 Se brev från två medlemmar i Uppsala 8/2 1945 där man frågar om strejkstöd från SIF kan utgå. ”PM rörande 
verkstadskonflikten” 31/1 1945 rekommenderar att SIF-medlemmar som egentligen borde vara klassade som 
Metallare, eller som tillfälligt utför arbetarsysslor i egenskap av verkstadspraktikanter, skall få strejkstöd och se-
dan snabbast möjligt överföras till Metall. SIF F10a:1 Handlingar rörande strejker.
168 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 14/2 1945.
169 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 8/12 1949.
170 Från arbetsledarnas sida tycks inga större framgångsrika försök att ta sig in på SIF:s område ha gjorts under 
den tid den här uppsatsen gäller. På 1960-talet överenskoms att arbetsledareförbundet skulle begränsa sig till ar-
betsledare i produktionen. Information via telefon 2006-01-03 från Hans Samuelsson via Arne Andersson.
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Förbundets blandade sammansättning kom under lång tid att orsaka kritiska frågor om 

sammanhållning och medlemskap (och underförstått: vem är tjänsteman?). 1965, på ett möte 

med gruppombud på LME, undrade en talare om inte en hel del av de kontorsanställda, ”sär-

skilt de utan examen”, borde gå över till LO. På samma möte ifrågasattes om solidariteten 

mellan hög- och lågavlönade skulle hålla i händelse av konflikt.171

SIF skulle vara en organisation inte bara för yrkesverksamma ingenjörer, inte ens bara för 

kontorsanställda inom industrin. Idéer att försöka få tag på potentiella medlemmar – folk som 

visserligen inte var tjänstemän men skulle kunna bli det- kom under 30-talet. En medlem i 

Västerås föreslog att Förbundet skulle försöka få studerande vid de tekniska läroanstalterna att 

ansluta sig till SIF. En annan fyllde på att värvningen också borde avse elever vid handelssko-

lor och under merkantil utbildning.172

Högre skikt bland tjänstemännen

Det finns tjänstemän som har sådan ställning att de inte bör vara med i facket.173 De stängs ute 

från facklig organisering med hänvisning till att de har en position nära företagsledningen. 

Om de grupper som nämns här nedan hade någon facklig anknytning vet jag inte, men det lå-

ter mindre troligt.174 De var tjänstemän med sådana villkor att de själva troligen ansåg att de 

stod den högsta ledningen nära.

På ASEA fanns ett system med anställningskontrakt med vinstandelar. Enligt kontraktet 

anställdes en person med en viss lön.

Utöver denna lön åtnjuter Herr […] viss andel i bolagets nettovinst (vinstandel) sålunda, att för var-
je påbörjad 0,4 %, varmed utdelningen till bolagets aktieägare överstiger 2,5 % av aktiekapitalet, 
utgår ett belopp, motsvarande 1 % av under kalenderåret uppburen lön.175

1952 var det cirka 200 personer som hade den här typen av kontrakt, ”varav en hel del som i 

sin tjänst inte kan utöva något inflytande på bolagets resultat”.176 Med andra ord antogs perso-

ner med den typen av kontrakt normalt ha sådant inflytande att de kunde betraktas som ett bo-

lagsledningen närstående skikt av tjänstemän. De kunde påverka företagets vinst. Eftersom 

171 LME tjänstemannaklubb, Protokoll fört vid gruppombudsmöte för sektion 2 17/12 1965. Ett särfall som vid 
ett flertal tillfällen kom upp under min aktiva tid som SIF-medlem var varför Sveriges Radio, som inte är ett in-
dustriföretag, organiserade sina tjänstemän i SIF.
172 SIF avd. 11 mötesprotokoll 9/2 1935.
173 Om diskussioner mellan SIF och VF om denna grupp (”frikretsen”), se Malmström (1970) s. 184-186.
174 Inga organiserade förhandlingar bedrevs vid den här tiden om resultatlöner och liknande, det kom först på 
1970-talet. Information per telefon 2006-01-03 från Arne Andersson.
175 Från kopia av anställningskontrakt daterat 13 december 1945, ASEA bolagsstyrelseprotokoll.
176 ASEA bolagsstyrelseprotokoll 29/2 1952.
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”en hel del” inte hade det avsedda inflytandet är det oklart hur många som kan räknas till den 

resultatpåverkande gruppen.

På LME antogs 1955 ett program där högre tjänstemän i utbyte mot högre lön skulle få 

köpa aktier i bolaget till förmånligt pris. LME bistod med lån. En förutsättning var att tjänste-

mannen behöll aktierna minst tio år, annars ändrades villkoren.177 Antalet berörda framgår 

inte. – Om ett annat sätt att definiera högre tjänstemän återkommer jag med i samband med 

befattningsnomenklaturen nedan.

Förhållanden till det egna förbundet

Vilken sorts organisation ville de organiserade tjänstemännen ha? De medel som man lokalt 

var villiga att ställa till förfogande var i hög grad avgörande för hur förbundet centralt skulle 

organiseras och hur kraftfullt det kunde verka i fördelnings- och andra frågor i det sociala 

landskapet. Därmed var frågan om förbundets kassa av högsta vikt. Vid SVT:s avdelningsmö-

te i Västerås 1931 diskuterades denna. Ombudsman Rydberg fick en fråga:

Öberg Medlemsavgifterna något för höga. Skall inte denna kassa vara en stridskassa? Vill den 
nuvarande styrelsen ta risken av en öppen konflikt?

Rydberg Det är ingen stridskassa. Det tror jag att den vill [svårbegripligt, skall det kanske vara 
”Det tror jag ingen vill”?]. Radikalismen inom arbetsledarförbundet får man leta efter. 
Nu ha vi ej någon medbestämmanderätt, ty [direktionen?] bestämmer.178

1938 lades det fram ett förslag om extra uttaxering av 1 krona per medlem och månad. SIF 

hade nu närmare 13.000 medlemmar, på ett år skulle man kunna förstärka sin kassa med drygt 

150.000 kronor. I debatten i Västerås refererade avdelningsordföranden Förbundsstyrelsens 

motiv, vilka sedan fick mothugg:

En del arbetsgivare ha visat sig ganska omedgörliga, varför förbundet måste ha möjlighet att lägga 
makt bakom sina ord, till vilket ändamål denna fondbildning skulle vara en hjälp. …

Hr. Holmgren ansåg, att då en så stor fondering föreslagits, kommer saken att ligga så till, att re-
servfonden blir en strejk- eller lockoutkassa. På det sättet kommer det förr eller senare att prokla-
meras strejk och kanske till och med allmän tjänstemannastrejk. Något sådant ansåg han skulle vara 
mycket olyckligt för förbundet, enär tjänstemannakåren är så inhomogen, att det blir ogörligt att gå 
fram på denna bog.

Nästa talare hade motsatta synpunkter på såväl inhomogenitet som strejkkassa. Mötet röstade 

med 107 mot 21 för ökad fondering.179 

Att det handlade om en stridskassa framgick några månader senare när ombudsman 

Adamsson var på besök. Efter många förhandlingar, sade han, hade förhandlarna kommit mer 
177 LME bolagsstyrelseprotokoll 12 juni 1955, bilaga 17.
178 SIF avd. 11 mötesprotokoll 18/3 1931. 
179 SIF avd. 11 mötesprotokoll 25/2 1938. I hela SIF var 76 procent för, 24 procent emot avgiftshöjning. Malm-
ström (1970) s. 121f. I dagens penningvärde motsvarar 150.000 kronor 3.750.000 kronor.
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och mer till insikt om det moraliska stöd som en kraftig reservfond skulle utgöra. Många ar-

betsgivare var mycket förstående för sakliga skäl och sympatiska att förhandla med, medan 

däremot andra endast kunde övertygas med maktmedel.180 En senare period när medlemmar 

tryckte på för att öka förbundets kampresurser var omkring 1955 när det var nära konflikt för 

industritjänstemännen.181

En annan aspekt av förhållandet mellan lokal och central makt var hur stor den centrala 

styrelsen skulle vara. Medlemmar i avdelning 11 motsatte sig att förbundsstyrelsen utvidgades 

från fem till sju ledamöter eftersom man befarade att stockholmsintressena då skulle få för 

stort inflytande.182

1939 hade förbundet en mer aktivistisk hållning än avdelning 11 vad det gällde löneför-

handlingar. Förbundsstyrelsen önskade hålla ett medlemsmöte i Västerås där ombudsman 

Adamsson skulle redogöra för förhandlingsläget. Avdelningen spjärnade emot. Flera ledamö-

ter av avdelningsstyrelsen oroades för dålig anslutning på mötet och därmed försämrad för-

handlingsposition om motparten kunde påvisa att fackets uppdragsgivare, medlemmarna, 

egentligen inte var särskilt intresserade av kraven.. De ansåg att man först skulle konstatera 

om företagen var omedgörliga, och sedan försöka driva fram en opinion. Adamsson besökte 

Västerås och på ett extra styrelsemöte 22 augusti genomdrevs trots mycken tvekan att med-

lemsmötet skulle hållas den 10 september.183 Den första september 1939 bröt kriget ut. Projek-

tet sköts på framtiden. I detta fall försökte förbundsstyrelsen använda den lokala opinionen 

som slagträ mot företagen, förmodligen för att visa att förbundet hade kraft, medan man lokalt 

ännu hade tvivel på styrkan och inte ville riskera redan uppnådda positioner. 

Nya tider gjorde att förbundet och de lokala organisationerna fick andra frågor att ta itu 

med. Intresseorganisationen tvangs att ingå i en större samhällsansträngning för att hålla kri-

get borta. 1940 drev förbundet på för att försvarslånet skulle fulltecknas och avdelningen mås-

te ge stöd till inkallade medlemmar.184 När en löneaktion under konflikthot mot ASEA disku-

terades 1941 ansåg avdelningsstyrelsen att förhållandena inte var lämpliga.185

180 SIF avd. 11 mötesprotokoll 20/9 1938. Det dröjde till 1948 innan det blev någon strejk där SIF var part.
181 Detta gällde inte bara för ASEA. Se ett antaget förslag om höjd medlemsavgift till SIF för att stärka strejkun-
derstödskassan. SIF LME Funktionärsmötes- och klubbprotokoll 20/4 1955.
182 SIF avd. 11 mötesprotokoll 21/3 1939.
183 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 16/8 och 22/8 1939. Dåligt besökta möten som skäl för bättre medlemsvård 
framhölls i styrelsen 19/3 1940.
184 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 5/11 och 31/5 1940.
185 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 5/5 1941.
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Andra organisationer – kontakter och konflikter

I slutet av 1930-talet var tjänstemannarörelsen ännu en minoritet klämd mellan arbetarnas och 

företagarnas mäktiga organisationer. Man fick, som påpekades vid ett medlemsmöte hos av-

delning 11, ta viss hänsyn till att LO hade en miljon medlemmar medan DACO (De anställdas 

centralorganisation,) hade cirka 50.000.186 1942 fick SIF sin 25.000:e medlem, som visade sig 

vara västeråsare.187

Det lokala SIF byggdes in i strukturer på högre nivå, huvudsakligen i det egna förbundet, 

men även utanför. 1931 hade DACO bildats. Medlemsorganisationer var bland andra SVT, ar-

betsledarnas och banktjänstemännens förbund. DACO var svagt i början. Styrkan kunde ökas 

dels genom att nya organisationer anslöt sig, men också genom att de existerande föreningar-

na skaffade fler medlemmar.188 Det fanns således ett starkt motiv för att man centralt skulle 

hjälpa till i lokalorganisationernas medlemsvärvning. Det beslöt SIF avd. 11 utnyttja. Man tog 

kontakt med arbetsledarnas och banktjänstemännens lokalorganisationer i syfte att få en om-

budsman från DACO till Västerås för att hålla ett möte. Tanken var att utfärda personliga kal-

lelser till minst hundra personer som visserligen hade tecknat sig som intresserade att ingå i 

SIF men som ännu inte begärt inträde.189 

Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, bildades 1935 och hade lokalkommittéer där 

samtliga DACO-förbund på platsen var anslutna.190 Anslutning till det folkrörelseägda Reso 

diskuterades i Västerås.191 

Ett försök att bredda inflytandet i företaget var när klubben beslöt att försöka få SIF-med-

lemmar invalda i ATF:s, Aseas Tjänstemannaförening, styrelse.192 En markering mot det yttre 

samhället var de stipendier som från år 1939 gavs till någon elev i avgångsklassen från högre 

folkskolan i Västerås ”som visade särskilda kunskaper och färdigheter i de praktiska kontors-

ämnena (stenografi och maskinskrivning) och dessutom hade goda vitsord i de andra skoläm-

nena”.193

186 SIF avd. 11 mötesprotokoll 20/12 1939.
187 SIF avd. 11 mötesprotokoll 10/12 1942.
188 Bergstrand (2002) s. 102.
189 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 1/2 1934. 
190 SIF avd. 11 mötesprotokoll 3/10 1935. På detta möte lästes stadgar och organisationsplan för TBV upp.
191 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 8/2 1938. 11/7 1938 fick avdelningen program från Förbundet Tjänstemännens 
Resekommitté som bland annat hade resor till Wien-Budapest-Prag. Intressanta platser, men snart nog omöjliga 
för ordinära turister.
192 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 25/2 1939. ATF verkar ha varit en motsvarighet till Sällskapet LME, alltså mest 
inriktat på trivsel och umgänge.
193 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 22/5 1939.
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ATF sågs inte som konkurrent, men det gjorde definitivt ”Asea-tjänstemännens Intresseor-

ganisation”. SIF poängterade ”det olämpliga i att en sådan konkurrerande tjänstemannaorgani-

sation bildades och att något samarbete mellan Sif och den nya organisationen ej kunde ifrå-

gakomma”.194

Via SIF i Stockholm fick ASEA-klubben 1959 information om risker för en ny konkurrent. 

Det fanns planer på att bilda en facklig ingenjörsklubb vid L M Ericsson i Stockholm. ”Då en 

sådan splittring inom SIF är ogynnsam för alla parter bör sådana försök stävjas.” Två klubb-

medlemmar som var medlemmar i TLI (Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund) fick i upp-

drag att försöka följa utvecklingen.195 SIF-dokumenten från LME säger att utbrytningen där 

inte fick någon större anslutning.196 Möjligen hade man minskat faran för utbrytningar redan 

tidigt under 1950-talet när klubben gjorde en indelning i sektioner men såg till att det blev 

geografiska sektioner, inte yrkessektioner.197 1957 hade SIF totalt 85.000 medlemmar. Av 

dessa räknades 53.000 som merkantila.198 Kvar fanns alltså 32.000 tekniker varav många kun-

de ha brutit sig ut, gått med i CF eller TLI.

En konflikt på LME berodde möjligen av personligheter, möjligen fanns klasskänslor i bot-

ten. Det rörde Fritidskommittén, där de fackliga organisationerna och företaget samverkade 

och som skakades av interna motsättningar i början av 1950-talet.

Almgren undrade om det var styrelsens uppfattning att SIF: repr. alltid skulle falla undan för Verk-
stadsklubbens krav bara för husfridens skull. Man bör alltid ha rätt att inom varje org. få säga och 
hävda sin egen mening.

Danielsson framhöll att det var tydligt att det fanns en tendens från Verkstadsklubbens sida att an-
vända fritidskommittén för sina rent fackliga intressen. Det skulle givetvis inte komma på fråga att 
SIF:s repr. skulle falla undan för varje krav, bara för att minska på motsättningarna inom kommit-
tén.199

Det fanns fackligt på LME i början av 1950-talet en känsla att relationerna mellan de olika 

personalorganisationerna inte var bra utvecklad. En ledamot i SIF-styrelsen ansåg att man i 

stor utsträckning gissade sig till varandras göranden och låtanden och att det därför gång efter 

annan seglade upp missförstånd mellan organisationerna. Därför borde ett samarbetsorgan 

upprättas med övriga personalorganisationer. Han hoppades att initiativet kunde spridas till 

194 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 7/8 1939. Något mer hördes inte om den nya organisationen.
195 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 11/2 1959. Detta var en tidig information. Enligt Malmström 
(1970) s. 159 fattades beslutet att omvandla TLI till facklig organisation först 1966.
196 SIF LME sektion 5 , möte 16/10 1967, sektion 3 årsmöte 25/10 1968. Sektionernas protokoll med bilagor.  
-Jag kan bara påminna mig ha mött en medlem av det fackliga TLI under mina drygt 29 år på LME.
197 Debatt om sektionsindelning i SIF:s klubbstyreprotokoll 1/3 1951.
198 LME sektion V, möte 14/3 1957. Sektionernas protokoll med bilagor.
199 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/4 1951. Kommittén behandlas igen 10/5 och 3/9 1951.
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andra företag och att det skulle bidra till bättre relationer och solidaritet på löntagarsidan. För-

slaget ställdes, och Metall och arbetsledarna var positiva.200

I protokollen från SIF- och verkstadsklubbarna på LME under 1940- och 1950-talen framgår 

vilket försteg arbetarna hade vad det gällde nätverk. Partier, konsumentkooperation, kommu-

nalpolitik, bostäder, kursverksamhet – arbetarna kunde genom sina organisationer hålla sig 

framme på många områden. På verkstadsklubbens årsmöte 1953 valdes exempelvis represen-

tanter till Reso, Skådebanan, Folkets Hus och Konsum, HSB och en lokal bostadsrättsföre-

ning.201 Det var organisationer som tillsammans omfattade en stor del av den svenska arbetar-

klassen. För tjänstemännen däremot är det tydligt hur lite kontakter utåt det fanns. 

Löner och andra lokala frågor

SIF måste visa resultat för att motivera sin existens. Ett starkt uppträdande var nödvändigt, i 

synnerhet gällde det löner. Med lönearbete som klassindikator blev det här en indikation på 

klassorganisationens effektivitet.

1939 hade medlemmar på ASEA klagat: många skulle komma att hoppa av eftersom det 

var meningslöst att betala avgifter till en organisation som inte gjorde någonting. Ett motin-

lägg hävdade att man inte fick vara kortsynt, utan måste ”arbeta för ett kommande släktes nyt-

ta och välstånd”.202 Detta yttrande fick visserligen livliga applåder, men den kritiske talaren 

hade en poäng på sikt. 

I själva verket hade fack och företag börjat samtala även om lönefrågor. Styrelsen hade ut-

rett lönerna för vissa kvinnliga medlemmar och funnit en kraftig spridning när man såg till an-

ställningstid och lön. Facket lade ett förslag med minimilöner efter ålder och tjänstetid och 

kontaktade dessutom förbundet.203 Det kom till samtal mellan avdelningens ordförande och 

direktör Lindén, och de ledde fram till höjda maximi- (men inte minimilöner) för kvinnorna. 

Ordföranden omtalade att mycket annat varit på tal vid besöket och ansåg att det hade varit gi-

vande.204 Ännu så länge kändes det tydligen som en framgång att som företrädare för en fack-

lig organisation få bedriva samtal med företaget.

Även enskilda medlemmar började agera i lönefrågan och skrev till avdelningsstyrelsen 

med krav på dyrtidstillägg. Det hölls ett långt möte med styrelse och medlemmar. Uppenbarli-

200 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 15/5, 12/6 och 29/10 1952.
201 LME verkstadsklubb årsmötesprotokoll 25/2 1953. I övrigt berörs yttervärlden i nästan varje protokoll.
202 SIF avd. 11 mötesprotokoll 25/2 1939
203 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 10/8, 30/8 och 31/8 1937. I det första mötet deltog18 berörda medlemmar.
204 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 16/9 1937.
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gen var det heta känslor på något håll – styrelsen beskylldes för feghet när den avrådde från 

att skriva till företaget om tillägget. Till detta hade man för övrigt förbundets stöd. En styrel-

seledamot svarade på beskyllningarna: ”Det är ju alltid lättare att stå i ledet än att sitta i styrel-

sen, där allt måste tas i beaktande.”205 Det här kan ses som ett försök av några medlemmar att 

utnyttja organisationen som den resurs den borde vara, medan ledningen ännu inte ansåg sig 

ha styrka nog att tala med företaget. På LME kom en liknande aktion 1937 när omkring 90 

medlemmar på ritkontoret begärde aktion i lönefrågan. Här reagerade klubben positivt och be-

slöt att omedelbart inhämta statistik från de berörda personerna samt begära hjälp från förbun-

det med bearbetning av underlagen.206

Ombudsman Adamsson höll kort efter världskrigets utbrott ett anförande om förberedande 

förhandlingar med ASEA. Vi kan se hur jämförelsematerial mellan olika företag tas fram. 

Tjänstemännen blir en lönestatistisk grupp. Det tycks också som om SIF:s statistik tvingade 

SAF att agera centralt. ASEA försökte samtidigt behandla olika personalgrupper separat. 

ASEA:s lönesättning gav närmast intryck av att ha varit godtycklig.

Vad speciellt Asea beträffar hade förbundet försökt få kännedom om principerna för detta företags 
lönepolitik. […] Av de tillgängliga siffrorna i Förbundets lönestatistik ha vi emellertid ej kunnat 
finna någon princip ifråga om lönesättningen …. Från Asea medgavs också, att någon sådan prin-
cip ej existerade. […] Vid detta första förberedande sammanträde överenskoms, att vi skulle insän-
da löneförslag, […] . Efter någon tid erhöllo vi meddelande om att Asea vore hågat att ta upp löne-
förhandlingar för den tekniska personalen och sedermera för den merkantila. Detta förslag avslogs 
emellertid av Förbundet, som ansåg, att löneförhandlingarna borde föras samtidigt för hela persona-
len. […] [Arbetsgivarföreningen] höll nu på att utreda löneläget för tjänstemännen i hela landet för 
att få fram jämförelsematerial till nästa förhandlingssammanträde. […] Vid [SIF:s] jämförelse mel-
lan de utgående tjänstemannalönerna vid Asea och L. M. Ericsson framgår bl.a., att lönerna för den 
yngre manliga personalen vid Asea är högre än för motsvarande personal vid L.M.E. Vid sistnämn-
da företag ligga däremot lönerna för den äldre manliga personalen högre än för motsvarande perso-
nal vid Asea. Den kvinnliga personalen vid L.M.E. har genomgående högre löner än vid Asea. Att 
den yngre manliga personalen vid Asea betalas bättre än hos L.M.E. torde bero på att det är svårare 
att få sådan personal i en landsortsstad.207

När löneuppgifter samlades in och förvandlades till facklig statistik minskade den informa-

tionsassymetri som gjorde att företagen visste mer om lönerna än de anställda. 1942 begärde 

fru Lund i ASEA:s telefonväxel löneuppgifter för andra telefonister.208 En telefonist i Västerås 

behövde inte längre lita till företagets påståenden om vad rätt lön skulle vara, eller till uppgif-

ter som hon kanske slumpmässigt råkat få från annat håll. Nu kunde hon jämföra sig med and-

ra telefonister i regionen och i hela landet. Individerna blev en grupp, på samma sätt som när 

chaufförer på LME skrev till sin sektionsstyrelse och begärde att få komma upp till lika vill-

205 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 9/8 och 17/8 1937.
206 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 1/11, 8/11 1937.
207 SIF avd. 11 mötesprotokoll 21/9 1939.
208 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 2/2 1942.
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kor som kollegorna på ASEA.209 SIF:s upplysningstjänst (man kan kalla den förbundets un-

derrättelsetjänst) bidrog också till utjämnade villkor. Den förmedlade uppgifter om löner och 

andra förhållanden på olika företag och man gjorde propaganda för den lokalt.210

En diskussion i avdelningsstyrelsen 1947 verkar bara handla om leverans av löneuppgifter 

i öppna eller slutna kuvert. Två ledamöter ansåg att detta var ”ett hemlighetsmakeri, som vi ej 

skola främja”.211 I själva verket hade frågan om hur hemliga de individuella lönerna skulle 

vara stor betydelse för tjänstemannagruppernas formering om gemensamma intressen. Företa-

gens monopol på lönestatistik upphävdes. Ju klarare bild varje enskild hade av hur deras egen 

lön var i förhållandet till det egna kollektivet och andra grupper, desto större kunde förståel-

sen för behovet av gemensamma aktioner bli – i alla fall för de grupper av kontorister som 

inte kunde använda karriärstegen för att utan facklig hjälp nå löneförbättringar.

En förändring mot inställningen i ASEA-klubben 1919 vad det gällde gratifikationer fram-

kom vid en styrelsediskussion 1945. Det fanns planer på en aktion för gratifikationer på 

ASEA och Metallverken, men styrelsen ansåg dels att detta störde de ordinarie förhandlingar-

na, samt att ”SIF:s principiella linje … är att få bort gratifikationssystemet, in natura-systemet 

o.dyl.”212 I stället för tillfälliga utbetalningar, beroende av företagens välvilja, ville man ha 

standardiserade villkor, fasta och förutsägbara löner.

I början av 1930-talet diskuterades tjänstereglementet på ASEA, men avdelningen ansåg 

sig ännu vara för svag för att ta en debatt med företaget.213 Under årtiondet fortsatte regle-

mentsfrågan att uppmärksammas i protokollen. Bland annat ville man hänga upp med-

lemsvärvningskampanjer på den.214 När SIF ännu inte hade förhandlingsrätt i lönefrågor var 

exempelvis kampanjer om tjänstereglementen något man kunde driva för att visa organisatio-

nen existensberättigande. Västerås var också en så viktig avdelning att förbundet hade intresse 

av hur det gick. Samtidigt var det oklart hur många kampanjer avdelningen kunde och borde 

driva: 1937 hade det förekommit missnöje med dyrtid och uteblivna löneförhöjningar. Samma 

år fanns det styrelsemedlemmar som ansåg att reglementsfrågan var så viktig att man inte bor-

de ta upp andra problem.215

209 LME sektion E, möte 8/2 1956. Sektionernas protokoll med bilagor.
210 SIF avd. 11 mötesprotokoll 16/4 1943.
211 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 18/3 1947.
212 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/1 1945. Aktionen 1919 enligt not 116.
213 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 17/1 1933.
214 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/3 1937.
215 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 4/8 1937.
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Avdelning 11 fick anledning att skärpa tonen när frågan om tjänstereglementet åter kom 

upp, nu på central nivå. Möjligen fanns det en koppling till LME. SIF på LME visste att 

ASEA var i förhandlingar och misstänkte att VF stod bakom även LME:s förslag till tjänstere-

glemente.216 ASEA:s ledning hade flyttat frågan om reglementet till Verkstadsföreningen i 

Stockholm. Egentligen borde det ha varit förhandlingar men motparten hade kunnat utnyttja 

ett misstag hos SIF. Förhandlarna sade inledningsvis ”att något positivt resultat ej nåtts, men 

ansåg det som en stor behållning att de fått komma till tals med [direktörerna] hrr. Göransson 

o. A. Lindén.” Problemet var dock att SIF formellt inte hade bett om förhandlingar, utan bara 

begärt att få ”dryfta” reglementet, vilket bolaget hade upptäckt. Detta upprörde avdelningssty-

relsen i Västerås – de klagade hos ombudsman Rydberg och krävde att han på nytt skulle vän-

da sig till VF och ASEA och begära nya förhandlingar och motförslag, under åberopande av 

förenings- och förhandlingsrätten.217 När man fått lagliga rättigheter att förhandla gällde det 

att inte spela bort dem genom slarv med formalia.

Konflikthot på ASEA

1955 var det svåra löneförhandlingar och konflikthot på ASEA. Facket krävde att medlem-

marna ställde upp lojalt. Enligt ombudsman Göte Johansson hotade Verkstadsföreningen att 

möta strejkhot med lockout. I och för sig var ASEA:s VD positiv till en fredlig uppgörelse, 

men SIF kunde inte komma till förhandlingsbordet utrustat bara med ord. Det måste finnas 

kraft bakom orden. Det krävdes ”en absolut sammansvetsad vilja till sammanhållning om vi 

skall kunna driva igenom våra krav”.218

Vid samma möte framhöll SIF-klubbens ordförande att det skulle bli hårda tag. 

[Hur] vi skall lyckas kommer att bero på medlemmarna själva. Därför kommer det genom sektions-
ordförandenas försorg att utdelas lojalitetsförklaringar, till alla medlemmar, som i undertecknat 
skick snarast skall tillställas exp[editionen] […] . Även de nya medlemmarna skall avge sin lojali-
tetsförklaring, och de som gå in som nya medlemmar före förhandlingarnas början kommer att åt-
njuta kompensation i händelse av strejk. Till slut uppmanade ordföranden de närvarande att med-
verka till att höja anslutningsprocenten och då särskilt bland kvinnorna där anslutningssiffran är 
särskilt låg.

I april bildades en kommitté för att organisera strejkvakter. Den 12 april utfärdades strejkvar-

sel och landshövdingen utsågs till förlikningsman. Medlemsantalet i SIF-klubben ökade med 

400 till nära 2000 på en månad.219 Konflikthotet fungerade alltså bra som medlemsvärvare.

216 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 14/6 1938 
217 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 9/11 1937.
218 Sammanträde med funktionärerna inom ASEA-klubben 26/3 1955. 
219 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 25/4, 27/4 och 3/5 1955. En kontroversiell punkt bör ha varit att 
oorganiserade som gick in strax innan en eventuell konflikt började skulle ha samma konfliktersättning som folk 
som solidariskt betalat sin medlemsavgift under många år. På LME väckte det viss motvilja under konflikterna 
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Det blev ingen konflikt, däremot sammanlagt 11 procent löneökningar.220 Ombudsman 

Persson från SIF kunde sammanfattningsvis säga att

… man konstaterar med glädje … att medlemmarna slutit upp så mangrant kring organisationen i 
denna avtalsrörelse, det var ju bara för c:a 10 år sedan otänkbart att utfärda ett strejkvarsel inom 
ASEA.221

Nu fanns en organisation som hade visat musklerna. Det var inte längre bara ”chefens högra 

hand” som fanns på kontoren, eller oorganiserade maktlösa proletärer, utan en välorganiserad 

och beslutsam påtryckargrupp som väl kunde mäta sig med andra i det sociala landskapet. Fö-

retaget tvingades överväga sin syn på tjänstemännen. 

Formellt skulle vi kunna hålla på att varje tjänsteman som strejkar dessförinnan måste iakttaga upp-
sägningsförfarande för att ej riskera att vi enligt tjänstemannareglementet anser honom ha lämnat 
sin anställning utan uppsägning. Vi bör emellertid ej utnyttja denna formella rättighet eller på annat 
sätt utöva någon press på tveksamma. Ej heller bör arbetare eller arbetsledare åläggas några arbets-
uppgifter som de kan uppfatta som strejkbryteri.222

Rationaliseringar

Rationaliseringarnas roll för klassbildning har understrukits från flera håll. "Rationaliseringar-

na … har skapat tjänstemannaklassen." "Rationaliseringen skapade en industriarbetarklass, 

där alltfler av arbetarna fick alltmer likartade arbetsuppgifter.”223

Antal kan ge styrka men har i vissa fall en nackdel: det kan dra blickarna till sig. När den 

ursprungligen lilla gruppen av kontorsanställda under 1900-talet blev en mångtusenhövdad 

skara väcktes också företagens intresse för vad den kostade, och vad man kunde göra åt det.224 

För ASEA är tillväxten slående: 1940 hade man 2.622 tjänstemän, motsvarande 27,2 procent 

av de anställda. 1950 var motsvarande siffror 4.603 och 33,2 procent. 1960 hade antalet ökat 

till 8.064 tjänstemän, 43,4 procent av de anställda 225

I Kontakten berättades följande historia när LME:s kända torn var under bygge:

Vi hörde för litet sen följande samtal i en spårvagn på linje 17K(vick).

- Hörru, haru sett vicket jala komplex LM smäller upp nu igen!

på 1970- och 1980-talen.
220 Malmström (1970) s. 42. Allmänt om situationen med lokala förhandlingar 1955, se s. 238-240.
221 ASEA tjänstemannaklubb möte 3/5 1955. Min kursivering.
222 VD Vrethem ”Åtgärder och policy vid eventuell konflikt med SIF”, bilaga till ASEA bolagsstyrelseprotokoll 
15/4 1955.
223 Croner (1951) s. 427. Alf Johansson (1989) "Arbetarklassen och Saltsjöbaden 1938: perspektiv ovan- och un-
derifrån", i Saltsjöbadsavtalet 50 år, s. 81. 
224 I Lundautredningens rapport, Croner (1939) s. 445f reflekteras över vad antal betyder för rationaliseringar.
225 Glete (1983) s. 333.
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- Det behövs. Min kompis, som jobbar där, säger att för varenda jobbare som slutar, anställer dom 
två tjänstemän.226

Var det bara en ”rolig historia” för att hålla arbetarläsarna på gott humör? Några år senare 

skrev dock LME-direktören Thorelli att det inte fanns för många tjänstemän.227

Tjänstemännen i industrin kunde lika lite som arbetarfacken kontrollera vad som hände 

med produktionens organisering och inriktning. Huvudavtalet mellan SIF och VF 1942 hind-

rade enligt Greiff tjänstemännen från att ha något inflytande över rationaliseringsprocessen.228 

Fram till slutet av 1960-talet var facket också i stort sett positivt till rationaliseringar, strategin 

var i stort sett att följa med i rörelsen och göra det bästa av den.229 

ASEA hade över 8.000 olika blanketter att hålla reda på.230 Omkring 1950 besvarade order-

kontoret cirka 40.000 frågor per år om priser och tekniska data. Man registrerade cirka 10.000 

order (innefattade omskrivning av orderdata till ASEA:s egna blanketter samt bekräftelse till 

kunden) och hade 225 aktiva prislistor.231 Det fanns en hel del relativt enkla uppgifter i den 

här hanteringen som gjorde att mängder av folk kunde få arbete på kontoren (postbud, brev-

öppnare, arkiverare, kopister, maskinskrivare).232 De lägre skikten av tjänstemannakåren ex-

panderade kraftigt. Driften att rationalisera denna enorma manuella verksamhet, där data 

skrevs om ett flertal gånger under en orders behandlingstid, var given så fort möjligheterna 

fanns. Dels handlade det om bättre organisering av kontorsarbetet233, dels teknisk utveckling.

Från 1949 använde ASEA hålkortsmaskiner vid löneberäkning, och man förutsåg att man 

med detta hjälpmedel bättre skulle kunna beräkna personalbehov av olika kategorier i framti-

den.234 Vid samma tid meddelade också företaget att man planerade försök med organisations- 

och arbetsstudier på kontoren, men försökte lugna med att det främst handlade om att få ef-

fektivare arbetsmetoder, inte att sänka lönerna.235 Av en diskussion betydligt senare, på LME 

1968, framgår för övrigt att det ännu inte var självklart att stansoperatriserna var tjänstemän – 

226 Kontakten 6/1947.
227 Kontakten 6/49, artikel av direktör Thorelli: ”Finns det för många tjänstemän?”.
228 Greiff (1995) s. 382. Allmänt om avtalets innehåll finns i Malmström (1970) s. 20.
229 En del om hur SIF såg på rationaliseringar efter kriget finns i Nilsson (2004) Snabba ryck på kontoret.
230 ASEA kontorsnämnd 22/11 1948,
231 ASEA kontorsnämnd 16/2 1950.
232 Croner (1939) s. 446f beskriver hur rationalisering skapade fler enkla tjänstemannaarbeten.
233 Se Nilsson (1995) om linje-stab-organisationer, rationalisering och arbetsdelning i "Från specialister till gene-
ralister – tjänstemän i industrin 1995" i Historia och framtid. SIF 75 år, s. 88, 91.
234 ASEA kontorsnämnd 30/5 1949.
235 ASEA kontorsnämnd 22/8 1949. 
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förhandlingar hade bedrivits om halvtidsanställda stansoperatrisers tjänstemannastatus.236 

1958 rapporterades om framgångsrika frekvensstudier på ASEA; de hade sänkt leveranstider-

na för orderkopior från cirka tre veckor till en eller två dagar. 237

På LME började man datorisera orderbehandlingen 1968 utan att dock räkna med några 

personella konsekvenser på kort sikt, däremot befarades att ytterligare rationaliseringar kunde 

medföra personalminskningar på sikt. SIF hade dock slutit ett avtal med LME om information 

om rationaliseringar.238 När rationaliseringar diskuterades på LME under 1960-talet var det i 

stort sett personalminskningar, stress och bonuslöner det handlade om.

Rationalisering innebar bland annat att en hel del arbeten överfördes från arbetare till tjäns-

temän. Ordföranden i ASEA:s kontorsnämnd (mer om den senare) bekräftade att rationalise-

ringar och mekanisering på verkstäderna medförde att arbete flyttades över till kontoren, vil-

ket han ansåg vara berättigat. Under perioden 1949-1953 uppgavs arbetsstudiepersonalens an-

tal nästan ha fördubblats på ASEA. Antalet tjänstemän inom planering, provning och kontroll 

steg med 80 procent.239 Tjänstemannaarbetets relativa tyngd ökade i ASEA:s ekonomi:

Medan arbetarnas andel håller sig ganska konstant mellan 19 och 20% av saluvärdet går utveck-
lingen mot en succesiv ökning av tjänstemannaandelen. Resultatet av rationalisering, automation 
och forskning blir allt färre händer i verkstaden och allt fler hjärnor på kontoret.240

Det fanns kritik mot antalet tjänstemän. En representant för ASEA undrade varför tjänstemän-

nen aldrig tog upp frågan "Varför så många tjänstemän?". Han tyckte att det visade på ett 

ringa intresse för företagets ekonomi och organisation. Svaret från SIF var undvikande: De 

frågor som intresserar tjänstemännen i allmänhet är för svåra att angripa för att tjänstemännen 

skall våga sig på dem. Det gäller särskilt frågan om ett lämpligt antal tjänstemän sysslar med 

en viss arbetsuppgift.241 I ASEA:s Kontorsnämnd framförde direktör Vrethem ett strävt bud-

skap (en sällsynthet i protokollen, annars uppgavs mötena ske i en "idyllisk"242 stämning): 

236 LME tjänstemannaklubb sekt. 9 styrelseprotokoll 16/9 1968. Braverman (1977) s. 284-293 diskuterar verk-
ningarna av hålkortstekniken och datamaskinerna för kontorsarbetets nedgradering.
237 ASEA kontorsnämnd 24/11 1958. 
238 Verksamhetsberättelse sektion 5, oktober 1968. Avtalet om information rör antagligen den s.k. AR-kommittén 
vars handlingar finns i SIF LME Handlingar rörande kommittéer, F2. När jag började på våren 1971 sköttes or-
derbokningen i stort sett fortfarande manuellt. 
239 ASEA kontorsnämnd 20/4 1953..
240 ASEA bolagsstyrelse 29/5 1956, bilaga ”Saluvärdet av Centrala Aseas tillverkning per arbetare, per tjänste-
man och per anställd åren 1951-1955”.
241 ASEA kontorsnämnd 23/2 1953.
242 ASEA kontorsnämnd 18/3 1953. Förutom "idyllisk" förekommer omdömena "gemytlig och trivsam stämning" 
i bilagan till protokoll 12/1 1953. Bengt Andrén som var sekreterare i ASEA:s kontorsnämnd under nästan hela 
1950-talet skriver (epost 2005-02-23) han att han inte mindes att någon ville ha konfrontation.
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Det ligger även i våra tjänstemäns intresse att medverka till att undanröja sådant, som eventuellt 
kan bli föremål för berättigad kritik, dvs medverka till att icke en enda onödig tjänsteman finns.243

Kritik mot den ökande mängden tjänstemän kom också från arbetarna. Motsättningar finns 

förmodligen alltid mellan verkstaden och kontoret, men Vrethem kanske ville undvika att nor-

malt smågnäll fick en allvarligare inriktning. Under 1940-talet hade det på olika håll i Sverige 

förekommit uppträden och strejker riktade mot tidsstudieverksamheten och tidstudiemännen. 

Av cirka 1.000 tidstudiemän angavs 72 procent vara organiserade i SIF år 1945, vilket gjorde 

att tjänstemannafacket kände sig träffat.244

Rationaliseringarna på ASEA blev rikskända när Curt Nicolin tillträdde som VD i början 

av 1960-talet.245 Hans syn på rationaliseringar kan tas dels från ett dokument i ASEA-arkivet 

(”talet”), dels ur en bok med tal och intervjuer som gavs ut till hans femtioårsdag 1971 (”fem-

tioårs-boken”).246 Några huvudpunkter i Nicolins tänkande av intresse just för tjänstemännen 

kan sammanfattas sålunda:

 ASEA:s organisation är för trög och måste förbättras. ("talet" s. 3-5)

 Fokus i rationaliseringarna flyttas från arbetare till tjänstemän som har ”en styrande funk-
tion” på ASEA:s kostnader. ("femtioårsboken" s. 37).

Om man tittar på ASEA under de gångna tio åren så finner man att tjänstemannastaben har tillvuxit 
med 5 á 6 % per år vid oförändrat antal arbetare. […] Om det nu sammanställs med det förhållan-
det att under i stort sett tio års tid den fakturerade summan per anställd i företaget inte har ökat, dvs 
att den faktureringsökning som uppstått per arbetare har ätits upp av den faktureringsminskning 
som uppstått per tjänsteman och alltså på totala antalet anställda är den oförändrad så blir den ytter-
ligare allvarlig i mitt tycke, särskilt om man besinnar att under de åren rätt avsevärda investeringar 
gjorts. ("talet" s. 11).

 Stora tjänstemannastaber sänker vinsten. Det är bättre att köpa in tjänster på marknads-
mässiga villkor och koncentrera folk på de nödvändigaste arbetsuppgifterna ("femtioårs-
boken" s. 24, 26, 27, 31, 38, 78).

 Försök åstadkomma en nettominskning av antalet tjänstemän. Tjänstemannastaben skall 
vara mindre än vad som är optimal ur lönsamhetssynpunkt. (”talet” s. 12).

 Datamaskiner kommer att medföra mekanisering av tankearbetet ("femtioårsboken" s. 30).

 Rationaliseringar är en fråga för den högsta ledningen. (”femtioårsboken” s. 32f).

Antalsmässigt blev nedskärningarna inte så stora: från 8.064 tjänstemän 1960 till 7.760 år 

1965.247 Psykologiskt kändes det förmodligen hårdare. Motståndet mot rationaliseringarna på 

243 ASEA kontorsnämnd 20/4 1953.. 
244 1945 hölls en konferens för arbetsstudietjänstemän i SIF. Se dokument och pressklipp i LME Tjänstemannak-
lubb korrespondens EI:2.
245 ”Under marknadseran [1960-talet] började företagen banta administrationen och skära ner antalet tjänstemän, 
en politik som snabbt spred sig och gjorde Curt Nicolin riksbekant.” Ehrenkrona Nicolin (1991) s. 138.
246 Nicolin (1971) Curt Nicolin till femtioårsdagen den 10 mars 1971, samt "Anförande av VD Curt Nicolin den 
2 maj 1961 inför chefer samlade i Melkerbiografen på ASEA i Västerås
247 Glete (1983) s. 333.
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ASEA var enligt Nicolins hävdatecknare Ehrenkrona starkast bland tjänstemän på hög- och 

mellannivå. Somliga i dessa grupper kände det som ett kliv neråt på den sociala stegen och 

förlorad särställning i förhållande till arbetarna. När order- och beslutsvägar ändrades kom en 

social struktur att ersättas av en annan. Den sociala utjämning som innebar att arbetare beford-

rades till tjänstemän kunde slå om till att tjänstemän deklasserades till arbetare.248 Bengt 

Andrén, senare direktör på ASEA, bekräftade i ett anförande 1960 en del av Ehrenkronas tan-

kar:

There is … in many companies a very strong and fortified resistance to the necessary redistribution 
of functions: the desire of next-to-top and middle management to keep the responsibility of the of-
fice functions serving them. This is no surprising illustration of resistance to change but neverthe-
less, unless overcome, it constitutes an obstacle that will destroy all possible gains offered by EDP. 
This is one reason … why top management must accept and exercise the responsibility of setting 
policies and broad objectives in computer applications.249

En debatt i Vi Aseater

1945 övergick Vi Aseater från att vara en tidning av informations- och trivselkaraktär för 

tjänstemännen vid ASEA till personaltidning för samtliga anställda. Därigenom kom den ock-

så att bli ett fält där åsikter för och emot facket kunde göra sig hörda. De fackliga organisatio-

nerna var företrädda i redaktionskommittén, men 1946 klagade SIF-ordföranden Milbers över 

att det förekom refuseringar utan att kommittén hade informerats. Liknande anmärkningar 

gjorde också fackliga företrädare i och utanför Kontaktens redaktionskommitté.250

Just innan Vi Aseater blev personaltidning utbröt i dess spalter en strid med oklara kontu-

rer. Den ena parten var känd – de organiserade tjänstemännen. Motståndarens identitet kom 

aldrig fram. Var det en spontant skrivande oorganiserad tjänsteman som gav uttryck för tjäns-

temannamentalitet eller -normer, eller i själva verket en framstöt från företaget? I maj 1945 

trycktes på förstasidan, förutom glädjebudet att ”vapnen tystnat i Europa”, en insändare av 

signaturen B D-n: ”Ett problem som måste redas upp”. Kärnan var att företaget hade dåliga 

relationer med SIF och att högre tjänstemän av det skälet inte ville ta företroendeuppdrag i 

facket. Tjänstemännens mellanhavanden med över- och underordnade skulle som tidigare i 

stort sett skötas individuellt utan inblandning utifrån, ansåg signaturen. SIF skulle mer intres-

248 Ehrenkrona (1991) s. 138-139, 154. Ehrenkrona ger inga närmare upplysningar om vad han grundar dessa 
slutsatser på, men i sammanhanget verkar de rimliga.
249 Bengt Andrén, manuskript till anförande vid English-Swedish Chamber of Commerce in Sweden, dat. 
12.9.60. EDP = Electronic Data Processing, på svenska EDB.
250 SIF avd. 11 styrelseprotokoll 2/9 1946 om Vi Aseater. Angående Kontakten finns omfattande diskussioner i 
Handlingar rörande Kontakten hos SIF LME. De avser bland annat en refuserad krönika och en refuserad dikt av 
poeten Stig Sjödin som arbetat på (och uppenbarligen var kritisk emot) förhållanden på LM-verkstaden. Dess-
utom finns ett långt diskussion (drygt tre maskinskrivna A4-sidor) i klubbstyrelsens protokoll från 9/12 1948,

49



sera sig för tjänstemannakårens krav i större sammanhang. Tjänstemännens förtroendeställ-

ning var för värdefull för att den skulle ”offras i utbyte mot ett fackföreningssystem”.251

Redaktören skrev att man gärna välkomnade insändare men inte trodde att förhållandet 

mellan ASEA och SIF var så dåligt. Han hänvisade till en artikel längre bak i tidningen där 

VD på SIF-avdelningens tjugofemårsjubileum uttryckt sin uppskattning.252 Samtidigt frågades 

dock om inte många tjänstemän föredrar att stå utanför SIF därför att de är självständiga nog 

att vilja ta hand om sina egna problem.

I nästa nummer av tidningen svarade SIF i en artikel som undertecknats av arbetsutskottet 

vid SIF:s samarbetskommitté inom ASEA-koncernen.253 Man förklarade sig inte vilja diskute-

ra med anonyma författare (SIF kände inte till någon medlem med initialerna B D-n i Väs-

terås) och att detta var detta skulle vara det enda inlägget. Således ville man ge svar på tal 

samt smälla igen dörren för vidare diskussioner. SIF tog dock i personaltidningen chansen 

göra en principdeklaration hur man såg på förhållandet mellan tjänstemännen, facket, företa-

get och samhället. Svaret kan sammanfattas sålunda:

 SIF:s främsta uppgift är att skapa bättre villkor för hela industritjänstemannakåren, däref-
ter kommer bevakningen av de enskilda medlemmarnas intressen.

 SIF har genom förhandlingar centralt och lokalt kunnat förbättra tjänstemännens villkor.

 Att tjänstemännen sluter sig samman fackligt kan inte stå i strid med företagsledningen. 
Organiseringen hindrar att ”de intellektuella arbetarnas skäliga levnadsstandard och övriga 
rättigheter i ett modernt samhälle” överflyglas av andra grupper. Annars kan ett tjänste-
mannaproletariat återuppstå.

 Det är osäkert om de högre betalda tjänstemännen är villiga att ta på sig det omfattande 
och oegennyttiga arbete som en styrelsepost innebär, samt har de praktiska kunskaper som 
krävs i organisationsarbete. Men de är välkomna om de vill ställa upp.

 Företrädare för SIF och ASEA har sammanträtt för att bilda en samarbetskommitté. Den 
skall ta upp frågor om tjänstemannaförhållanden som inte kan lösas lokalt utan måste före-
läggas direktionen.

Därmed sade SIF att de gjorde viktiga insatser på olika nivåer för att stödja tjänstemännens in-

tressen. Detta skedde utan att man stötte sig med bolagets ledning. Fack och företag hade bil-

dat en samarbetskommitté (detta skedde i bolagets styrelserum!). Dessutom antyddes att hög-

re tjänstemän såg mer till sina egna än gruppens nytta. Redaktören försvarade sin tidigare 

251 Vi Aseater 5/1945. - 1932 beskrev Dacos ordförande von Zeipel tre grupper av tjänstemannaorganisationer: 
sällskapsföreningar (det var kontoristföreningarna med stort arbetsgivarinflytande), Daco-föreningar som opini-
onsvägen ville försvara medlemmarnas intressen, samt kamporganisationer. Bergstrand (2003) s. 104. Det är 
möjligt att ”B D-n” eftersträvade den första modellen. 
252 ”SIF har visat moderation, förstått skäl och svårigheter”, anförande av Thorsten Ericsson, Vi Aseater 5/1945.
253 ”SIF:s samarbetskommitté har ordet om ’Ett problem som måste redas upp’” i Vi Aseater 6-7/1945. Manu-
skript i flera exemplar till denna artikel, med handskrivna kommentarer från flera håll, finns bland dokumenten 
från ASEA:s samarbetskommitté.
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kommentar och skrev att ”ännu ha vi rätt att stå på våra egna ben, om vi vilja, och om vi då 

oförskyllt få del av förmåner andra kämpat för, kan också motsatsen vara fallet. Man kan ar-

beta för det gemensamma bästa utan att vara knuten till en viss organisation”. ”B D-n” hade 

också en replik där han skrev att deltagande i kurser och fackligt arbete på fritiden inte räcker, 

utan det måste paras med personlig mognad och sunt bondförnuft. Därmed var debatten över.

Striden om ASEA:s kontorsnämnd

Efter andra världskriget antogs företagsdemokratin ta ett steg framåt genom inrättande av fö-

retagsnämnder. Dessa hade ingen beslutande makt utan var endast organ för diskussioner, in-

formation och samråd.254 Ofta samlades företag, arbetare och tjänstemän i samma nämnd. 

Men avtalet gav utrymme för dellösningar i stora företag. Detta tillämpades på ASEA. För-

utom en central nämnd skapades dels undernämnder för verkstäderna, dels en kontorsnämnd 

för de kontorsanställda och företaget. SIF-klubben på ASEA bildades för att man skulle kunna 

bli med i företagsnämnden. Nu fanns en arena där SIF och ASEA ensamma skulle mötas, un-

der förutsättning att inga oorganiserade lyckades ta sig in. Men så blev fallet, och det orsakade 

irritation samt gav skäl för SIF:s lokala företrädare att göra principiella uttalanden.

När det 1948 utlystes ett möte för att välja representanter till kontorsnämnden kom 250-

300 personer, såväl fackligt organiserade som oorganiserade. En talför opposition bland de 

oorganiserade, företrädd av fyra civilingenjörer, undrade varför ingen kontakt tagits med dem 

före mötet, och de ifrågasatte om det var behörigt utlyst. SIF-klubbens ordförande, Heinrich 

Milbers svarade enligt protokollet:

Det instrument som man nu fått genom företagsdemokratin hade arbetats fram uteslutande av fack-
organisationerna i samförstånd med arbetsgivareparten. Bakom fackorganisationerna stå deras 
medlemmar, som genom sina avgifter möjliggöra organisationernas arbete. De förmåner medlem-
marna uppnå ha de sålunda ekonomiskt bidragit till. [De oorganiserade] … ha ej på något sätt bi-
dragit till uppnådda mål, men äro det oaktat ej ovilliga att acceptera och tillgodogöra sig förmåner, 
som uteslutande tillkommit genom fackorganisationernas arbete. Så även idag. När företagsdemo-
kratin kommit så långt att den skall träda i verksamhet, då komma de icke fackorganiserade med 
krav, därtill på ett sätt som kan kallas uppseendeväckande. Vilken anledning skulle då fackorgani-
sationerna ha haft att söka kontakt med de oorganiserade?255

254 Enligt Avtal om företagsnämnder (1946) §3 var uppgiften: … att upprätthålla fortlöpande samverkan mellan 
arbetsgivaren och de anställda för att åstadkommande av bästa möjliga produktion; att bereda de anställda insikt 
i verksamhetens ekonomiska och tekniska betingelser samt verksamhetens resultat; att verka för de anställdas 
trygghet i anställningen samt för säkerhet, sundhet och trivsel i arbetet; att främja inom företaget bedriven utbild-
ning; samt att i övrigt verka för goda produktions- och arbetsförhållanden vid företaget. En studie av ASEA:s 
kontorsnämnd finns i Nilsson (2004b).
255 Protokoll från sammanträde med Aseas tjänstemän för val av företagsnämnder vid Aseas verkstäder och kon-
tor i Västerås den 14 sept. 1948. Finns också beskrivet i SIF-klubben vid ASEA Västerås 40 år (1986), s. 28. Hos 
TAM finns elva brev i SIF E2a:18, korrespondens allmän serie, som berör från den upprörda debatten 1948.
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Milbers slog mot fripassagerare som påstods tjäna på organisationens arbete. De var antagli-

gen tjänstemän som stod företagsledningen närmare än den stora massan av kontorister. Om 

de fick representation i företagsnämnden skulle företaget i praktiken sitta på flera sidor av 

sammanträdesbordet. Ett problem för SIF var organisationsgraden – man hade inte kommit 

upp till 75 procents organisering vilken var en förutsättning för att man skulle kunna kräva att 

ensamma få företräda tjänstemännen. Företaget höll reda på hur stor anslutningen till SIF var. 

1952 sade VD Vrethem att SIF bara hade 60 procent av tjänstemännen som medlemmar och 

därför inte kunde ha rätt att förhandla för de övriga.256 Lösningen 1948 blev, efter ingripande 

av ASEA:s personalchef, att tjänstemännen tilldelades ytterligare en plats i kontorens före-

tagsnämnd. Det blev åtta platser i stället för sju, och den åttonde besattes av en oorganiserad.

1949 diskuterades civilingenjörernas inställning, kanske mot bakgrund av dessa händelser. 

Ombudsmannen Lindgren sade att det nog låg en hel del högfärd bakom teknikernas ovilja att 

organisera sig. En medlem i SIF-klubben menade att det var subjektiva skäl, civilingenjörerna 

ville vanligtvis helst gå sin egen väg.257 Att civilingenjörer helst ville gå sin egen väg kan tol-

kas som att de bar starkt utvecklade tjänstemannanormer. 

1955, några månader innan det nästan blev tjänstemannastrejk, var det dags för SIF att häv-

da sin ensamrätt att företräda tjänstemännen i kontorsnämnden. SIF-klubbens styrelse medde-

lade nämndens ordförande att det åttonde mandatet för oorganiserade tjänstemän inte längre 

var motiverat då organisationsgraden höjts till över 75 procent.258 Personalchefen avslog det-

ta.259 Konflikten skärptes. Medlemmarna stödde kravet att de oorganiserade skulle bort från 

Kontorsnämnden.260 Frågan var tillräckligt stor för att intressera förbundsledningen i Stock-

holm. Tonen skärptes ytterligare när SIF angrep de oorganiserade för osolidariskt uppträdande 

under den senaste lönerörelsen; företaget hotade att lägga ner Kontorsnämnden; SIF:s för-

bundsordförande Adamsson påpekade för ASEA:s personalchef Thorburn att detta kunde få 

allvarliga konsekvenser; ASEA höll fast vid kravet att nämndens åttonde mandat skulle gå till 

de oorganiserade hur stor anslutning SIF än hade.261 

256 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 8/4 1952. Vid SIF-klubbens årsmöte 4/12 1952 angavs anslut-
ningen till 62,7 procent, mot 56,2 procent föregående år. Klubben på LME hade enligt styrelseprotokoll 25/8 
1948 mer än 75 procents organisationsgrad och därmed inte samma problem med representativiteten som ASEA-
kollegorna.
257 Protokoll fört vid Aseaklubbens vid avd. 11 av SIF Västerås informationsmöte för sektionsstyrelserna 15/6 
1949.
258 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 2/2 1955.
259 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 25/4 1955.
260 ASEA tjänstemannaklubb möte 3/5 1955.
261 ASEA tjänstemannaklubb möte med klubbstyrelse samt medlemmar i Kontorsnämnden 2/6 1955.
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Efter sommaren föreslogs en uppgörelse: de oorganiserade ledamöterna skulle sitta kvar 

mandatperioden ut. Om ASEA i fortsättningen ville ha SACO-medlemmar med i nämnden 

skulle de sitta på företagets mandatplatser.262 Resonemanget är inte helt klart. I början av kon-

flikten talas om oorganiserade, men så småningom glider det över till att bli SACO. I det här 

sammanhanget uppfattades tydligen akademikernas fack som stående på företagets sida. Det 

dröjde ett år, med ytterligare förhandlingar, innan konflikten kunde biläggas. Tillfället förkla-

rades vara lämpligt att föra frågan på tal, ”först genom ’diskret’ samtal med civilingenjörernas 

representant och sedan med företaget”. Vid samma tillfälle klagades på ”dålig erfarenhet av 

samarbetet med SACO.”263 Diskussionerna fortsatte in på 1957. Först efter sommaren kunde 

Kontorsnämnden börja fungera igen, utan oorganiserade tjänstemän på arbetstagarsidan.264

Stödd av en växande medlemskår och framgångsrika avtalsrörelser visade SIF sin styrka. 

Tidigare var man tvungen att acceptera fribrytare, nu behövde man inte göra det längre. 

Tjänstemannanormer

Som tjänstemannanormer nämnde Croner viljan att avancera, strävan efter oberoende samt 

lön efter prestation.265 I det här avsnittet kommer jag att göra en kritisk granskning av strävan 

efter karriär och fråga om denna är unik för tjänstemännen, studera motsidan till ”lön efter 

prestation”, nämligen nivellering, samt ”förkovran”. Normen ”strävan efter oberoende” kan 

jag inte kommentera: ingen tjänsteman har till protokollen eller på annat sätt som jag noterat 

kommit med önskan att bli egen företagare.

Viljan att avancera

Viljan att komma fram kan yttra sig på olika sätt. Vid ett SVT-möte i Västerås sade en person 

som i protokollet kallades M:r X: "Övertidsarbete är ett sätt att ta sig fram på”. Åsikten dela-

des inte av alla. I protokollet står det skrivet med blyerts: ”(Fy fa’n (sekr)”.266

Flera forskare antar att tjänstemän skiljer sig från arbetare bland annat genom viljan och 

känslan av att kunna avancera. I viss mån kan det vara riktigt, men det finns anledning att frå-

ga om arbetarna är utestängda från (eller utestänger sig själva) från avancemang? I och för sig 

torde det vara så att problemet är ointressant för många arbetare och tjänstemän eftersom de 

262 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 17/10 1955. 
263 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 26/11 1956. Kontorsnämndens SIF-ledamöter deltog i mötet.
264 Utvecklingen kan följas i ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 12/12 1956, 13/2 och 20/5 1957. När ett 
nytt huvudavtal om företagsnämnder slöts betonades det (styrelseprotokoll 19/11 1958) att detta inte fick leda till 
en ny tvist om Kontorsnämnden.
265 Croner (1958) s. 163f. 
266 SIF avd. 11 mötesprotokoll 18/3 1931.

53



har andra mål i livet än att göra karriär.267 Problemet med denna tjänstemannanorm är alltså 

att den bara verkar fungera inom arbetslivet. Enligt Greiff hade rationaliseringarna redan på 

1910-talet medfört att möjligheten att lära sig något nytt på jobbet, och utsikterna att kunna 

avancera, hade försvunnit för de flesta kontorsanställda.268 Croner skrev att mängder av ung-

domar sökte sig till kontoren för att där skapades en stor mängd enkla kontorsarbeten som 

kunde utföras av människor utan mer utbildning än vanlig folkskola.269 Att de gick till kontor 

och service kan mer ha hängt samman med möjlighet till rena och trivsamma arbeten än kar-

riäriver, alternativt att karriärivern ofta tog slut när man väl fått sin kontorsplats.

Tabell 1. Övergång från Metall till 

tjänstemannayrken på LME. 270

Uppgifter från L M Ericsson vi-

sar en lokal rörelse från arbetar- till 

tjänstemannasidan efter andra 

världskriget. I verkstadsklubbens 

protokoll noterades vilka som be-

gärde utträde ur Metall för att gå 

med i något annat fack. De flesta 

ansökningarna gällde medlemmar 

som avsåg att gå över till SIF eller 

arbetsledarna (som då förkortades 

SAF). 

Angående vilka ambitioner som krävdes för arbetsledare kan noteras att arbetsledaraspiranter 

på ASEA 1954 ”genomgår en treårig hård utbildning på fritid under två kvällar per vecka och 

267 Se intervju med civilingenjören Pär Windahl som på grund av arbetslöshet arbetade som lastare. "För att ut-
trycka det milt, det var negativt. Inte jobbet som sådant, men att arbetar med huvudet skilt från kroppen så att 
säga. Intellektuellt blev jag understimulerad. Jobbet kändes meningslöst, för mig som var uppfostrad med värde-
ringar om att arbete ska innehålla kreativitet och lust. Och att man är något genom sitt yrke, tillhör en klass om 
man vill uttrycka det så. // Jag kom aldrig in i arbetsgemenskapen, och ville det inte heller. […] Folk hade inga 
ambitioner, varken de unga eller de gamla. Det var faktiskt sorgligt. Den enda fördelen var att man inte behövde 
ta jobbet med sig hem. Fritiden blev verkligen fri, säger Pär." DN 2005-05-31, del 1 s. 22. - Men 1953 nämns att 
hundratals verkstadsarbetare deltog i frivilliga omskolningskurser för okvalificerad personal. ASEA bolagssty-
relse 30/3 1953.
268 Greiff (1992) s. 217.
269 Croner (1951) s. 101f.
270 Data sammanställda från LME verkstadsklubb styrelseprotokoll och årsberättelser 1947-1956 samt Sund 
(1998) s.45-63, 159. Med SAF avses den dåvarande förkortningen för Sveriges Arbetsledarförbund.
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Begärda utträden ur LME:s verkstadsklubb

År
Övergång 

till SIF
Övergång 
till SAF

Summa

% av verk-
stadsklub-
bens med-

lemmar

1946 33 15 48 1,5%

1947 44 30 74 2,5%

1948 29 19 48 1,7%

1949 28 10 38 1,4%

1950 30 11 41 1,5%

1951 33 10 43 1,8%

1952 26 6 32 1,3%

1953 6 2 8 0,3%

1954 30 8 38 1,6%

1955 27 10 37 1,6%



tre timmar per kväll”.271 Förmodligen var det ett större steg att bli bas över gamla arbetskam-

rater än att bara byta till ett kontorsarbete inom SIF:s område.

Rörelsen från verkstad272 till kontor bör vara tillräckligt stor för att falsifiera teorin om att ar-

betare inte kunde ha något hopp om avancemang. Frågan är snarare vad de avancerade till. 

Övergång från verkstad till kontor skulle kunna betyda klassbyte, alternativt yrkesbyte inom 

klassen om man räknar de lägre tjänstemännen till arbetarklassen. I Poulantzas’ värld var det 

ett klassbyte. Hos Croner var det en flyttning från en parallell struktur till en annan.

Var det för att de blev tjänstemän som vissa personer kunde avancera, eller krävdes något 

ytterligare? I intervjuer med äldre SIF-aktiva i början av 1990-talet kan man få uppfattningen 

att alla utbildade sig och gjorde karriär. 273 Av de femton intervjuade fann jag att minst åtta 

kom från arbetar- eller småbrukarhem, tre från lägre medelklass, två från borgerliga miljöer, 

en hade oklart ursprung. Denne siste råkar vara en SIF-ordförande på ASEA, Erich Aas, som 

kom till Sverige som flykting från Estland. Vad han hade för bakgrund där framgår inte, men i 

Sverige var han arbetare innan tjänstemannakarriären började. I åtta fall (sex från arbetar- el-

ler småbrukargruppen och två från medelklassen) visar levnadsbeskrivningarna att de hade 

uppmuntrats hemifrån att studera. I fem av dessa fall nämndes särskilt modern som inspiratör. 

I intervjuerna ser vi personer som motsvarar normen med den aktive tjänstemannen. Ett annat 

urval, exempelvis av icke fackligt aktiva personer, utan sociala nätverk eller stöd hemifrån, 

hade gett en annan bild. Om vissa personer var ambitiösa, och dessutom hade stöd och kon-

takter redan innan de blev tjänstemän, måste bilden av karriärtjänstemannen modifieras.

Annars var det på ASEA, liksom på LM, praktiska frågor som var viktiga vid flyttningar 

från arbetar- till tjänstemannapositioner. 1950 beslöt verkstadsklubbens styrelse att kontakta 

SIF-klubben eftersom man var oroliga för att medlemmar som begärt utträde för att gå över 

till SIF inte skulle få medlemskap på grund av för låg ålder (avsåg förmodligen SIF:s arton-

årsgräns). SIF-ordföranden Lantz svarade att alla togs emot oavsett löneförhållanden (han 

svarade inte på åldersfrågan). Däremot ville han gärna i fortsättningen få uppgift från verk-

stadsklubben om vilka som begärt utträde.274 Det som kunde bekymra på tjänstemannasidan 

271 ”Aseas utbildning av yrkesarbetare”. Föredrag av ingenjör F. Edebo 22/2 1954 vid företagsnämndernas sam-
manträde i Parkrotundan, Folkets Park, Västerås. Bilaga till Kontorsnämndens protokoll.
272 Andra grupper än rena verkstadsarbetare kan ha varit inblandade, exempelvis resemontörer som tröttnat och 
bett om kontorsarbete. De hade ofta mycket nyttiga kunskaper, exempelvis montörer som gick över till karto-
teksarbete och inte bara kunde artikelnumren utan också hur artiklarna användes, och vad man eventuellt kunde 
göra om de var slut på förrådet.
273 Under årens lopp … samtal med några som var med (1995). Totalt gjordes minst 109 intervjuer, varav femton 
har tryckts. 
274 LME verkstadsklubb styrelseprotokoll 18/9 1950 och 23/10 1950.

55



var förmodligen mer att en överströmning till deras område med fri lönesättning kunde påver-

ka tjänstemännens lönesituation negativt. När verkstadsarbetare blev tjänstemän kunde löner-

na vara oförändrade eller till och med sjunka. 1948 kom en skrivelse till verkstadsklubben 

från tjänstemannaklubben med en begäran att verkstadsklubben skulle medverka till att arbe-

tare som erbjudits tjänstemannaarbete inte skulle ta det underbetalning, och att klubbstyrelser-

na skulle kontaktas före övergången.275 Vid en diskussion i SIF-klubben på LME pekade en 

ledamot på att det ändå kunde vara rationellt att acceptera dåliga övergångsvillkor: många 

tänkte långsiktig, på sjuklön och så småningom längre semester. 276

Förkovran

En annan dygd handlar om förkovran, strävan att fortbilda sig (bland annat för att kunna avan-

cera). Denna strävan fanns dock inte hos alla tjänstemän. Ibland snarare tvärtom. När SIF:s ut-

redningschef dr. Jonasson träffade SIF-företrädare vid ASEA betonade han vikten av vidare-

utbildning särskilt för de tjänstemän som kommit in på kontoret från verkstäderna utan annan 

utbildning än folkskolan.277 Kort därpå sade han inför ungefär samma församling att ASEA på 

grund av ovilja till fortbildning på en avdelning inte kunde gå med på några avancemang med 

åtföljande löneförbättringar. Diskussionen om utbildning fortsatte under våren 1954 –uppen-

barligen saknade många tjänstemän ännu önskad studieiver. Dessutom drogs vissa tvivel upp: 

skulle cheferna tillåta att rutinpersonal som vidareutbildat sig gick vidare till andra avdelning-

ar?278 Det fanns med andra ord misstankar om att personer på mellannivå skulle stoppa avan-

cemang.

Propaganda för goda tjänstemannanormer finns en broschyr som skrevs av Leif Ljungberg, 

civilingenjör vid ASEA i Ludvika. Ljungberg framhöll ”yrkesmannaskap” som en strategi 

både för företag och anställda.

För att överleva i den svåra konkurrensen måste företagen öka sin effektivitet, produktion och lön-
samhet. Det är ett gemensamt intresse för företagen och de anställda. Effektiviseringar kan i princip 
genomföras på två vägar. Den ena vägen innebär åtgärder endast från företagets sida, och den andra 
omfattar åtgärder både av företagen och de anställda. Det senare är säkert både trivsammare och 

275 LME verkstadsklubb styrelseprotokoll 10/11 1948.
276 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 18/11 1948. 
277 Möte med representanter för SIF, förhandlingskommitterade, klubbstyrelse och sektionsordförande 6/4 1954.
278 ASEA tjänstemannaklubb möte med förbundsrepresentanter, klubbstyrelse, förhandlingskommitterade och in-
formationsråd 4/5 1954 samt klubbmöte 24/5 1954.
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mest effektivt. […] Rent personligt får vi ut mer av effektivare arbete! En stor del av ansvaret för 
tillfredsställelsen i arbetet ligger alltså hos den anställde själv!279 

Ljungberg utvecklade ett slags arbetsplan för personlig utveckling. Han hävdade att det var 

nyttigt att fråga: 

Hur skall mitt arbete bäst utföras? Kan det göras effektivare och bättre? Vilka krav ifråga om kun-
skaper, färdigheter och arbetsvanor ställer mitt arbete på mig?280 

Ljungberg siktade på personlig förbättring och ville återuppväcka "tjänstemannaetiken": am-

bition, flit samt strävan att utvecklas inom sitt eget arbetsområde och på sikt till mera kvalifi-

cerade arbetsuppgifter. Framförallt de yngre tjänstemännen skulle väckas.281 Bland dem fanns 

förmodligen rätt stora grupper av rutinkontorister, rekryterade direkt från folkskolan, som inte 

hade arbetet som sitt huvudintresse.

Ljungbergs idéer påminner om hur kontoristföreningarna såg på de anställdas möjligheter 

att nå framgång genom individuella ansträngningar.282 De minner också om vad Kocka skrev 

om professionaliseringsstrategier hos vissa tjänstemannagrupper i USA. Det gällde att visa att 

man ”var något”, tillhörde ett urskiljbart yrke med egenvärde även när alla förhoppningar om 

att kunna avancera och slutligen bli ”sin egen” hade försvunnit.283 Skillnaden mellan Sverige 

och USA var att den strategin här kunde inordnas i den fackliga verksamheten, medan den i 

USA enligt Kocka blev ett hinder för facklig organisering.

”… icke önskvärd nivellering”

1951 klagade Olsbro, ledamot av SIF-styrelsen på LME över ”arbetarnas strävan till likavär-

dering av alla anställdas insatser” gjorde företagsnämnden till ”ett ofritt forum för tjänsteman-

nafrågor”.284 Var detta dåligt återgivet i protokollet, dåligt genomtänkt av talaren, eller en 

verklig inställning att arbetar- och tjänstemannaarbete inte var likvärdigt? Eftersom personer 

som klagar på likställdhet i allmänhet inte torde förespråka att just de skall vara mindre lik-

ställda får man anta att talaren ansåg att tjänstemannaarbete hade ett högre värde. Dock kom 

han, när det några år senare handlade om dåliga lönepåslag för tekniker, fram till att en nivel-

lering har skett (han bör i det här fallet ha sett en utjämning bland tjänstemännen) men att det 

279 Ljungberg (1961) Yrkesmannaskap. Tjänstemännens chans på 60-talet, s. 6-7. Det var en omarbetad version 
av texter som publicerats i Industritjänstemannen. SIF:s inställning till rationaliseringar, som den kom fram i för-
bundets broschyrer under 1940- och 1950-talen, har jag behandlat i Nilsson (2004a).
280 Ljungberg (1962) s. 15-18.
281 Ljungberg (1962) s. 10.
282 Greiff (1995) s. 7.
283 Kocka (1980) s. 92.
284 Protokoll fört vid årsmöte med LME-klubben 29/10 1951. Funktionärsmötes. och klubbprotokoll 1933-1955.
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inte fick leda till facklig splittring – då skulle grupperna bli så små att ingen skulle ta någon 

hänsyn till dem.285

Var ett dåligt löneläget på ASEA bara en penningfråga, eller fanns det också statusövervä-

ganden, inte bara mot arbetare utan mot andra tjänstemän?286 En undersökning från Västman-

land på 1970-talet visade att de bäst betalda tjänstemännen var mest missnöjda med lönen.287 

Kan det bero av att de var mest påverkade av normer som i sig befordrade missnöje? De som 

investerat flera år i teknisk eller ekonomisk utbildning kanske ansåg sig åsidosatta av folk 

som kom till arbetsplatserna direkt från folkskolan. I sammanfattningen av ”Lunda-undersök-

ningen” skrev Croner att rekryteringen av tjänstemän från arbetarhem tilltog kraftigt och rik-

tade sig mer mot merkantila än tekniska yrken.288 Det kan vara en grund till de tendenser till 

splittring mellan merkantil och teknisk personal som märks ibland. Hur var det för de stora 

lågutbildade grupper av tjänstemän med föräldrar som var arbetare, småbrukare eller lägre 

tjänstemän? Hade de samma statuskrav som äldre tjänstemän av typen ”chefens högra hand” 

eller skedde en gradvis utjämning av de lägre tjänstemännens och arbetarnas sätt att betrakta 

tillvaron? Om lägre tjänstemän och arbetare uppfattade sig som rätt lika kanske ingenjörer 

med akademisk utbildning såg sig som ganska olika?

Statistiskt material från ASEA ger en intressant bild av löneutvecklingen för arbetare och 

tjänstemän under den tidigare efterkrigstiden. Arbetarna verkade bättre än tjänstemännen ha 

kunnat hävda sig i löneförhandlingarna. Nedgången i samband med strejken 1945 återhämta-

des snabbt. Den snabba tillväxten av tjänstemän ökade mängden av lågavlönade kontorister, 

och det höll tillbaka tjänstemännens löneutvecklingen relativt arbetarnas. 1958 fick SIF- klub-

ben på ASEA kopia av ett brev skrivet från en herr Björkström i Bollnäs (jag antar att han ar-

betade på ASEA där) som ville uppmärksamma Förbundsstyrelsen på tjänstemännens ogynn-

samma löneutveckling i förhållande till arbetarna. Enligt förbundets svar så hade den stora ök-

ningen av rutinpersonalen gjort att medellönen dragits ned.289

285 LME sektion X, möte 10/1 1955. LME tjänstemannaklubb, sektionernas protokoll med bilagor.
286 Björkman & Lundquist (1981) s. 396, 308. 
287 ASEA bolagsstyrelse 22-23/2 1955, bilaga sammanträdesprotokoll dat. 5.2.55 jämför löneläge på ASEA för 
några grupper med SAF:s redovisade löneläge.
288 Croner (1939) s. 323, 329.
289 SIF ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 16/9 1958.
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Förtjänstutveckling på ASEA. 
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Förtjänstutveckling för arbetare och tjänstemän på ASEA 1939-1958.  290

På verkstadssidan kunde man, under goda tider, få till löneökningar på ackordsarbeten ut-

anför avtalen, vilket inte gick med tjänstemännens fasta löner. SIF på LME noterade hur arbe-

tarlönerna drog iväg, och det orsakade oro:

Berg önskade rikta förhandlarnas uppmärksamhet på den löneutveckling, med karaktäristiska lö-
neglidningar, som nu äger rum på verkstaden. Då tjänstemännen inte har någon motsvarighet här-
till, måste de centrala förhandlarna taga hänsyn härtill vid avtalsuppgörelsen.

Lantz … Den snabba löneglidningen från LO-gruppernas sida, är ett problem som TCO inte ensam 
tycks kunna bemästra. Här kan alltså ske en icke önskvärd nivellering.291

Tanken att löneskillnader (”lön efter prestation”) är bra var hävdades inte bara av ASEA utan 

också av SIF:

Den ökande lönedifferentiering, som inneburit att de verkligt kvalificerade kunnat få största möjli-
ga tillägg på bekostnad av dem som uppfattats som mindre värdefulla för bolaget, har onekligen in-
neburit en riktig utveckling. Alla parter runt förhandlingsbordet (sic) har varit eniga om detta i prin-
cip.292

Men samtidigt fanns en opinion som gick åt det utjämnande hållet. På ASEA-klubbens årsmö-

te 1965 tyckte en medlem att klyftan mellan låglönegrupperna (kvinnor, äldre) och andra bara 

växte. Klubbordföranden försvarade sig med att man gjorde så mycket man var mäktig, men 

290 Diagram gjort efter tabell i ASEA kontorsnämnd, bilaga till protokoll 24/2 1958.
291 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 17/4 1952, min kursivering. SIF kunde inte som SALF dra nytta av 
en (i och för sig oskriven) princip att deras löner borde ligga cirka 25 procent över de bäst betalt underställdas lö-
ner (se Hjelm (2002), s. 94) – många SIF:are hade inga underställda.
292 ASEA kontorsnämnd protokoll 2/12 1964. I företagsnämnden bedrevs inga förhandlingar, bara samråd.
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att man inte var ensamma om att bestämma lönen.293 1966 protesterade en sektion av ASEA:s 

SIF-klubb mot stora individuella lönepotter och krävde att alla medlemmar garanterades oför-

ändrad reallön och andel i standardhöjningen oavsett ”marknadsvärdet”.294 När frågor av den 

typen kommer fram ser man fröna till möjliga splittringar i organisationen, och också dilem-

mat för ett fack med stor spännvidd i medlemmarnas löner. Skall man satsa särskilt på de lågt 

betalda med risk att de högavlönade hoppar av, eller tvärtom, eller kan man hitta en kompro-

miss för att hålla ihop?

Befattningsnomenklaturen

Det kan vara svårt att värdera tjänstearbete och bestämma en rimlig lön. ASEA:s personalchef 

resonerade om ingenjörstjänster vid ett föredrag 1954. Till skillnad mot exempelvis inköpt 

material är det svårt att kvantitativt eller kvalitativt kunna visa vilka insatser tjänstemannen 

gjort under året, sade han. Dessutom kan inte priset på tjänstemannaarbete, till skillnad mot 

exempelvis priset på koppar, ändras från dag till dag utan att rekryteringsproblem hotar. Dro-

ge man konsekvensen till sin yttersta spets var jämförelser omöjliga eftersom det inte fanns 

två individer som var helt lika. Man fick nöja sig med att skapa grupper med något så när lik-

värdiga individer för att kunna få fram statistiska data. 295 

Det var just detta som SIF gjorde i början av 1950-talet. BNT, befattningsnomenklatur 

tjänstemän, var ett ambitiöst försök att beskriva yrken där tjänstemannaarbete förekommer. 

Den huvudsakliga användningen var att skapa en användbar lönestatistik. Nomenklaturen var 

uppdelad horisontellt på olika funktioner (yrkesgrupper och yrken), samt vertikalt inom varje 

funktion med skikt efter svårighetsgrad. De enklaste funktionerna hade bara ett skikt, i de 

mest utvecklade fanns det sju.296 Skiktet framgick av sista siffran i den fyrsiffriga befattnings-

koden. Som ”högre tjänstemän” räknades de som tillhörde de två högsta skikten, 2 eller 3.297 

Nomenklaturen illustrerar således karriärstegar i olika yrken. Nomenklaturen användes inte 

bara av SIF och VF, utan av ett flertal andra arbetsgivar- och fackliga organisationer till bör-

jan av 1990-talet. I arbetet med den här uppsatsen har jag kommit att uppfatta BNT inte bara 

som ett statistiskt hjälpmedel, utan som en god spegel av det samhälle där den skapades.

293 ASEA tjänstemannaklubb årsmöte 24/11 1965.
294 ASEA tjänstemannaklubb protokoll 16/11 1966.
295 ”Tjänstemannalöner vid Asea. Redogörelse för Aseas Styrelse den 23.2.1954 av R. Thorburn. Bilaga till 
ASEA bolagsstyrelseprotokoll 14/9 1954
296 Befattningsnomenklatur Tjänstemän (1982) s 14f. För en historik, se Samuelsson (1975) "Befattningsnomen-
klaturen – ett system för statistik över tjänstemannalöner" i Historia och framtid – SIF 75 år, s. 128 
297 Enligt informationsblad (odaterat men förmodligen från senare delen av 1967) till medlemmar av sektion 6 av 
LME tjänstemannaklubb, Sektionsprotokoll. 
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BNT med sin noggranna horisontala och vertikala uppdelningar visar på arbetets alltmer 

finfördelade karaktär under perioden innan de platta organisationerna skapades. Poulantzas 

var på rätt väg när han skrev om hur arbeten reproducerades samtidigt som arbetsdelningen 

fortsatte. Däremot säger den inget om eventuell klassbildning. Om ”likformighet” är en del av 

klassbildning så skulle besväret att hitta likvärdiga tjänstemannaarbeten och mäta dem på in-

dividnivå vara ett argument för att tjänstemännen inte fungerar i en klassmall. Samma pro-

blem borde gälla många yrken på arbetarsidan 

Hans Samuelsson har påtalat nomenklaturens roll för identifiering av tjänstemannakåren. 

Det gällde såväl på central (SIF, SAF) som på lokal nivå (företag och klubbar), samt för den 

enskilde tjänstemannen som kunde känna igen sitt arbete som en del av tjänstemannakårens.298 

Den tjänsteman som visste hur klassningen fungerade visste också att en omklassning och/el-

ler skiktändring kunde innebära en förändrad position löne- och statusmässigt. 

När BNT skapades bedrevs fältstudier på ASEA under 1954. Klubbmedlemmarna informe-

rades om att ”dr. Jonasson på uppdrag av arbetsgivareföreningen, Asea och SIF höll på att gå 

igenom olika tjänstemannabefattningar vid Asea för att utarbeta en gemensam 

nomenklatur”.299 Året därpå var han tillbaka och ville ”med ledning av den nya befattningsno-

menklaturen kodifiera alla befattningshavare”.300

I början av 1960-talet hade ASEA börjat en egen ranking av personalen. Alla överingenjö-

rer skulle gruppera sin personal i åtta yrkesgrupper och ranka dem i fyra kvalitetsskikt. Detta 

var också ett sätt att definiera tjänstemännens position. SIF accepterade inte rankingen men 

bedrev ändå förhandlingar och önskade lära sig mer om systemet ”för att få en metodik i det 

hela” enligt klubbordföranden.301

"Drömmen om avancemang" finns inbyggd i nomenklaturen och illustreras i följande tabell 

av några olika yrkesgrupper. Den utvecklade hierarkin företräddes i BNT av grupper som in-

nehöll såväl höga arbetsledande positioner som enkla rutinarbeten. Andra innehöll bara lågt 

klassade yrken. Skikt 2 är den högsta existerande i nomenklaturen, skikt 8 den lägsta (- i ta-

bellen betyder att skiktet inte fanns för den aktuella gruppen.) Den som gick den långa vägen 

inom marknadsföring kunde starta på skikt 8, och med genomsnittlig skicklighet i yrket hade 

personen god möjlighet att komma till skikt 5 eller 4, men sedan var det i allmänhet stopp. Ett 

298 Samuelsson (1975) s. 128. 
299 ASEA tjänstemannaklubb styrelsemöte 11/2 1954 samt klubbmöte 25/2 1954. Någon dokumentation av de lo-
kala studierna på ASEA tycks tyvärr inte ha sparats, enligt muntlig uppgift av Hans Samuelsson, 2005-11-07.
300 ASEA tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 17/10 1955.
301 ASEA tjänstemannaklubb styrelsemöte 24/4 1962, representantskapsmöte 3/6 1964.
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fåtal kunde komma vidare till skikt 3 och 2 och räknas som ”högre tjänstemän”. Hos telefo-

nisterna (i stort sett ett kvinnligt yrke) skedde en ansamling på skikt 7 och 6 - sedan var det 

stopp om man inte bytte yrke. Chauffören (avsåg förare av personbil) hade över huvud taget 

ingen karriärtrappa enligt nomenklaturen. Intressant nog är detta också ett LO-yrke. 

Skikt i B
N

T

A
D

B
-ledning, 

system
ering, och 

program
m

ering

A
D

B
-drift

D
ataregistrering

K
onstrukti-ons-

arbete

M
arknads-fö-

ring, försäljning

T
elefonist-arbe-

te:

K
ontorsservice

C
haufförsarbe-

te:

2 134 6 - 318 550 - - -
3 1272 58 - 2342 3443 - 19 -
4 5978 336 - 10178 10984 - 105 -
5 6691 1264 51 13743 22281 58 370 -
6 2000 2098 303 4386 21255 2875 1163 -
7 251 963 2222 704 9044 3873 4698 200
8 - 153 414 133 617 205 1945 -

Tabell 2. Antal tjänstemän i några nomenklaturgrupper 1990. 302

I det här urvalet finns totalt 139.683 individer, varav 8.142 i skikt 2 och 3. Knappt sex procent 

skulle alltså räknas som högre tjänstemän.

Följande figur försöker kombinera befattningsnomenklaturens struktur med tjänstemanna-

normer om avancemang och strävan efter oberoende, samt överströmningen av folk från arbe-

tar- till tjänstemannayrken. Lådan till höger är arbetaryrken som vad det gäller lön och infly-

tande är rätt lika de lägre tjänstemannanivåerna. Rören till vänster representerar karriärvägen i 

BNT. Det nedersta är den stora gruppen människor, skikt 5-8. Ovanför den finns skikt 4 som 

också är relativt åtkomligt, sedan kommer gränsen mellan lägre och högre tjänstemän som få 

tar sig över. Ovan gränsen finns skikt 2-3 av högre tjänstemän. Skikt 2-3 samt 4 bör motsvara 

toppen av Dahrendorfs ”bureaucratic hierarchy”. Underskikten av samma grupp, samt hans

302 Uppgifterna är sammanställda från lönestatistika tabeller1990 som då omfattade nära 0,5 miljoner tjänstemän 
(Samuelsson (1995) s. 104). Fördelen med att ta denna sena statistik, i stället för från den tid som uppsatsen 
egentligen behandlar, är att de här siffrorna är mer kompletta. Hade jag valt 1970 hade bara SIF-anslutna kommit 
med. Nu kan vi se även arbetsledare, civilingenjörer, handelstjänstemän, m.fl. Med BNT-språk avser uppgifterna 
befattningsfamiljer 070, 075, 076, 310, 800, 970, 985 och 986. Lägger man till siffran för skikt får man exempel-
vis 0767, en van dataregistrera som kan vara chef över några enklare registrerare i skikt 8  Det bör påpekas att 
skikten inte är direkt jämförbara, en trea i kontorsservice behöver inte vara samma sak som en trea i ADB-drift. 
Se beskrivningen av systemet i Befattningsnomenklatur Tjänstemän (1982) s 14-19.
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 ”white collar” samlades i skikt 5-8. Bortom nomenklaturens skikt hägrade det slutliga oberoendet 

dit mycket få nådde. Från höger kom en liten pil motsvarande verkstadsarbetare som gick över till 

kontoret, från vänster den stora strömmen av människor direkt från folkskolan till kontoret. Båda dessa 

grupper kom inte så långt i karriären. Bättre möjligheter hade personer med högre utbildning som kun-

de gå in högre upp, (den övre pilen från höger) men även dessa torde i allmänhet ha fastnat under 

gränsen mot de högsta skikten, dock i motsägelsefulla klasspositioner. ”Den långa vägen” till toppen 

blev allt svårare att gå.

Ett eget parti?

De större politiska partierna i Sverige, Norge och Finland skapades i huvudsak som klassorga-

nisationer.303 På 1920-talet diskuterades hur tjänstemän skulle uppträda under valen i Sverige, 

om man skulle gå fram med egna listor och kanske ha ett eget parti. En av de drivande var 

Helge Rydberg, ombudsman i SVT.304 Det ledde ingen vart.

På ett SVT-möte i Västerås 1931 fick Rydberg frågan om förbundet var politiskt neu-

tralt.305 

Det är lätt besvarat. S.V.T. är fullkomligt neutral i politiskt avseende, och det måste den helt enkelt 
vara. Naturligt är, att föreningens medlemmar skifta i fråga om politisk uppfattning. Det är ju tänk-
bart att de högre tjänstemännen tillhör högern och de lägre liberalerna eller socialdemokraterna. 

303 Blom (1988) "Social Structures and Parties" i Ahrne & al. Class and Social Organization in Finland, Sweden 
and Norway, s. 65.
304 Bergstrand (2003) s. 30-33, Malmström (1945) s. 45f.
305 SIF avd. 11 mötesprotokoll 19/10 1931.
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Men föreningen som sådan har endas att verka för förbättrade villkor åt alla sina medlemmar ur an-
ställningssynpunkt. 

Rydberg sade också:

Det är emellertid beklagligt, att tjänstemännen icke ha egna representanter i riksdagen, ty det är för 
oss önskvärt, att våra synpunkter och önskningar finge gå direkt till statsmakterna. Vår organisation 
kommer aldrig att bli politiskt inriktad, och det bästa beviset härför är vår anslutning till Daco.

1945 sade Olsbro i SIF-klubbens styrelse på LME att inget parti tillvaratog tjänstemännens in-

tressen, och att ett sådant parti borde bildas. Ordföranden Lantz svar var oklart, men han avvi-

sade inte politiskt engagemang:

… kontorsfolket och i synnerhet teknikerna voro alldeles för lite intresserade av de olika samhälls-
problemen. Följden har blivit att tjänstemännen är dåligt representerade i stat och kommun. Detta 
kan endast innebära nackdelar när det gäller att tillvarataga tjänstemännens intressen. Tjänstemän-
nen böra nu se till att de bliva mer fackligt skolade och medvetna, så att det inte går, som efter förra 
världskrigets slut att de inte alls få sina intressen tillvaratagna.  306

1952 kom han tillbaka till frågan, i samband med en diskussion om löneglidningen på arbetar-

sidan som gjorde att tjänstemännen tyckte att de halkade efter:

… tjänstemännen i sin helhet måste skaffa sig ett större inflytande på både de fackliga och politiska 
avgörandena, som är så väsentliga för tjänstemännens läge i framtiden. Man kan inte rimligen be-
gära att andra grupper skall föra tjänstemännens talan i olika avseenden.307

Men hur skulle ett partiprogram för så olikartade grupper sett ut? Det är samma fråga som 

dagens kvinno-, invandrar-, pensionärs- och sjukvårdspartier möter. Kunde VD och vaktmäs-

taren enas om samma lista? Vore tjänstemännen klassmässigt likartade skulle de gemensam-

ma intressena kunnat ha varit tillräckliga för att vara underlag till ett parti. Om man däremot 

antar att tjänstemännen ofta hade oklara klasspositioner och/eller olika klasspositioner, är oin-

tresset som Lantz klagade över lätt att förstå. Intresse fanns, men fördelat på olika partier, och 

det måste fackföreningarna till hänsyn till genom att inte binda sig till något parti.308 När 

tjänstemännen röstade på de partier som verkligen fanns valde 51 procent SAP/SKP och 49 

procent borgerliga partier år 1956. En viss förskjutning skedde över åren. 1979 valde 44 pro-

cent SAP/VPK och 56 procent de borgerliga.309 Ändå kan man säga att fördelningen socialis-

ter/borgerliga grovt sett varit hälften var under lång tid. 

306 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 14/11 1945
307 LME tjänstemannaklubb styrelseprotokoll 17/4 1952. 
308 Melin "Class and Trade Union Organization" i Ahrne & al. (1988) Class and Social Organization in Finland, 
Sweden and Norway, s. 124. Ericsson (2004) s. 50 skriver att en stor del av tjänstemännen tidigt förenade sig 
med arbetarna och SAP, och därmed blev det ingen politisk mobilisering av den lägre medelklassen i Sverige 
som på andra håll i Europa.
309 Blom ”Social Structures and Parties” i Ahrne & al. (1988) s. 79.
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Diskussion

Det är nu dags att dra några slutsatser på grundval av de lokala uppgifterna samt att anpassa 

modellen för ASEA och LME. Slutsatserna hade möjligen sett delvis annorlunda ut om jag i 

högre grad hade tagit in material från högre nivåer, men nu var ju min avsikt att gå ner på lo-

kalplanet och göra vad som kunde göras av dess ganska glesa information. Och jag tror inte 

att skillnaderna hade varit kvalitativt olika. Jag börjar med en diskussion om klass, institution 

och organisation, för att återkomma till vad som hände i ett reviderat socialt landskap. 

Klass/institution. När medlemmar vid ASEA 1920 gavs möjlighet att definiera sig som 

tjänstemän eller arbetare i fackligt avseende valdes det första alternativet, en hållning som 

kontorsanställda hållit fast vid. I tjänstemannafacket såg uppenbarligen många sig som tillhö-

rande en speciell grupp, personer med månadslön och anställningskontrakt. De var medvetna 

om detta och såg med oro hur arbetarna kunde tillkämpa sig bättre villkor medan den egna 

gruppen verkade halka efter. Om man ser inkomstformen som avgörande är det ingen tvekan 

om att de flesta tjänstemän tillhörde arbetarklassen och deras fack var en klassorganisation. 

När ytterligare attribut förutom lönearbete lades till, ibland av känslomässig art, blev bilden 

annorlunda. Det gav oss en tjänstemannakår, en medelklass, eller vilken annan beteckning 

som används. Samtidigt började villkoren utjämnas inom delar av kåren när enskilda personer 

kunde jämföra sig med kollektivet i statistiken och ställa krav om rättelser. Likhet i villkor är 

en nödvändig (om ej tillräcklig) förutsättning för klassbildning.

Organisationer. Gruppnormer och -roller institutionaliserades i och till organisationer som 

försökte utöva makt- och kontrollfunktioner. Tryck från arbetarna (hot om nivellering) och fö-

retagen (rationaliseringar och försök såväl att splittra tjänstemännen som att spela ut arbetare 

och tjänstemän mot varandra, godtycklig behandling, opersonliga anställningsförhållanden) 

fick tjänstemännen att skapa intresseorganisationer. Det var här det som jag ser som klassakti-

viteter utspelade sig. Samtidigt är ju inte SIF hela klassen. ”Klassens röst” blir förvrängd om 

man bara lyssnar till deras protokoll. Detta har känts som ett problem tidvis, men borde inte 

vara det om man uppfattar SIF som en stämma i kören. Den starka rösten tillhörde arbetarrö-

relsen som hade byggt upp en rad organisationer som tjänstemannarörelsen hade svårt att 

mäta sig med. Att bygga organisationer på tjänstemannakåren var att bygga på ostadigare 

mark när det handlade om en så heterogen grupp.

Organisationsteorins fyra kriterier är lätta att bekräfta i grundmaterialet. De fanns från bör-

jan i de första små klubbarna. Den första ASEA-klubben misslyckades därför att kriterierna 

inte fanns i tillräckligt mängd. Men citaten på försättsbladet under rubriken ”Från försiktig till 
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frimodig” visar en kraftfull utveckling när klubbarna väl klarat sig genom de första svåra åren 

(och dessutom fått lagstadgad förhandlingsrätt). De skapade stora resurser lokalt och i sin cen-

trala organisation. Förbundsledningen och klubbarna gick dock inte alltid i takt i synen på hur 

hårt man kunde gå fram mot företagen och hur mycket makt lokalorganisationerna ville ge 

förbundsstyrelsen. På samma sätt kunde medlemmarna ibland trycka på, ibland hålla emot, i 

kampen för bättre villkor. När större delen av medlemskåren i SIF röstade för att stärka strejk-

kassan var det ett tecken på att de var beredda på hårdare åtgärder än att bara argumentera för 

sina synpunkter. De började agera som i en klassorganisation som (visserligen med ansvar) 

kämpar med andra organisationer om samhälleliga resurser.

Uppbyggandet av en fungerande lönestatistik och en befattningsnomenklatur som erkändes 

såväl av arbetsgivarna som andra fackliga organisationer var resurser som ytterligare befäste 

industritjänstemännen som en distinkt grupp. Klubbarna kunde komma till tals med företagen, 

som framgick exempelvis av strejkhotet och kampen om kontorsnämnden på ASEA. Det 

fanns motsättningar mellan Dahrendorfs ”conflict units”, men som han påpekar så kunde de 

göras ofarliga genom att gemensamma spelregler utformades. Polemik mot kritiker i personal-

tidningarna, publicitet i dagspressen och inbjudan av motparter och samhällsrepresentanter 

vid jubiléer var sätt att befästa den egna profilen av ansvarstagande intresseorganisationer 

både utåt och inåt. Organisationsgraden var visserligen inte 100 procent, men den var hög. 

Klubbarbetet var inte beroende av ett fåtal personer vars försvinnande skulle ha fått verksam-

heten att bryta samman.

Organisationer kan genom olika beslut påskynda eller fördröja processer i det sociala land-

skapet. När LO avstod från att organisera industrikontoristerna medan SIF motstod VF:s för-

sök att likställa dem med arbetare kunde en stor mängd tjänstemän organisera sig självständigt 

och på egna villkor – därmed ge tjänstemannakåren organisatorisk stadga. Befattningsnomen-

klaturen var också, genom att definiera en mängd yrken som tjänstemannaarbeten, en broms 

mot tjänstemannakårens upplösning. Genom att organisera tjänstemän och samla dem runt 

olika ”tjänstemannanormer” kunde facket hålla tillbaka eller dölja proletariseringstendenser 

bland ”de intellektuella arbetarna”. Detta gjorde gränserna mot arbetare och företagsledningar 

mer markerade än vad de hade varit utan en facklig organisation. Samtidigt gällde det att und-

vika att vissa normer, som lön efter prestation, drevs så hårt att organisationen splittrades. 

Högre och lägre tjänstemän, merkantil och teknisk personal, bureaucratic hierarchy and white 

collar, kunde hållas ihop i samma förbund. Med organisering såväl vertikalt som horisontellt 

kunde SIF samla tjänstemannagrupper som annars förmodligen hade splittrats efter olika 

klassmässiga profiler. Därmed bidrog man också till att bevara någon sorts bild av tjänste-
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männen som en klass för sig. Däremot gjorde de stora skillnaderna i levnadsvillkor inom 

tjänstemannakåren att den aldrig kunde bli bas för ett renodlat politiskt parti. Det fanns redan 

partier som kunde dra till sig olika skikt med olika intressen bland tjänstemännen.

Och så är vi åter i det sociala landskapet, nu innehållande såväl institutioner som organisa-

tioner. I modellen som nu modifierats efter erfarenheterna från ASEA och LME, finns två 

klasser: ”företaget” (kapital) och ”de anställda” (löner). Någon traditionell småbourgeoisie 

finns inte i den här miljön, däremot många lönearbetare med motsägelsefulla klasspositioner. 

Följer vi Georg Webers löntagarlinje är de ändå arbetare. I stället för en glidande övergång 

mellan de klasserna finns en streckad horisontell linje som visar förhållandet att företagsled-

ning och anställda är väl definierade (enligt organisationsplan eller intern telefonkatalog). Att 

linjen inte är heldragen återspeglar att det ändå kan finnas viss tvekan var vissa individer skall 

placeras (exempelvis personer med vinstresultatkontrakt på ASEA som ändå bedömdes ha li-

ten möjlighet att påverka resultatet).

Rutan med dubbelstreckad ram representerar tjänstemannakåren, personer som (med undantag för ett 

fåtal i toppen) var eller skulle kunna vara fackligt organiserade och i varierande grad försedda med kå-

rens normer. I kåren institutionaliserades ekonomiska intressen, rol-

ler och gruppnormer, oavsett om personerna var fackligt organiserade eller ej. Även direktören är 

tjänsteman, som ombudsman Rydberg sade.

Inom kåren fanns tjänstemän som vad det gäller makt, livsstil och inkomstformer tillhörde 

bourgeoisin och därför var ovanför klasstrecket. Högst var VD och hans närmaste, men också 
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en större grupp med vinstdelningskontrakt eller liknande förmånliga anställningsvillkor fanns 

över strecket. Somliga högre tjänstemän var under men ville gärna avancera över klasstrecket, 

lämna sin motsägelsefulla klassposition och bli entydigt bourgeoisie. De tillhörde förmodligen 

skikt 2 eller 3 enligt BNT. En potentiell klassgräns, där man tar hänsyn inte bara till lönein-

komst utan andra förhållanden (mentalitet) skulle då gå en bit nedanför företagarnivån.

Många lägre tjänstemän hade också viss makt och motsägelsefulla klasspositioner (skikt 4 

och lägre enligt BNT), men denna avtog ju längre ner i organisationen man rörde sig. En del 

riskerade att förlora sin position genom att ”degraderas” och bli arbetare. Utrymme för en 

egen klass skulle möjligen funnits bland tjänstemännen med motsägelsefulla klasspositioner. 

Det ligger utanför ramen för den här uppsatsen, men jag misstänker att införandet av platta or-

ganisationer och bortrensandet av stora grupper av mellanchefer stängde den möjligheten.

Längst ner fanns personer som vad det gällde inflytande över sin egen situation knappast 

kunde skiljas från arbetare. En del i lägre skikt hade inga ambitioner att avancera och var 

kanske ointresserade av tjänstemannanormerna. Däremot ansåg kanske andra på samma nivå 

sig ändå vara i en klass för sig så länge de kollektivanställda hade sämre villkor.

Arbetarna överlappar delvis de lägre skikten av tjänstemannakåren. Om arbetarna utgör en 

klass med specifika villkor, samtidigt som stora grupper av tjänstemän har i stort sett samma 

villkor, kan man fråga på vilken grund de senare ändå skulle vara en egen klass. Svaret kan 

vara en kraftigt utvecklad tjänstemannamentalitet som tog över från andra förhållanden, men 

jag ifrågasätter hur stark den var på de lägre nivåerna, bland de enklare rutintjänstemännen. 

Som jag kunnat visa fanns det också en viss strävan bland arbetare på LME och ASEA att gå 

över till tjänstemannasidan, vilket betyder att Croners och andras påstående att arbetare inte 

hade något hopp om att kunna avancera måste modifieras en del (man får kanske göra den 

preciseringen att detta hände under perioden med svår brist på arbetskraft efter andra världs-

kriget).

De fackligt organiserade tjänstemännen motsvaras av rutan med heldragna linjer inom kå-

ren. Facket till skillnad mot kåren har medlemsregister, därför bör det i allmänhet inte finnas 

något tvivel om vem som är innanför eller utanför rutan (bortsett från ett mycket litet antal 

tjänstemän i hög position med hemligt medlemskap). De streckade horisontella och vertikala 

linjerna inom fackrutan anger tänkbara sprickor mellan högre och lägre tjänstemän och mellan 

olika yrkeskategorier (merkantil och teknisk personal). Det fanns tendenser att olika yrkes-

grupper (ingenjörer) ville bryta sig ut om de kände att de på egen hand kunde försvara sina in-

tressen bättre. Det senare markeras av den vertikala streckade linjen. Även företagen och 
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Verkstadsföreningen försökte under vissa perioder splittra tjänstemannakåren, såväl horison-

tellt som vertikalt.

I det material som jag gått igenom saknas den definitiva bekräftelsen: ”Nu har vi tagit det 

definitiva steget, nu är vi en egen och självmedveten klass.” Vad jag finner är i stort sett: ”Vi 

är annorlunda än de som inte är som vi.” Och det som de var, kanske de inte ville vara: Tjän-

stemannamentalitet är ju önskan att gå vidare, att bli något annat än vad man för tillfället är. I 

stället för att vinna en egen klassidentitet gjorde den ökande mängden av tjänstemän med ar-

betarliknande situation, samt förbättrade villkor för arbetarna, att utsikterna att nå en egen 

klasstatus minskade för hela tjänstemannakåren. Då kan vi tolka det alternativt som att en ny 

stor medelklass uppstod, eller att arbetarklassen – de som inte hade kapital, enligt gamle 

Weber – utökades med nya grupper. Om man kunde göra ett laboratoriemässigt ingrepp och 

demolera industritjänstemannafacken vart tionde år mellan 1920 och 1970 och sedan låta in-

stitutionerna spontant skapa nya organisationer, tror jag att följande skulle hända: Ju närmare 

vi kommer nutiden, desto mindre ansatser skulle det bli att bilda föreningar grundade på nå-

gon sorts unika tjänstemannanormer. Troligare vore att de sista nybildningarna skedde till-

sammans med närstående arbetargrupper, så att industriarbetarna och de flesta av industrins 

tjänstemän skulle bilda samordnade klassbaserade fackföreningar. Mindre grupper av högre 

tjänstemän skulle i samma situation försöka knyta sig hårdare till företagsledningarna. Det är 

inte otroligt att företagen skulle välkomna en sådan process – hur de driver på genom s.k. 

medarbetaravtal ligger dock utanför uppsatsens ram.310

Sammanfattning; svar på frågan

Av det historiska materialet från LME och ASEA drar jag följande slutsatser: Någon klass-

bildning är inte urskiljbar om man med detta avser att en tjänstemannaklass växte fram från 

1910-talet. Som lönearbetare måste de flesta industritjänstemän räknas till arbetarklassen. 

Däremot utvecklades en tjänstemannakår, försedd med vissa värderingar, tjänstemannanor-

mer (karriär, lön efter prestation, förkovran), som ibland omfattades även av icke tjänstemän. 

Kårens översta skikt fanns i eller mycket nära företagsledningarna. Det undre skiktet, ibland 

med svaga tjänstemannanormer, tillhörde och rekryterades ofta från arbetarklassen. Mellan 

dessa poler fanns personer med motsägelsefulla klasspositioner och starka normer: lönearbe-

tare med viss makt och inflytande över sin egen arbetssituation samt vilja att avancera och av-

skilja sig från kroppsarbetarna. Tjänstemannafacket påverkade processen på två sätt: Man 

310 Se Schiller (1995) ”Från medbestämmandeavtal till medarbetaravtal” i Historia och Framtid. SIF 75 år s. 
150. En sökning i Eniro på ”medarbetaravtal” 2006-02-06 gav 109 träffar. Några slumpvisa nedslag visar att 
Volvo och byggbranschen försöker inordna samtliga kategorier av anställda under samma avtal.
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enade stora delar av tjänstemannakåren i industrin i en egen organisation och försvårade 

splittring efter klass- och yrkesgränser. Å andra sidan generaliserades arbetsvillkoren så att 

enskilda personer blev delar av en statistiskt överblickbar arbetsmarknad som kunde studeras i 

lönestatistiken och befattningsnomenklaturen. Därmed skapades den likformighet i villkor 

som är nödvändig för klassbildning, men som inte innebar att en egen klass bildas. 

Det verkar rimligt att se de nya skiktens (inte bara industritjänstemännen) framväxt och or-

ganisering under 1900-talet inte som en separat klassbildning utan som förändringar inom ar-

betar- och borgarklasserna. För den stora mängden tjänstemän har det inte handlat om att bil-

da en ny klass. Det har handlat om att bilda nya skikt inom arbetarklassen.

Avslutning

Processen är inte avslutad. Mitt gamla fackförbund SIF och Handelstjänstemannaförbundet 

HTF diskuterar samgående och kan blir Sveriges största fackförbund efter Kommunal.311 På 

SACO:s kongress sade LO-ordföranden att tre centralorganisationer (LO, SACO och TCO) är 

för mycket, och föreslog ”skämtsamt?” att LO och SACO skall ta varsin del av TCO.312 Sam-

tidigt håller CF och Ingenjörsförbundet – den senare en efterföljare till TLI som omtalas i 

uppsatsen – på att gå samman i ett stort nytt ingenjörsförbund som kan vara ett hot mot SIF.313 

Tolkningen av dessa signaler blir ganska enkel: på huvudorganisationernas nivå stramare upp-

delning efter klasslinjer, längre ner vissa försök att återgå till yrkesförbunds- i stället för in-

dustriförbundsprinciper. 

Processen att utforska tjänstemännens historia är inte heller avslutad. Ett exempel: I upp-

satsen har jag använt några manuellt framtagna siffror från den lönestatistik som baserades på 

befattningsnomenklaturen. Om hela statistiken kunde behandlas maskinellt skulle vi ha till-

gång till yrkes- och löneserier från tidigt 1950-tal och fram till idag – en dröm för historiker 

av många intresseinriktningar. Befattningsnomenklaturen själv används inte sedan drygt tio år 

tillbaka. SIF har en ny egen nomenklatur sedan 1990-talet, ALS. Den återspeglar dagens plat-

tare organisationer, där gårdagens gruppchefer i stor utsträckning har rensats bort – och den 

kanske skulle kunna ge ytterligare uppslag till hur skiktningen i det svenska samhällets nutids-

historia ser ut?

311 DN 2005-12-09, ekonomibilagan s. 5. Den sammanslagning kunde ha gjorts redan på 1930-talet om spelet 
mellan SIF och de dåvarande kontoristföreningarna utvecklats annorlunda.
312 DN 2005-11-23, ekonomibilagan s. 5. Frågetecknet efter ”skämtsamt” kommer från artikeln.

313 Pressmeddelande 2005-11-01 på CF:s hemsida. www.cf.se/CFWeb/valkommen/pressrum/press-meddelan-
den/arkiv_2005/p_2005_11_01.htm
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LME Telefonaktiebolaget L M Ericsson
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SAF Svenska Arbetsledarförbundet (senare SALF, nu Ledarna)

SAF Svenska Arbetsgivareföreningen 

SALF Svenska Arbetsledarförbundet

SAVF Sveriges Allmänna Verkmästarförbund

SVT Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening

TCO Tjänstemännens Centralorganisation

TLI Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund

VF Verkstadsföreningen
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