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I sin klassiska bok om statsmakten i det kapitalistiska samhället från 1969 för den brittiska 
statsvetaren Ralph Miliband ett intressant resonemang om den ”nya kull av ’teknokrater’” 
som utövade ett allt större inflytande i en rad departement, planeringsorgan och nämnder. 

Dessa män hör inte uteslutande till varken förvaltningsvärlden eller näringslivet. De hör 
till och är en del av bådadera, och rör sig obehindrat mellan dem, desto mer som gräns-
linjerna mellan dessa världar blir allt suddigare och oklarare.1 

Just en sådan man, som rörde sig obehindrat mellan det privata näringslivet och statsappara-
ten, var den svenske överingenjören, rationaliseringskonsulten, professorn och generaldirektö-
ren Carl Tarras Sällfors (1898-1960). Han är kort sagt rätt reseledare om man vill följa med 
på en spännande socialhistorisk åktur mellan marknad och stat under 1900-talets första hälft. 

Här presenterar jag några centrala teman från en kommande bok där jag följer Sällfors, el-
ler ”Sveriges Taylor” som han har kallats, i fotspåren och stannar till och bekantar mig med 
centrala miljöer han besökte, och formade och formades av under perioden 1920-1960.2 Det 
handlar både om en resa till olika länder och om en resa till olika delar av svensk arbetsmark-
nad. Sällfors gjorde studieresor i USA under 1920-talet och Tyskland under 1930-talet. Vilka 
kretsar hälsade Sällfors på och vad fann han för idéer på sina transnationella expeditioner? På 
hemmaplan försökte han tillämpa importerat tankegods på fabriksarbete och kontorsarbete 
inom privata företag under 1920- och 1930-talet och på administrativt arbete inom statsför-
valtningen under 1940- och 1950-talet. Vilka företag och statliga verk besökte Sällfors? Jag 
lyfter fram vänner och fiender han stötte på under resan och ägnar särskild uppmärksamhet åt 
vilka konsekvenser hans idéimport fick för en nykonstruktion av genusarbetsdelningen på 
privata och statliga kontor.  

Det handlar alltså både om en geografisk rörelse från USA till Tyskland och om en social 
rörelse på den svenska arbetsmarknaden från privat näringsliv till offentlig statsapparat. Vid 
sidan av förflyttningen från marknaden till staten gjorde Sällfors därtill en utflykt som ratio-
naliseringskonsult långt in civilsamhället: under 1940-talet började han även att tillämpa ar-
betsstudier på obetalt hemarbete, först i samarbete med 1941 års befolkningsutrednings sär-
skilda delegation för hemfrågor, kvinnodelegation, och sedan i samverkan med Hemmens 
forskningsinstitut.3 

Mannen som rörde sig obehindrat mellan näringslivet och statsapparaten 
Översatt till filosofen och sociologen Jürgen Habermas karta över sociala zoner kan Sällfors 
resa sägas ha gått över ”systemen” (först utflykter i de stora företagen och sedan i statsappa-
raten) till ”livsvärlden” (där hemarbetet utforskades). Jag tror inte att man kan påstå att det 
handlade om något framgångsrikt försök att kolonisera familje- och privatsfären med effekti-
vitetsidéer inlånade från marknaden. Däremot verkar statsapparaten ha varit mer mottaglig för 
en invasion av både rationaliseringsidéer och rationaliseringskonsulter från näringslivet. Fi-
nansminister Ernst Wigforss gav exempelvis Sällfors, verksam som överingenjör och chef för 
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AB Industribyråns Organisationsavdelning i Sveriges Industriförbund 1929-1943, uppdraget 
att organisera och leda organisationsundersökningarna inom den statliga Besparingsbered-
ningen 1940-1943. Därefter blev Sällfors kvar som rationaliseringskonsult i staten. I slutet av 
1943 upplöstes besparingsberedningen, men arbetet med bland annat kontorsrationalisering 
hade gett så goda resultat att det ansågs motiverat att låta arbetet med systematiska rationali-
seringsundersökningar inom statsförvaltningen fortsätta. År 1944 inrättades därför ett perma-
nent statligt organ för ändamålet som fick namnet Statens organisationsnämnd. Ett ämbets-
verk som Sällfors var generaldirektör och chef för mellan 1944 och 1960. 

Även om Sällfors arbetade inom staten de sista tjugo åren av sitt liv behöll han sitt stora 
nätverk inom det privata näringslivet.4 År 1952 skickade exempelvis tjugoen stycken före-
tagsledare tackbrev till Sällfors för hans insatser med att rationalisera arbetet inom stats-
förvaltningen. ”Det är med tillfredsställelse”, skrev verkställande direktören över bland annat 
AB Bacho Sten Widell (1897-1964), ”man läser om hur statens utgifter kunna begränsas ge-
nom åtgärder av det slag Du skildrar”.5 Bruksdisponent Thorsten Wigelius (1879-1967) me-
nade därför att det fanns anledning till dubbla lyckönskningar, att gratulera ”både Dig och oss 
arma skattedragare”.6 Männen som befolkade toppositionerna inom näringslivet oroade sig 
för en svällande statsapparat under femtiotalet. ”Det är fasansfullt vad statens tjänstemannakår 
växer”, konstaterade exempelvis industrimannen och före detta verkställande direktören på 
ASEA Sigfrid Edström (1870-1964) i ett brev till Sällfors år 1954. ”Om vi håller på så här, 
blir det ju som i Kina”.7 

Hur man får en falukorv att gå i tio bitar med ett slag 
Sällfors, född i ett grosshandlarhem i Hälsingborg den 1 april 1898, verkar ständigt ha varit på 
jakt efter att effektivisera arbetsprocesser och spara in tid, på livets alla områden. Hans syster 
minns att han konstruerade en maskin som kunde skära en hel korv i lagom många bitar sam-
tidigt, så man slapp de onödiga arbetsmomenten att vid upprepade tillfällen lyfta och sänka en 
kniv över korven manuellt, att alltså karva korven med kniv tills erforderligt antal delar att 
steka hade utvunnits. När arbetet istället utfördes maskinellt kunde värdefull tid sparas och 
användas på annat håll.8 

Två intryck kommer omedelbart till en när man närmar sig männen som ägnade sina liv åt 
att introducera och implementera taylorismen (systemet att dela upp arbete i mindre delar och 
låta fabriksarbetare och kontorsarbetare specialisera sig på delmoment presenteras mer ingå-
ende nedan). För det första reagerar man över kontrasten mellan avancerade ”vetenskapliga” 
arbetsmetoder och banala exempel i deras redogörelser. Docerande utläggningar om vilka rör-
elseelement (”therbligs”) vardagliga handlingar – som att rosta bröd, skotta snö eller skriva 
med reservoarpenna – är sammansatta av, och hur lång tid de borde ta, gör att rationalise-
ringsmännen många gånger framstår som förnumstiga och lite löjliga.9 Kommunikationsver-
kens Arbetsstudiekommitté (KVAK) tillkom till exempel på generaldirektör Sällfors initiativ 
år 1945, som ett samarbetsorgan i arbetsstudiefrågor mellan Statens organisationsnämnd och 
kommunikationsverken (Televerket, Statens järnvägar, Statens vattenfallsverk, Väg- och vat-
tenbyggnadsverket). Kommittén bestod av de fyra verkens överdirektörer och arbetsstudie-
chefer samt just chefen för organisationsnämnden. Fortbildning av arbetsstudieingenjörer och 
arbetsledare var en fråga högt upp på dagordningen. På en intern träningskurs 1948 fick delta-
garna bekanta sig med ett ”man- och maskinschema” som ursprungligen hade tagits fram för 
industriföretag i USA. Underlaget bestod av tre dubbelspaltiga A4-sidor med ett ganska svår-
överskådligt verksamhetsschema framtaget av organisationsavdelningen vid New Yorks uni-
versitet. De arbetsledande statstjänstemännens övningsexempel var dock enkelt. Det handlade 
om hur fort man kunde rosta tre brödskivor i en standardrost med två nedfällbara sidor: 

Maskinen rostar på vardera sidan en brödskiva, men blott en sida av vardera i taget. Båda 
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händerna fordras för insättning eller borttagning av en skiva. Den ena handen håller upp 
locket, den andra håller i brödskivan. För att vända skivan är det endast nödvändigt att 
helt fälla ned rostapparatens nedfällbara sidor och låta fjädern återföra dessa. Härigenom 
kunna båda skivorna vändas samtidigt men endast en i sänder kan insättas eller tagas bort. 

Tiden som åtgår för rostning är exakt 0,50 minuter. Tid för vändning är 0,02 min., för 
borttagning av rostad skiva och placering av denna på en tallrik är 0,05 min. och den tid, 
som åtgår för att taga en brödskiva och placera den i rostapparaten, är 0,05 min. 

Problemet gäller att finna den kortaste möjliga tid, som erfordras för rostning av tre ski-
vor på båda sidor, varvid man börjar undersökningen med brödet liggande på tallriken 
och slutar med placering av den sist rostade skivan på tallriken. Det är antaget, att rosten 
är uppvärmd och färdig att sättas i gång vid undersökningens början.10 

För det andra slås man av den närmast triumfatoriska glädje som vissa tidsstudiemän uppvisar 
när de rapporterar förment ineffektiva arbetsritualer hos andra grupper på arbetsplatsen. Det 
gör att rationaliseringsmännen inte sällan framstår som småsinta lakejer åt verks- och före-
tagsledningarna. ”Härom dagen hade jag att undersöka ett arbetsområde”, rapporterade exem-
pelvis förste byråsekreteraren på Telegrafstyrelsen J. Lundell på KVAK:s sammanträde den 6 
oktober 1947, ”där en dam satt och förde in uppgifter i ett horisontalkortsystem”: 

Hon använde blyertspenna för införingen, vanlig blyertspenna, som man vässar. Jag frå-
gade henne, om hon inte tyckte detta var slöseri med tid och undrade, hur många gånger 
hon trodde, att hon vässade pennan om dagen […]. Hur lång tid trodde hon detta tog? Det 
tog ingen tid. Jag tog tid på några av hennes närmast följande pennvässningar. De tog i 
medeltal drygt femtio sekunder per gång. Då hade hon ändå pennformeraren på två stegs 
avstånd. (Det gick förresten fortare för henne med kniv och hon spillde säkert bort mindre 
blyerts då.) Således omkring tio minuter för varje dag som hade kunnat användas bättre 
[…]. Det är inte småsmulor med tid, som förloras på detta sätt.11 

Men, som amerikanska antropologen och statsvetaren James C. Scott påpekar, den här typen 
av lösryckta – och också efterkloka och avvisande – redovisningar av delar av det ”högmo-
dernistiska” projektet tenderar lätt att bli grovt orättvisa. Det finns alltså anledning att vara 
försiktig med domarna över deras projekt, speciellt när det presenteras i en sådan här kort 
text, som flyktigt rör sig mellan en rad olika miljöer på litet utrymme. Om mer tid ägnas åt att 
placera in högmodernisternas idéer och handlingar i en historisk kontext, om även deras fien-
der presenteras, träder en mindre osympatisk bild fram.12 Den svällande ineffektiva byråkratin 
i statsförvaltningen, som fördyrade och försvårade genomförandet av viktiga politiska refor-
mer, var exempelvis en värdig fiende att slåss emot för rationaliseringsmännen. Här gällde det 
att hushålla med medborgarnas surt förvärvade skattemedel. 

Parallellt med den bristande förmågan hos rationaliseringsmännen att ta hänsyn till männi-
skan i systemet, en oförmåga som utan tvekan gjorde sig påmind, finns det också en obevek-
lig framtidstro som fascinerar, inte minst från 2000-talets kvartalskapitalistiska utkikspunkt 
där konkurs inom en fyramånadersperiod hotar ineffektiva företag och företeelser. Att slakta 
verksamheter var ingen medicin de högmodernistiska rationaliseringskonsulterna skrev ut. Ef-
tersom de, till skillnad från sina senmodernistiska kusiner, hade siktet långt inställt på framti-
den blev jakten på sekunder inom befintliga organisationer meningsfull: under ett förväntat 
långt liv blev vunna sekunder många timmar och mycket pengar.13 

System för rationell arbetsledning 
Många har behandlat Scientific managementrörelsens grundare Fredrick W. Taylors (1856-
1915) idéer ur en rad olika perspektiv, dess tillämpning på framför allt industriellt tillverk-
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ningsarbete, men även på kontorsarbete, hemarbete och inom arkitektur.14 De taylorska 
influenserna i Sällfors publicerade verk har också utforskats och debatterats.15 

Här blir uppgiften endast att göra en kort sammanfattning av först det tayloristiska tanke-
godset och sedan Sällfors idéer om rationella arbetssystem. Hur såg systemet för vetenskaplig 
företagsledning (scientific management) ut? Specificerades det om kvinnor och män skulle 
befolka olika delarna av systemet eller var systemet i sig självt könsneutralt? 

Mina exempel fokuserar rationaliseringar av administrativt arbete, dels därför att taylorise-
ring (och feminisering) av kontorsarbete har utforskats mindre än taylorisering av fabriksar-
bete och dels därför att scenariot där medelklassens kontorsarbete allt mer började likna arbe-
tarklassens fabriksarbete är fängslande, och intressant för vidare klassteoretiska diskussio-
ner.16 

Taylors arbetssystem 
Tre fundamentala tayloristiska principer kan urskiljas: 1) insamling och bearbetning av kun-
skaper om arbetsprocessen, 2) koncentration av denna kunskap till företagsledningen och 3) 
utnyttjande av detta kunskapsmonopol till att förhandsplanera alla delar av arbetsprocessen. 

Kärnan i den vetenskapliga arbetsledningen är en vertikal uppdelning av å ena sidan arbe-
tets planering och ledning och å andra sidan dess utförande, vilket fördelas på olika grupper 
av anställda. Det var rationaliseringsexperternas uppgift att samla in dessa spridda yrkeskun-
skaper till företags- och verksledningarna. Tanken var att det blev lättare att genomdriva en 
effektiv arbetstakt om arbetsledningen i detalj hade definierat arbetsuppgifterna, än om de 
anställda själva hade kontroll över sitt eget arbete och sättet att utföra det på. Som underlag 
för en detaljerad planering föreskrev Taylor ”klockstudier”, mätning av behövlig tid för att 
utföra varje deloperation i en arbetsprocess. 

Utmärkande är också strävan att genom långtgående horisontell arbetsdelning bryta ned ti-
digare sammanhängande arbetsmoment i begränsade mindre kvalificerade beståndsdelar. De 
mindre kvalificerade arbetsuppgifterna fördelades på lägre avlönad rutinpersonal. Att arbetet 
splittrades upp i mindre omfattande moment underlättade också en mekanisering.17 

Vem skulle arbeta var i systemet 
De arbetssystem som Taylor skapade var i sig självt könsneutralt. Avgörande för kvinnors in-
placering i systemet måste då, konstaterar historikern Gunhild Kyle, ”bli eventuella föreställ-
ningar om specifika kvinnliga egenskaper, av betydelse för de verksamheter som systemen 
inrymde”. Taylor nämnde inget om löner som styrande faktor vid valet av lämpliga personer 
till de olika arbetsuppgifterna.18 Hur ett könsneutralt taylorsystem kombineras med specifika 
föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraften är en viktig forskningsfråga. 

Från och med decennierna kring sekelskiftet 1900 började kontorsarbetet, inte minst inom 
statsförvaltningen, att feminiseras. Feminiseringsprocessen påverkades av en rad olika fakto-
rer, bland annat ekonomiska (kvinnor var billigare än män), demografiska (ett utbudsöver-
skott av utbildade gifta medel- och överklasskvinnor i städerna), sociala (kontorsyrket hade 
högre status än fabriks- och hushållsarbete) och tekniska (kvinnorna kom in på kontoren med 
ny teknik, teknik utan etablerad genuskaraktär). Även ideologiska faktorer var verksamma i 
processen. De tillskrivna kvinnliga dygderna flit och tålamod begagnades av arbetsgivarna när 
kvinnor lotsades till de nya långtråkiga rutinuppgifterna som dök upp på de svällande admi-
nistrationsavdelningarna inom statsapparaten och storföretagen.19 

Men vad hände med detta könsdifferentierade befattningssystem när de könsneutrala taylo-
ristiska systemen introducerades och skapade nya arbeten på kontoren från och med 1930-ta-
let? Enligt den amerikanska historikern Joan Wallach Scott är det en central uppgift för ar-
betslivshistorien att ”förklara själva återskapandet av könsmärkta arbetsuppgifter” under in-
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dustrialiseringsprocessens olika stadier.20 Tilldelades kvinnor en speciell plats inom kontors-
organisationen av Sällfors? I kraft av att vara billigare arbetskraft och/eller på grund av 
hennes – nykonstruerade – egenskaper? 

Sällfors föreställningar om ett effektivt kontorsarbete 
De tayloristiska influenserna är väl synliga i Sällfors teori och praktik som rationaliserings-
man. Organisationsundersökningarna han ledde i tretton statliga verk i början av 1940-talet, 
inom ramen för den ovan nämnda statliga Besparingsberedningen, började exempelvis med 
att man infordrade arbetsbeskrivningar från hela personalen på verket. ”Beskrivningen skall 
vara så noggrant gjord, att en utomstående, som icke har en aning om hur arbetet utföres, ge-
nom att läsa beskrivningen skall kunna sätta sig in i arbetets utförande”.21 När organisations-
avdelningen hade gått igenom arbetsbeskrivningarna vidtog intervjuer och observationer av 
tjänstemännens arbete. Den kunskap om kontorsarbetet som planeringsavdelningarna och 
verksledningarna på detta sätt samlade in från personalen kunde utnyttjas när en, i ledningens 
ögon, mer effektiv arbetsordning togs fram med förenklade arbetsmetoder och pressade 
tider.22 ”Metoden är”, sammanfattade Besparingsberedningen 1943, ”att man upplöser varje 
del av arbetsprocessen i dess enklaste element och därefter söker uppbygga en mera effektiv 
arbetsprocedur”.23 

Sällfors lyfte inte bara fram fördelar med en vertikal arbetsdelning. I en bok tio år tidigare 
lade han också ut texten kring fördelar med en långgående horisontell arbetsdelning. För det 
första ledde specialiseringen till större produktionsförmåga, inte minst för att ”en massa im-
produktiva rörelser nedbringas till ett minimum eller bortfalla” när tidigare sammanhängande 
arbetsmoment bröts ned i begränsade beståndsdelar. 

När en kontorist skall utföra ett stort antal olika arbetsoperationer på en order, måste såväl 
tankeapparaten som kroppen ständigt ’ställas om’ för att utföra de olika arbetsoperatio-
nerna. Blir vederbörande därjämte tvungen att förflytta sig i rummet från den ena arbets-
operationen till den andra, är det mycken tid, som härigenom går förlorad.24 

För det andra medförde specialiseringen i regel bättre kvalitet på arbetet eftersom skicklig-
heten blev större när kontorspersonalen kunde träna på ett fåtal arbetsmoment. När kontor-
isten endast fick utföra ett fåtal tempon istället för många underlättades för det tredje en 
framtida mekanisering av arbetet (införandet av räknemaskiner, skrivmaskiner etcetera). För 
det fjärde gjorde specialiseringen det lättare för ledningen att kontrollera arbetet och den ar-
betsmängd som presterades i varje operation. Slutligen ledde specialiseringen också till större 
arbetsglädje för alla anställda, eftersom den högre kvalificerade personalen slapp utföra enkla 
arbetstempon och den lägre kvalificerade personalen slapp utföra intellektuella arbetsmo-
ment.25 

Sällfors föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraften 
I utläggningen om kontorsrutinernas förenkling i början av 1930-talet konstaterar Sällfors 
bara att den här typen av förändringar avsevärt skulle öka ”ekonomien i arbetet”, han sade 
däremot ingenting om vem som skulle utföra de olika typerna av arbete.26 I praktiken hade 
han som chef över Industribyrån AB visserligen rekommenderat många företag under mellan-
krigstiden att organisera arbetet så att det mindre omfattande, kvalificerade arbetet koncent-
rerades till ett fåtal högavlönade män och den stora mängden rutingöromål till lägre avlönad 
kvinnlig personal, men det var för att kvinnor generellt var billigare att köpa på arbets-
marknaden än män.27 I beskrivningen av Besparingsberedningens arbete i början av 1940-
talet kom han emellertid också in på nya forskningsresultat om olika människotyper, vissa 
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lämpa uellt 
tempo

 vardagslag om att sticka eller virka 
och göra det självmant på bjudningar o.dyl. De behöva då icke alltid tänka i detalj på ar-

risen Ida Fischer (1890-1957), med uppgift att inspektera 
kvinnors arbetssituation på fabriker och kontor, uttalade sig om kvinnors lämplighet för mo-
noton nde 
till en

operationer, som kunna utföras helt mekaniskt. Kvinnan är ofta 
’dagdrömmare’, och får hon ett arbete, som hon kan utföra mekaniskt och som ger henne 

riment har man där fått fram, att ett stort antal kvinnor ej ha något emot att arbeta 
vid löpande band, om endast bandets hastighet inställes efter vissa beräkningar.”30 Sällfors 

de nya tyska forskningsresultaten i boken Arbetsstudier inom industrien 

ors till tjugotalets USA innan jag mer i detalj presenterar upptäck-

industriella verkligheten gav mersmak. ”Jag känner på mig 

de för kreativt och självständigt arbete, andra anpassade för ickeintellekt
arbete: 

Vi veta ju, att kvinnlig arbetskraft trivs med rutinmässiga arbetsuppgifter, som många 
män skulle tycka vara mycket tråkiga. Att så är fallet har visat sig icke blott på kontor 
utan även i fabriker, där arbetsfysiologer utfört mycket noggranna undersökningar. De 
flesta kvinnor äro mer roade av att göra ett arbete, som icke är så fordrande i fråga om 
tankeförmåga, omväxling o.s.v. Kvinnor tycka ju i

betet utan kunna tänka på annat under tiden. De äro med andra ord dagdrömmare under 
sitt arbete och trivas med att ha det på det sättet.28 

Även den nyutnämnda yrkesinspekt

t arbete. I samband med att hon tillträdde sin nya tjänst år 1934 meddelade hon följa
 journalist på Affärsekonomi: 

Det har visat sig, att vid löpande tillverkning kvinnan lämpar sig mycket bra att utföra 
rent rutinarbete, arbets

tid till ’egna funderingar’, behöver det enformiga arbetet icke psykiskt medföra några 
menliga verkningar.29 

Både Fischers och Sällfors uttalanden är baserade på tyska undersökningsresultat om fysiska 
och psykiska ansträngningar vid enformigt tempoarbete. Fischer var nyligen hemkommen 
från en studieresa till Tyskland. Hon hade där fått ta del av ”några mycket intressanta under-
sökningar” vid Kaiser-Wilhelms-Institutet för arbetsfysiologi i Dortmund. ”Genom omfatt-
ande expe

sammanfattar 
31(1939).  

Studieresor 
Jag tar en omväg med Sällf
terna i trettiotalets Tyskland. 

Till USA under 1920-talet 
År 1922 avlade Sällfors civilingenjörsexamen vid Tekniska högskolan (fackavdelning för 
maskinbyggnad och mekanisk teknologi) och fil kandidatexamen vid Stockholms högskola 
(bland annat nationalekonomi och matematik).32 Därefter åkte han till USA på ett stipendium 
från Sverige-Amerika stiftelsen. Tanken var först att studera Scientific Management på Dart-
mouth College, men direktören i Taylor Society doktor Harlow S. Person (1875-1955) av-
rådde för collegestudier i ämnet. ”Detta skulle endast vara att spilla tid, eftersom de standard-
kurser, som givas i Sc. M. ju måste grundas på den moderna litteraturen, vilken jag till stor 
del hade kännedom om förut.” Bättre då, menade doktor Person, ”att snarast möjligt börja de 
praktiska studierna vid olika, modernt organiserade anläggningar, för att få tillfälle att sätta 
mig in i, hur teorierna fungera i praktiken”.33 De första två åren i USA, 1922-1924, verkar 
Sällfors ha ägnat åt kringresande studier av industriell organisation. Han stannade bland annat 
till några månader vid Joseph and Feiss Company, ”världens största anläggning för fabriks-
mässig framställning av herrkläder (sådant ha vi ännu inte försökt oss på hemma i Sverige!)”. 
Den här typen av utflykter i den 
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red

nisationsbyrån H. A. Hopf & 
Co

 i Massachusetts – som företagsledare lanserade som den ideala industristaden – av 
sve

er Sällfors besökte under sin Amerikaresa får vänta. Här nöjer jag mig med att 
konstatera att Sällfors skaffade sig en stadig tayloristisk skolning under åren i USA. ”I lived 

tudy Engineer in various enterprises”, sammanfattar han själv 

alet tunt och utspritt i arkivet.  
Av

aziregimen i Tyskland haft en tämligen 
kri

an nu, att jag gärna skulle vilja stanna i det här landet 1½ år för att bli någorlunda ’full-
fjädrad’, och sedan kunna göra verklig nytta hemma i Sverige”.34 Sällfors blev kvar i USA 
under större delen av 1920-talet. 

Åren 1924-1926 var han anställd i den konsulterande orga
mpany i New York. Firmans grundare, ingenjören Harry A. Hopf (1882-1949), var influe-

rad av Taylors idéer men till skillnad från flertalet taylorister, som framför allt intresserade sig 
för industriarbete, engagerade sig Hopf även i kontorsarbete.35 

Åren 1926-1929 var Sällfors direktörsassistent vid Norton Company, en firma i Worcester 
som tillverkade slipmaskiner och slipskivor. Arbetskraften i denna firma, som tillämpade nå-
gon typ av paternalistisk modell där de anställda erbjöds välfärdsliknade tjänster och förmå-
ner, alltifrån sponsrad baseball och personalpicknicks till teaterföreställningar och företagstid-
ningen The Norton Spirit, dominerades helt av svenskar. Likaså dominerades invånarna i 
denna stad

nska immigranter.36 I början av 1900-talet påstås det ha bott lika många höganäsare i Wor-
cester, åtta mil väster om Boston, som det bodde höganäsare i Höganäs, åtta mil norr om 
Malmö.37 

En mer detaljerad historia, byggd på såväl arkivfynd som redan gjord forskning, om vilka 
danande plats

in USA and worked as a Time S
USA-åren.38 

Till Tyskland under 1930-talet 
Medan det bevarade materialet från studieresorna till USA under 1920-talet är stort och 
samlat är spåren från Sällfors resor till Tyskland under 1930-t 39

 bevarad korrespondens framgår det dock att Sällfors gjorde studieresor till Tyskland under 
större delen av 1930-talet.40 Hans brevkorrespondens med tyska rationaliseringsinstitut fort-
satte även efter världskrigets utbrott den 1 september 1939.41 

Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung (REFA), det centrala tyska rationaliseringsorga-
net, bildades 1924 i Berlin på initiativ av den tyska verkstadsföreningen.42 Regierungsbau-
meister Erich Kothe, som var chef för REFA, och överingenjör Sällfors, som var chef för AB 
Industribyråns Organisationsavdelning, besökte varandras institutioner och utbytte erfarenhe-
ter i mitten av 1930-talet. Sällfors tackar Kothe för visad vänlighet vid hans besök hos REFA 
i Berlin år 1934.43 År 1935 tackar Kothe Sällfors för gästvänlighet vid hans besök i Stock-
holm. ”Der besuch im Skansen-Museum wird mir, ebenso wie der ganze Aufenthalt in 
Schweden, in angenehmster Erinnerung bleiben”.44 Kothe hade varit den stora attraktionen 
vid den konferens om arbetsstudier som Ingenjörsvetenskapsakademien och Teknologföre-
ningen anordnade i Stockholm det året. Kothe höll ett föredrag om arbetsstudier och deras 
”nuvarande ståndpunkt i Tyskland” och meddelade att ”tidsstudiearbetet numera vunnit offici-
ellt erkännande av den nya politiska regimen såsom ett nyttigt och nödvändigt inslag i det in-
dustriella utvecklingsarbetet.”45 Till en början hade N

tisk inställning till rationaliseringsrörelsen, då den utpekades som en av anledningar till den 
höga arbetslösheten. Regimen omvärderade dock snabbt sin position och i mitten på 1930-
talet var den alltså positivt inställd till arbetsstudier.46 

REFA hade visserligen ett eget ”Institut für Arbeitswissenschaft” men de arbetade framför 
allt för att få företagen att tillämpa och utnyttja resultat från forskning som skedde på annat 
håll: vid högskolor, universitet och andra institutioner, som till exempel Kaiser-Wilhelm-In-
stitut für Arbeits-Physiologie i Dortmund (där yrkesinspektrisen Ida Fischer hade varit på 
studiebesök 1934). Detta var den ledande institutionen i Tyskland för den experimentella ar-
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betsfysiologin. Arbetsfysiologin syftade till att rationalisera mänskligt arbete genom att bland 
annat eliminera onödig energiförbrukning och undvika uppkomsten av trötthet.47 Sällfors be-
sökte chefen för Kaiser-Wilhelm-Institut, professor O. Graf, så sent som i september 1938.48 
Professor Otto Graf (1893-1962) hade ingående studerat ”trötthetens problem.” De hade även 
docenten Heinrich Düker (1898-1986) vid universitetet i Göttingen gjort. Graf och Düker 
hade båda två, oberoende av varandra understryker Sällfors, kommit till samma slutsats, 
nämligen att ”det tvångsstyrda arbetet är mindre tröttande för arbetaren såväl ur fysisk som ur 
psykisk synpunkt” än det fria arbetet.49 Hur kunde detta resultat, som stod i motsats till ”vad 
så må kisk 
energ

et fria arbetssättet, då individen själv ideligen måste taga 

 av tvångsstyrt arbete. De trivdes tvärtom med ofriheten. Den andra människo-
typen stod däremot inte ut med enformigt arbete någon längre tid. De var för ”mångsidigt 
lagda a två 
ytterl

denna typ. Ett alldagligt exempel på detta är stickning och virk-

rier. Den första ”antiintellektuella” människotypen var densamma, den 
andra ”mångsidigt lagda” typen var däremot uppdelade på två undergrupper (beroende på gra-

edje ”dagdrömmande” typen (beroende på graden 

nga människor tro”, förklaras? Vid varje viljeyttring, löd svaret, förbrukas psy
i. 

Detta är förklaringen till att d
initiativet och fatta beslut – exempelvis att påbörja nästa arbetsstycke o.d. – är själsligt 
mera ansträngande än det tvångsstyrda arbetet, vid vilket arbetsstyckena så att säga av sig 
själva komma till arbetaren.50 

Även om det tvångsstyrda arbetet fordrade en lägre grad av såväl fysisk som psykisk an-
strängning passade det inte för alla människor. Vilka människor passade för ett repetitivt 
tvångsstyrt arbete? Även på detta område fanns det tysk forskning. I Sällfors ögon hade de 
intressantaste undersökningarna gjorts av Regierungsrat Dr. H. Wunderlich. Han hade funnit 
att det ”huvudsakligen finnes tre olika huvudtyper av människor i fråga om inställningen till 
repetitivt och föga omväxlande arbete”.51 Den första av de tre människotyperna kände sig inte 
alls besvärade

”. Den tredje gruppen, där många kvinnor placerade sig, befann sig mellan dess
igheter. 

Den tredje människotypen finner ej sin tillfredsställelse uti det mekaniskt-enformiga ar-
betet självt men de utföra det gärna såsom en automatiserad sysselsättning genom att de 
kunna sysselsätta sina tankar med andra saker. De prata eller sjunga i sitt arbete, tänka på 
angenäma ting, såsom föregående kvälls biografföreställning, bygga luftslott etc [...]. Ett 
flertal kvinnor höra till 
ning, som i grund och botten är en mycket ’enformig’ sysselsättning men icke desto 
mindre är omtyckt. […]. [Den] beskrivna typen av människor passar utmärkt för sådant 
repetitivt arbete […].52 

Det verkar alltså som om Wunderlich var fadern till forskningsresultaten om dagdrömmande 
kvinnor lämpade för monotont arbete som överingenjören Sällfors och yrkesinspektrisen Fi-
scher importerade till Sverige. I ett brev till Wunderlich vintern 1939 frågar Sällfors om han 
hade gjort några ytterligare undersökningar över ”welcher Prozentsatz von Männern und 
Frauen zu jeder einzelnen der drei verschiedenen von Ihnen definierten Menschentypen ge-
hört?”53 Jag har inte hittat något svar på Sällfors brevfråga om hur män och kvinnor i hela 
befolkningen var fördelade över de tre människotyperna. Forskningen på området var dock 
livaktig i Tyskland. Ingenjören Quednau gjorde exempelvis liknande undersökningar år 1940, 
men delade då in mänskligheten i fem kategorier. Dessa hade god överensstämmelse med 
Wunderlichs tre katego

den av uppvisad pliktkänsla) liksom den tr
av exponerad apati).54 
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Ta vara på tiden och tukta kroppen 
Var de nya tyska influenserna (psykoteknik, fysiologi och psykologi) motsatta eller komple-
mentära till de tayloristiska idéerna? Här finns det delade meningar. I sin avhandling i historia 
om rationaliseringsrörelsen under mellankrigstiden i Sverige finner Hans De Geer en klar ut-
vecklingstrend, från en ”taylorfixering” omkring decennieskiftet 1920 till en ökad betoning av 
psykologiska och fysiologiska faktorer under 1930-talet. ”Samtidigt med denna utveckling 
tycks inflytelseströmmarna från särskilt Tyskland i betydelse väl ha kommit att mäta sig med 
de från USA.”55 Slutsatsen av De Geers studie är att det ”ursprungliga, lite kärva taylorsyste-
met” aldrig slog igenom i Sverige. Den inhemska situationen och traditionen gjorde istället 
”att lyhördheten var stor för inflytande från sådana ’mjukare’ läror som Fayol eller Mayo stod 
för”.56 Jag har inte stött på vare sig fransmannen Henri Fayols (1841-1925) eller amerikanen 
George Elton Mayos (1880-1949) namn i Sällfors efterlämnade handlingar hittills. Däremot 
har de ”hårdare” läror som de ovannämnda tyskarna Graf, Düker och Wunderlich torgförde – 
läror om olika människotyper – blivit väl synliga. 

Till skillnad från De Geers uppfattning, att Sällfors frigjorde sig från många tayloristiska 
idéer och ersatte dem med bland annat arbetsfysiologiska idéer från Tyskland mot 1930-talets 
mitt, är mitt intryck att de tyska arbetsfysiologernas idéer var komplementära till de tayloris-
tiska idéerna som fortsatte att utgöra stommen i Sällfors tänkande.57 Som den industrielle 
organisationsforskaren Christian Berggren har poängterat gav Sällfors snarast den nya psy-
kotekniken, arbetsfysiologin och psykologin en apologetisk funktion. Istället för att ändra på 
arbetsförhållandena försökte han med dessa skolors hjälp anpassa arbetarna till redan taylori-
serade arbetsplatser, välja ut sådana människotyper som passade bra för rutinbetonade tempo-
arbeten etc.58 I likhet med tayl rio sterna betraktade arbetsfysiologerna och psykoteknikerna 

 en maskin som behövde ut-

gt Nyströmers hade 
”män med 
den ” nde 
konto
ral tvistefråga. Experiment på skrivmaskinsoperatriser i USA hade visat, 

arbetarna som en maskin, framhåller James C. Scott, men som
fordras väl och hållas i bra kondition. I grunden handlade dock båda skolorna om att tukta 
kroppen, ”the Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie, like Taylorism, was based on a 
scheme to rationalize the body”.59 

Välja rätt människomaterial: kön, klass, civilstånd och ålder 
Till vilka svenska arbetsplatser tog Sällfors denna mix av amerikansk taylorism och tysk ar-
betsfysiologi? Jag tar en omväg förbi Ekonomklubbens årsmöte 1938 innan jag listar anhal-
terna på Sällfors resa över den svenska arbetsmarknaden. Genom att citera de frispråkiga ra-
tionaliseringsexperter och företagsledare som var på årsmötet får man en bild av hur nya im-
porterade forskningsrön användes ute i de svenska företagen, inte minst på försäkringsbolaget 
Thule som låg långt framme vid kontorsrationaliseringsfronten tack vare hjälp från Sällfors 
och Industribyrån.60 

Kontorschefen vid Thule, löjtnant C. Bertil Nyströmer (1904-1995), ”som är direktör Ed-
ströms, ASEA, svärson”,61 öppnade Ekonomklubbens årsmöte 1938 med ett långt föredrag 
om kontorens rationalisering och dess inverkan på personalen.62 Enli

niskomaterialet” haft svårigheter att följa med i utvecklingen från kontorsidyllerna 
rogivande tystnaden” vid sekelskiftet till ”det i rasande takt arbetande mekanisera
ret” under mellankrigstiden”.63 Buller och slammer från kontorsmaskinerna var en cent-

att då en operatris fick höra ljud samtidigt som hon skrev, slog hon tangenterna hårdare, 
under det ljudet varade, och kände sig mer pressad, varigenom hon blev mer trött på 
grund av större energiförbrukning för erhållande av samma resultat.64 

Alla tillgängliga undersökningar, resultat från experiment i USA och Tyskland samt från de 
bullerstudier som iscensatts inom Thulebolaget, visade att personalens effektivitet ökade mar-
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kant när man sänkte ljudnivån. Här fanns det ingen anledning att försvara den bestående ord-
ningen. ”Vi fordra tystare maskiner av kontorsmaskinindustrien”, agiterade Nyströmer. Sam-
tidigt är det genomgående draget i hans anförande att människan skall anpassas till systemet, 
inte tv ime-
rande olors 
hjälp 

tte att arbeta med moderna kontorsmaskiner. Företagen måste 

d med 

män utbildning som avancerad yrkesutbildning. ”Studierna borde redan från början 
läggas praktiskt för tempoarbeten, så att förståelse vinnes för de nya principerna.” Människor 

odern kontorsverkstad, 

Livförsäkringsbolaget Thule, Ragnar Blomquist (1878-1963), vände sig till Sällfors 1939 för 

ärtom. Även hos Nyströmer gavs den nya arbetsfysiologin och psykologin en legit
 funktion. Istället för att ändra på arbetsförhållandena försökte man med dessa sk
välja bort de människotyper som inte passade för rationaliserat kontorsarbete. 

Genom psykotekniska prov och rätt val ifråga om ålder, kvalifikation och social ställning 
torde man kunna undvika dem, som ha en tendens till att icke passa väl ihop med maski-
ner […] Genom psykotekniska prov bör man utvälja ’ljudsäkra’ personer till de rum, där 
kontorsmaskiner arbeta.65 

I Nyströmers anförande var diskussionen om könsbundna egenskaper hos arbetskraften ned-
tonad. Han tog för givet att det var kvinnor som skulle utföra det rutinbetonade kontorsarbe-
tet.66 Däremot lyfte Nyströmer och de andra på årsmötet tydligare fram frågor om klass, ålder 
och civilstånd än vad Sällfors brukade göra. 
När det gäller frågan om lämpligt civilstånd för kontorspersonalen sällade sig Nyströmer till 
dem som menade att ”gift kvinna icke bör arbeta på kontor”.67 Gifta kvinnors sociala för-
pliktelser utanför lönearbetet – med skötsel av hem och barn – var så stora att de riskerade 
nervåkommor om de fortsa
dock, förutspådde Nyströmer korrekt 1938, räkna med att det framöver skulle bli olagligt att 
avskeda kvinnor som gifte sig, och att andelen i personalstocken som ”av olika orsaker ha 
neurotiska dispositioner och sålunda kunna utgöra en onödig irriterande faktor för mekanise-
ringen” därför skulle öka.68 
Frågan om lämplig ålder på de anställda var nära kopplad till frågan om civilstånd. Före-
tagsledningarna borde passa på att anställa yngre (ogift och billigare) personal i samban
förändringar av kontorsorganisationen. För yngre människor framstod det tayloriserade konto-
ret som ett naturligt hölje att verka inom. Den äldre kontorspersonalen, som hade en annan 
ordning att jämföra med, var däremot ofta fientligt inställd till omorganiseringar med taylo-
ristiska förtecken. ”Hans värld”, här handlade det om män, ”går så att säga i spillror”.69 
Socialt sett var kontorspersonal med arbetarklassbakgrund att föredra. Att kvinnor ”från de 
lager i samhället” som inte var vana vid kroppsligt arbete hittills hade fått utföra tempoarbete 
vid kontorsmaskiner var olyckligt. Nyströmers rekommendation var att anställa flickor ”med 
högst realskoleexamen” till de enkla arbetena. I diskussionen som följde på hans föredrag 
menade några företagsledare att man borde undanhålla den nya kontorspersonalen såväl avan-
cerad all

som erbjöds högre utbildning fick ”andra vyer, än som bjudas på en m
och passar ej för de nya arbetsformerna”.70 Bildad medelklass hade svårt att trivas på 
moderna kontor. 

Välplanerad fritid som kompensation för tayloriserat kontorsarbete 
Diskussionen på årsmötet präglades av en spänning mellan en trygg förvissning om att man 
med hjälp av psykotekniska prov kunde finna människomaterial som trivdes med monotont 
rutinarbete – här refereras även engelska forskare som hade funnit att vissa människotyper 
”äro lämpliga för tempoarbete” – och en malande oro över att rationaliseringen faktiskt förde 
med sig en hel del avigsidor. Några mötesdeltagare befarade att leda, trötthet och motiva-
tionsbrist kunde breda ut sig på kontoren. I förlängningen hotade därför både minskad pro-
duktivitet och ökad risk för facklig mobilisering av kontorspersonalen.71 Nyströmers chef på 
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att just få frågan om ”trötthetens problem” vid enformigt tempoarbete på kontor utredd. Säll-
fors vidarebefordrade frågan till tysk rationaliseringsexpertis: ”der Chef der grössten Versi-

rigenom skapa verklig arbetsglädje”? 
Frå

het utom arbetet”, var i själva verket en av de vikti-
gaste uppgifterna för dem som ledde specialiserat kontorsarbete enligt Nyströmer. På den 
fronte e po-
tentia

lliga teater- och operaföreställningar, semesterresor 

mtions-
mö

cherungsgesellschaft Schwedens ’Lifförsäkringsbolaget Thule”, skrev Sällfors till ovan 
nämnda professor Graf, ”möchte nun wissen, ob Untersuchungen über die Ermüdung erfolgt 
sind, die bei einförmiger Bureauarbeit entstehen kann”.72 
Jag har inte funnit något svar på Sällfors brev till Graf. År 1940 verkar emellertid inte 
Thuleledningen ha sett ”einförmiger Bureauarbeit” som ett allt för stort problem. ”Erfarenhe-
ten visar, att kvinnliga tjänstemän av genomsnittstyp icke alls lida så mycket av monotont 
arbete, som man måhända föreställer sig.”73 Cheferna på Thule blev dock inte helt kvitt oron 
över att det sönderstyckade arbetet kunde föra med sig negativa konsekvenser på sikt. Fyra år 
senare, 1944, luftas frågan på nytt. Efter ett närmast plikttroget upprepande av upptäckten, 
”att många människor – och kanske särskilt kvinnor – trivas bra med enformigt arbete”, 
eftersom det kunde utföras mekaniskt utan tankeansträngning och därför tillät utövarna att 
”hängiva sig åt dagdrömmerier”, ställs frågan om det ändå inte vore bättre om ”man på något 
sätt kunde stimulera intresset för själva arbetet och dä

gan om hur man skulle gå tillväga för att få de anställda att utföra enformigt tempoarbete 
”med glädje och intresse” väntade dock på sitt svar.74 Förslagen på förbättringar riktade 
därför in sig på förhållanden som kringgärdade själva arbetet. 

En lösning på rationaliseringens baksida som Nyströmer talade sig varm för 1938 var att 
låta de anställda byta rutinbetonade arbetsuppgifter med vissa tidsintervaller. På så sätt sti-
mulerades åtminstone intresset för en stund. Den här metoden hade använts med framgång på 
Bataverken i Tjeckoslovakien, där man tillverkade skor på löpande band, ”och bidragit att 
skapa de lyckliga människor, som kallas Bata-människor”.75 Ett annat sätt att öka arbetsgläd-
jen var att skapa ”goda arbetsförhållanden”. För Nyströmer och Sällfors innebar det inte att 
själva det enformiga arbetet förändrades utan att förhållandena som omgav detta arbete för-
bättrades (god belysning och ljudisolation, bekväma och effektiva kontorsmöbler, ljusa och 
glada färger i lokalerna etc.).76 En tredje lösning var att skapa goda förhållanden utanför 
själva arbetsplatsen. Att ”vända uppmärksamheten från enformigheten i arbetet”, genom för-
sök att utveckla ”kompenserande verksam

n hade man varit framgångsrika i nazi-Tyskland. Här var tilltron till den avledand
len hos all slags sport särskilt stor: 

I Tyskland har man gjort oerhört mycket för att skapa kompenserande intressen utom ar-
betet. Detta sker framför allt genom arbetsfrontens organisation, benämnd ’Kraft durch 
Freude’. Denna organisation ordnar bi
samt all slags sport, m.m. Propagandan för sport är särskilt livlig och arbetsgivarna inse, 
att även de ha intresse av att de anställda utnyttja de resurser, som ställas dem till förfo-
gande genom ’Kraft durch Freude’.77 

Arbetsgivarstrategier för att ”lägga livet till rätta” för personalen även utanför den betalda 
delen av dagen var inte någon speciellt tysk idé.78 Enligt filosofen och marxisten Antonio 
Gramsci var de tayloristiska metoderna för ett effektivt lönearbete i själva verket oskiljaktiga 
från ”a specific mode of living and thinking and feeling life”. Gramscis utgångspunkt var 
Henry Fords (1863-1947) egna försök att påverka sina anställdas privatliv och konsu

nster. Massproduktion hängde ihop med masskonsumtion. Arbetsgivarna var, enligt 
Gramsci, medvetna om det omöjliga i att nå ”success in one field without tangible results in 
the other”.79 Vid sidan av fritidsaktiviteter var bostadsfrågan central i sammanhanget. 

I Sverige blev idrottstävlingar för kontorsanställda, inom framför allt försäkringsbran-
schen, vanliga under 1930-talet och regelbundna under 1940-talet.80 ”För att i någon mån 
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motverka rationaliseringens hårda slitning av människosläktet” hade en del svenska arbetsgiv-
are även ”gått in för att söka höja bostadsstandarden bland sina arbetare”, skriver Yrkes-
inspektrisen i sin årsredogörelse 1938. Men trots att arbetsgivarna hade samrått ”med 
auktoriteter på området” hade inte resultatet blivit det väntade, ”då arbetarna ofta inte förstått 
att ordna upp hemmet efter rationella och moderna principer”.81 Sällfors hörde sedan början 
av 1940-talet, då 1941 års befolkningssakkunnigas kvinnodelegation drog in honom i ett mer 
systematiskt engagemang för rationaliseringar av hushållsarbete, till dessa ”auktoriteter på 
området”. De trodde att industrins metoder för arbet

82
sstudier skulle ge stora arbets- och tidsbe-

sparingar även när det tillämpades i hemmen.  En jämförande studie av arbete i ett 
möns unde 
spara

bestående av köttbullar 

siologi i Dort-
mu

m kunde kontrollera att arbetet ordnades upp 
efter rationella moderna principer.  Även om arbetsgivarna hade stor tilltro till kompense-

det betydligt lättare att realisera de importerade ra-

ationsnämnd åren 1940-1960) – makt-
en att förverkliga importerade idéer.  För att få en mer konkret bild över var Sällfors kontors-

någonstans har jag sammanställt en tentativ lista över 

terkök och i ett kök av vanlig typ visade till exempel att mycket tid och energi k
s om arbetsplatsen planerades ändamålsenligt. 

Samma person lagade middag först i det ena, så i det andra köket, 
med potatis och spenat samt apelsinblancmangé med vispgrädde. Matlagerskan hade un-
der båda försöken en stegräknare fastsatt vid benet. Resultatet blev, att hon i mönsterkö-
ket behövde gå sammanlagt 350 steg och i det andra 1 150 steg.83 

Sällfors rekommenderade också arbetsfysiologiska undersökningar som medel för att utforma 
lämpliga redskap och arbetsställningar. Från april 1944 gjordes dessa undersökningar vid 
Hemmens Forskningsinstituts (HFI), där Sällfors satt i styrelsen.84 Institutets mätningar av 
energiomsättningen vid bland annat bakning på olika arbetshöjder visade att olämpliga arbets-
ställningar inom hushållsarbetet ökade energiförbrukningen markant. Vid dessa undersök-
ningar använde man samma metod, ”Douglas säckmetod för indirekt kalorimetri”, som Säll-
fors lärt känna via experimenten hos Kaiser-Wilhelms-Institutet för arbetsfy

nd.85 Försökspersonen, som i det här fallet arbetade med en deg, bar en lufttät säck på ryg-
gen som samlade upp utandningsluften via en slang med gummimunstycke. Genom att analy-
sera halten av ”kolsyra och syre” i luften kunde energiförbrukningen mätas.86 

Rationaliseringsmetoderna var alltså desamma för lönearbete och hemarbete, men förhål-
landena inom de olika sfärerna i hög grad olika. På arbetsplatsen var det lätt att övervaka de 
anställda och lägga arbetet till rätta, men inte i hemmet. Inte ens i bostäder som ägdes av fö-
retagen fanns det övervakande arbetsledare so
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rande verksamheter utom lönearbetet var 
tionaliseringsidéerna inom lönearbetets värld. 

Rationaliseringsuppdrag i Sverige 
Sällfors uppfyller alla kriterier på en ”social bärare av teknik” och tayloristiskt färgade meto-
der. Genom den tillfälliga flytten till USA under tjugotalet, och studieresorna till Tyskland 
under trettiotalet, fick han tillgång till kunskaper och erfarenheter på området. Han var inte 
bara välinformerad utan hade därtill ett stort intresse av att realisera det importerade tanke-
godset: ökad produktivitet och större effektivitet på arbetsplatserna fick rent av hans ”indu-
striälskande hjärta att klappa i något hastigare takt”. Framför allt hade han – som under en 
trettioårsperiod besatt chefspositioner inom näringslivet (Industribyrån AB åren 1929-1943) 
och staten (Besparingsberedningen och Statens organis
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rationaliseringsidéer materialiserades 
företag och myndigheter han besökte åren 1930-1943. 
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Hos privata företag under 1930-talet 
Tyvärr går det inte att skapa en fullständig förteckning över samtliga företag som fick besök 
av Sällfors och Industribyrån. Rapportarkivet 
rat.89  har 
hitint fek-
tivise r att 
effekt

939), Konfektions AB 
 Försäkringsbolag 

90

sterna som det välfärdskapitalistiska mönster-
a anställda – bostäder, skolor, sjukhus, arrangerade fritids-
ort från Sverige.95 Inspirationen till ett effektiviserat kon-

som göres till 
förem
börja när-
ingsli r och 

över byråns konsultationsuppdrag har gått förlo-
Bevarad korrespondens ger dock ett hum om rationaliseringsresans omfattning. Jag

ills stött på arton företag som kom med explicita önskemål om att få hjälp med att ef
ra kontorsorganisationen (majoriteten av företagen bad om konsultationshjälp fö
ivisera tillverkningsarbetet): 

Svenska Aero AB (1930), Höganäs Billesholms AB (1931 och 1
Junex (1931), Kockums Emaljverk (1934), Fiskeby Fabriks AB (1935),
Victoria (1935), Manufaktur AB (1935), Munksjö AB (1935), Wallbergs Fabriks AB 
(1935), AB Kvarnintressenter (1936), Thule försäkringsbolag (1936), AB Arvika-Verken 
(1937), AB Nordiska Armaturfabrikerna (1938), Malmö Läderfabriks AB (1938), Algot 
Holmberg & Söner AB (1939), Mazzetti Malmö Choklad & Konfekt AB (1939), AB A 
W Nilssons Fabriker (1940) och AB Ankarsrums Bruk (1940).  

Sällfors verkar ha besökt ytterligare ett trettiotal företag i kontorsrationaliseringsärenden. År 
1943 skriver han nämligen att han varit med om att tillämpa principerna för rationalisering av 
kontors- och förvaltningsarbete ”inom omkring ett 50-tal industri- och affärsföretag, försäk-
ringsbolag [och] banker” i Sverige.91 

Ovan gav jag exempel från rationaliseringsarbetet på Thule försäkringsbolag.92 Även det 
gamla bruksföretaget Höganäs Billesholms AB, som också finns med bland de arton listade 
företagen, är särskilt intressant i sammanhanget eftersom det blixtbelyser hur idéerna for kors 
och tvärs mellan generationer och länder.93 I USA kombinerades ofta ”taylorism” med ”väl-
färdskapitalism”, det vill säga företagsunderstödda välfärdsinrättningar. Historikern Per-Olof 
Grönberg har visat att de återvandrade ingenjörerna från USA inte sällan tog med sig just 
denna kombi till Sverige.94 I Höganäsbolagets fall får man lägga till ytterligare en vandring. 
Det var John Jeppson (1844-1920), utvandrad keramiker från Höganäs AB, som började im-
plementera det patriarkaliska system som hade rått hemma på det svenska bruket när han kom 
till Worcester år 1869 och successivt tog över Norton Company. Arbetet fortsatte under hans 
sons ledarskap från 1911. Inspirationen till tjän
företaget i Worcester bjöd ut till sin
aktiviteter etc. – kom alltså på exp
torsarbete importerades däremot till Höganäs från USA: Sällfors tankade in dessa principer 
under sin anställning i familjen Jeppsons bolag i Worcester 1926-1929 och bar hem dem till 
Höganäsbolaget som konsult under 1930-talet. 

I statsapparaten under 1940-talet 
Sällfors rörde sig inte bara obehindrat mellan näringslivet och förvaltningsvärlden, han bidrog 
dessutom till att göra gränslinjerna mellan dessa världar allt ”suddigare och oklarare”, som 
Ralph Miliband uttryckte det i inledningen. ”Organisationsundersökningarna ha inletts efter 
förebild från det enskilda näringslivet”, berättar Sällfors i en bilaga till Besparingsberedning-
ens slututlåtande 1943. Vid Besparingsberedningens avdelning för kontorsorganisation hade 
likaså ett antal experter från det enskilda näringslivet anställts, bland annat Thulebolagens 
före detta kontorschef C. Bertil Nyströmer (som fick lägga ut texten om kontorsarbetets ratio-
nalisering ovan). ”Det har visat sig, att en betydande del av arbetet inom statsförvaltningen”, 
summerade Sällfors 1943, ”kan jämföras med det arbete inom enskilda företag, 

ål för organisationsundersökningar”. Därför var det också fritt fram att systematiskt 
tillämpa samma principer för att lägga arbetslivet tillrätta som hade praktiserats i 
vet under 1930-talet.96 Sällfors hade öppnat dörren. Nu kunde rationaliseringsidée
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rationaliseringskonsulter från marknaden börja kolonialisera staten på bred front.97 År 1942 
pågick organisationsundersökningar under Sällfors överinseende i fjorton verk: 

Domänverket, Kommerskollegium, Lantmäteristyrelsen, Lotsverket, Medicinalstyrelsen, 
Patentverket, Pensionsstyrelsen, Riksförsäkringsanstalten, Skolöverstyrelsen, Socialsty-
relsen, Statens järnvägar, Telegrafverket, Tullverket och Riksbanken.98 

Här har jag bara följt med Sällfors till arbetsplatser – i skrivande stund arton identifierade 
privata företag och fjorton statliga verk – han besökte innan han blev generaldirektör och chef 
för Statens organisationsnämnd år 1944. Rationaliseringsverksamheten i Sällfors regi är dock 
mer omfattande än så. Hans engagemang från 1945 i Kommunikationsverkens Arbetsstudie-
kommitté (KVAK) har redan framgått. I övrigt var den nya nämndens arbete mest inriktat på 
militära myndigheter under de första verksamhetsåren, men i början av 1950-talet togs åter 
nya arbetstag inom den civila statsförvaltningen. ”Statens organisationsnämnd genomför i 
verk efter verk undersökningar”, noterade statsvetaren Gunnar Heckscher 1952. Ofta kunde 
man också konstatera, fortsatte Heckscher, ”en påfallande, ibland rent av nervös eller yrvaken 
rationaliseringslust” bland de högra statstjänstemännen.99 

Kanske svalnade intresset för den tayloristiska rationaliseringsteknologin under 1960-talet 
då nya styr- och planeringssystem lanserades. Men paradigmskiftet utspelade sig nog mer i 
retoriken än i praktiken. I början av 1960-talet hade nämligen det tayloristiska tänkandet och 
dess metoder ”mer eller mindre kommit att bli var mans egendom” s rik ver historikern Thor-

mpades rutinmässigt inom varje myndighet” fanns 
100

indblom (1887-1976) så upprörd att hon 
förfat trivs 
med r ssen. 
Att v ns interpellation, 
skriver KKF i sin andra skrivelse, beror på att ”människans, individens rätt till utveckling och 

indblom.104 Sällfors bemötte kritiken i 
Dagens Nyheter och Stockholms Tidningen i april 1943. Han hade absolut inte velat sätta nå-

sten Nybom. Eftersom systemet nu ”tillä
det mindre behov av en speciell och fristående expertis.  År 1960 gick också både Statens 
organisationsnämnd och Sällfors i graven. Att den kortlivade organisationsnämnden aldrig 
blev någon viktig aktör i omdaningen av staten ska inte dölja det faktum, sammanfattar De 
Geer, ”att Sällfors genom tillkomsten av nämnden [även] hade lyckats föra in en ny, moder-
nare syn på effektivitet och organisation i den statliga förvaltningen”.101 

Professor Sällfors bemöter kvinnokritik 
I samband med senare års rationaliserings- och mekaniseringsprocess hade kontorsarbetet, 
skrev ordföranden i högerns kvinnoförbund fil. lic. Ebon Andersson (1896-1969) i en inter-
pellation den 13 mars 1943, blivit mera pressande, framför allt för den kvinnliga arbetskraft-
en, ”genom att det utföres i snabbare takt och under förhållanden, som ofta påminna om det 
rent industriella arbetets”.102 Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) instämde i allt vad 
Andersson skrev. Bara någon dag efter det att KKF hade skickat in sitt remissvar publicerade 
Affärsekonomi ett föredrag som Sällfors hållit vid Stockholms köpmansklubb i december 
1942. Läsningen gjorde ordföranden för KKF Edith L

tade ytterligare ett remissvar. Det var Sällfors uttalanden att ”kvinnlig arbetskraft 
utinmässiga arbetsuppgifter” som väckte ilska, och också ett visst uppseende i pre
i nu ytterligare vill understryka betydelsen av fil. lic. Ebon Andersso

därmed arbetsglädje” inte berörs med ett enda ord när Sällfors redogör för grunderna för den 
pågående rationaliseringen inom statsförvaltningen. 

Något förslag i syfte att skydda det människomaterial, som skall utföra detta rutinmässiga 
arbete, förefinns ej i förslaget, endast några ord om nödvändigheten av vissa specialkon-
struerade möbler, som skola underlätta arbetet, så att det blir mer effektivt.103 

Kvinnliga kontorister trivdes inte alls med rutinmässiga arbetsuppgifter, tvärtom ville de ha 
ett omväxlande och stimulerande arbete, enligt Edith L
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gon ” ts för 
att ka  den 
dagdr o på 
veten hade 
samm lerande arbete: 

h med de som velat göra gällande att kvin-
lla avseenden jämställda ur arbetssynpunkt. 

 laboratorierna i Tyskland 
un

cotts inledande ord, 
”sj

et också tydligt att mixen av amerikansk 
önsneutral taylorism och tysk könsmärkt arbetsfysiologi påverkade beslutsfattandet såväl 

inom privata företag som inom statliga verk. Sällfors rörde sig obehindrat mellan de två värl-
darna. Riktningen på hans resa är dock central: projektet att reglera kontorsarbetet i detalj 

s
som
 

o
1  

2  

re åt Sällfors när han år 1922 skrev sitt examensarbete i Industriell ekonomi vid KTH. Bland 
 

mindervärdeskliché på kvinnan”. Det omdiskuterade uttrycket hade enkom använ
rakterisera en av de tre människotyper som forskarna hade funnit, i det här fallet
ömmande typen som passade utmärkt för repetitivt arbete. Sällfors hade en fast tr
skapen och verkar upprörd över att vissa debattörer hävdade att kvinnor och män 
a behov av ett varierat och stimu

I tidningsartiklarna i denna fråga finnas till oc
nor och män äro fundamentalt lika och i a
Detta strider totalt mot alla de undersökningar som under senare år utförts av psykologer, 
även kvinnliga, och fysiologer i olika länder, vilka funnit att de två könen i vissa väsent-
liga avseenden äro ganska olika.105 

Sällfors som socialhistorisk reseledare 
Sällfors kombinerade det könsneutrala taylorsystemet han tog med hem från sina resor till 
storföretagen i USA under tjugotalet med specifika föreställningar om könsbundna egenska-
per hos arbetskraften han fick med hem från sina studieresor till

der trettiotalet. Att kvinnor borde placeras på specifika platser inom arbetsorganisationen 
motiverades alltså inte i första hand utifrån en traditionell syn på kvinnan som underordnad 
mannen. Avgörande här var istället de tyska arbetsfysiologiska forskningsrönen om olika 
människotyper med skilda förmågor och behov, visserligen nog så traditionella till sitt inne-
håll, men dock nya och framförallt vetenskapliga i ögonen på Sällfors och de övriga svenska 
rationaliseringskonsulterna och företagsledarna som citerats ovan. 

Sällfors idéimport åskådliggör alltså väl hur, med Joan Wallach S
älva återskapandet av könsmärkta arbetsuppgifter” gick till på kontoren under undersök-

ningsperioden. Genus verkar både ha fungerat som, för att också låna några ord av den ameri-
kanska historikern Alice Kessler-Harris, ett ”normerande instrument” – en måttstock för hur 
kvinnor och män borde uppträda, tänka utbilda sig och arbeta – och som en ”process”, till-
räckligt följsam för att förändras efter historiska omständigheter men tillräckligt stark för att 
påverka uppbyggandet av nya könsmärkta institutioner och strukturer.106 

Med Sällfors som socialhistorisk reseledare blir d
k

började inom det privata näringslivet och fortsatte först därefter inom den socialdemokratiska 
taten. Här handlar det alltså om en framgångsrik social ingenjörskonst i att detaljreglera livet 

 hade långa rötter i den privata företagsvärlden. 

ter N
Miliband (1970: 138f). Enligt Miliband hade en elit – inte minst en ekonomisk sådan – lyckats behålla ett 
grepp över inflytelserika poster även inom den demokratiserade kapitalistiska staten under 1900-talet. 
Ledarna för de stora företagen rekryterades huvudsakligen ”från de besuttna och högt utbildade 
kategorierna”, och de ledande tjänstemännen inom staten hämtades till stor del ”från affärsvärlden och 
ägarklasserna” när de inte kom från de långutbildade medelklassernas led (ibid.: 44, 75). Milibands teori är 
ifrågasatt, se t.ex. Ahrne (1989: 48ff). 
Berggren (1981: 35) och Brunnström (1990: 102). De Geer (1995: 182f) menar snarare att – om någon – 
kunde kallas Sveriges Taylor var det överingenjören vid Separator Erik August Forsberg (1875-1946), som 
introducerade, debatterade och praktiserade Frederick W. Taylors idéer redan på 1910-talet. Forsberg blev 
sedan handleda



 

ors mest aktiv i att sprida, utveckla och tillämpa rationaliseringsidéerna. 

960, se Gustavsson (1995). Att många referenser ibland har väl många år på nacken i denna 

hl, Christina Florin, Ronny Pettersson och 

4  

5  r 1952, bland annat från Sten Widell 25/6 1952, i Statens organisationsnämnd, 
TS], HI:24, Riksarkivet [hädanefter RA]. 

7  

m var positivt inställd till taylorismen, se t.ex. De Geer (1978: 301f) och Lindqvist 

8  
9  ment som Taylors lärjunge Frank 

. använda, 9. demontera, 10. avsyna, 11. förinställa, 12. 
ortera, tom, 14. vila för att övervinna trötthet, 15. uppehåll, oundvikligt, 16. uppehåll, 

11  
 SJ, Dbrorg, FIII:I (RA). 

14  

15  
16  

g har lönen en tendens att falla t.o.m. i förhållande 

mer abstrakta 
 har betraktats som ”the embarrassment of the middle classes” i marxistisk klassteori 

17  lbreth kompletterade se-

 MTM (Metod-Tid-

n. Se Berggren (1981: 47). 

de åtta personer som De Geer (1978: 239f) anser ha varit särskilt betydande för rationaliseringsrörelsens 
utveckling i Sverige var dock Sällf
En studie av C. Tarras Sällfors idéer och praktik utgjorde en central del i den avhandling jag trodde att jag 
skulle skriva om dels kontorsarbetets taylorisering och feminisering och dels kontorspersonalens förändrade 
livsstil 1920-1
text beror på att jag har saxat stycken från min 15 år gamla avhandlingspresentation där Sällfors var 
huvudperson. 

3  Jag har fått konstruktiva kommentarer på texten från Lars Ekda
Ulla Wikander. Det tackar jag för. 
Arbetet som generaldirektör under 1950-talet hindrade inte att han satt som ledamot i olika företagsstyrelser 
inom näringslivet: Atlas-Copco AB, Livförsäkringsbolaget Trygg och Svenska AB Philips. Vem är det 1959 
(1958: 971f). 
Tackbrev till Sällfors å
Generaldirektör C. Tarras Sällfors handlingar [hädanefter C

6  Brev från Th. Wigelius till Sällfors 26/6 1952, CTS HI:24 (RA). 
Brev från Edström till Sällfors 1/7 1954, CTS HI:56 (RA). Däremot hade möjligen intresset för 
rationalisering och trimning av statsförvaltningen svalnat något under 1950-talet bland männen som 
befolkade toppositionerna inom politiken. De Geer (1995: 188). Annars var t.ex. Wigforss en bland ledande 
ideologer inom SAP so
(1985: 169, 472 not 8). 
Telefonsamtal med Boel Grill (född Sällfors) 13/12 1994. 
Jfr De Geer (1995: 190). Sällfors (1943a: 96) redogör för de 17 rörelseele
G. Gilbreth definierade (s.k. ”therblig”, Gilbreth stavat baklänges): 1. söka, 2. finna, 3. välja, 4. gripa, 5. 
Transportera, lastad, 6. inställa, 7. sammansätta, 8
släppa, 13. transp
onödigt, 17. planlägga. 

10  KVAK Årsberättelse för verksamhetsåret 1948/1949 samt en PM daterad 7/6 1948 (märkt ”Training within 
Industry” med blyerts) som redogör för ”Man- och maskinschema”, i Statens järnvägar (SJ), Förvaltningsar-
kiven, Driftstjänstbyrån, Organisationsavdelningen (Dbrorg), FIII:I (RA). 
Protokoll vid KVAK sammanträde på Telegrafstyrelsen 6/10 1947, förste byråsekreterare i Telestyrelsen 
Lundells föredrag, s. 11, i

12  Scott (1998: 96). 
13  ”The temporal emphasis of high modernism is almost exclusive on the future” (Scott 1998: 95).  

Johansson (1986: 4-7) nämner fem olika tolkningar av taylorismens karaktär. Om taylorism och industriellt 
tillverkningsarbete se t.ex. Johansson (1990), Braverman (1985), De Geer (1978), Runeby (1978), Kyle 
(1979) och Berggren (1981). Om taylorism och kontorsarbete i Braverman (1985) och Greiff (1992). 
Hagberg (1986) och Lövgren (1993) diskuterar taylorism och hemarbete medan Brunnström (1990) tar upp 
taylorism och arkitektur. 
Se t.ex. De Geer (1978: 210, 216f) och Berggren (1981: 37ff). 
Enligt Marx (1973: 273f) spridda anteckningar i del tre av Kapitalet var medelklassens framtid dyster. Kon-
torsarbetarnas hade visserligen ett kvalificerat arbete och tillhörde den bättre betalda klassen lönearbetare. 
”Men under det kapitalistiska produktionssättets utvecklin
till genomsnittsarbetet.” I första hand genom ”arbetsdelningen inom kontoret” som endast förde med sig krav 
på en ”ensidigt utvecklad arbetsduglighet”, i andra hand genom att utbildningsinvesteringarna (handels- och 
språkkunskaper o.s.v.) både blev mindre särskiljande (i och med folkbildningens framväxt) och delvis mindre 
relevanta tillgångar (eftersom kunskapskraven för många befattningar minskade i takt med den ökade 
arbetsdelningen). Att Marx aldrig systematiskt arbetade in de nya medelklasserna i sina 
teoretiska arbeten
(Wright 1989: 13) och gett upphov till stora diskussioner. 
Sammanfattningen bygger på Braverman (1985: 103-123). Taylors lärjunge F.W. Gi
nare klockstudierna med rörelsestudier (jfr not 9). ”Rörelse-tid-studier” gjorde det möjligt att förhands-
bestämma tider, arbetstempon och metoder, utan att en särskild tidsstudie behövde göras.
Mätning) introducerades i Sverige på 1950-talet och fick en särskilt stor spridning här: år 1967 hade ca 
14 000 MTM-tekniker utexaminerats från Svenska MTM-föreninge

18  Kyle (1979: 34). 
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rikern Sundman (1984: 271ff), den danska historikern Geertsen (1990), den norska 

20  
exempel Wikander (1988) och Sommestad (1992). 

. För arbetslivshistoriker som i detalj vill rekonstruera arbetsprocessens utseende under 
 arbetsredogörelser ett utmärkt källmaterial. 

25  
ven influenserna 

26  
27  
28  
29  
30  

31  striförbund och Ingeniörsvetenskapsakademiens kommitté för ar-

 till en artikel av Ida Fischer, ”Yrkes-

enkelt tempoarbete hade visat sig passa för vissa arbetare. ”Dessa arbetare kallas av en del arbets-

rst svårt att 

32  än och 
TS HI:37 (RA). 

å-
, civilingenjör C. Tarras 

34  pendiater (1924: 95f). Jfr ”target migration”, Sällfors 

35  

36  f, 145ff). 

38  
39  

40  
erlin (brev från Sällfors till civilingenjör G. 

brev i CTS HI:31 (RA). 

en zwischen Ihrem bei uns so geachteten Vaterlande und Deutschland weiter 
rs 23/1 1940 (Sällfors brev, den 12/1 1940 enligt 

42  
. 

schen Reise zurück gekommen sende ich Ihnen [….] meinen besten Dank für die 
Mitarbeiter beim REFA bei meinen Besuch erwissen haben. Der 

 

19  Se den finska histo
historikern Hagemann (1988: 524) och den svenska historikern Florin (1992: 137f). 
Scott citerad ur Sommestad (1992: 256). Svenska empiriska exempel på hur återskapandet av könsmärkta 
arbetsuppgifter gått till redovisas i till 

21  Sällfors (1943b: 10)
olika perioder är dessa

22  Sällfors (1943b: 12f). 
23  Besparingsberedningen (1943: 14). 
24  Sällfors (1933: 40). 

Specialiseringens huvudsakliga nackdel var att personalen inte blev så mångsidigt tränad, ”varför vid sjuk-
domsfall o.d. ledningen inte har så många ersättare att välja på”. Sällfors (1933: 40f). Jfr ä
från Adam Smith (1776/1986: 110f). 
Sällfors (1933: 41). 
De Geer (1978: 114). 
Sällfors (1943b: 15f). 
Fischer (1934: 164). Jfr Wikander (1991: 43). 
Fischer (1934: 164). Jfr Kvinnoarbetskommittén (1938: 173) som av ”med arbetsbetingelserna praktiskt 
förtrogna personer” hade fått reda på att män ofta ansågs ”vara mindre lämpade att placera vid helt 
maskinbundet arbete. Kvinnor torde i större utsträckning kunna utföra stillasittande arbete”. 
Boken skrevs på uppdrag av Sveriges Indu
betsstudier. Den kom ut i fyra upplagor under 1940-talet. I boken hänvisar även Sällfors (1943a: 86) – efter 
tips från överingenjör Alex Engblom 17/11 1938, CTS HI:33 (RA) –
hygieniska problem vid rationaliserat arbete”, i Sociala Meddelanden hösten 1938. Här återkommer Fischer 
(1938: 642) till forskningsresultaten från bland annat Kaiser-Wilhelms-Institutetet i Dortmund. Enformig-
heten vid 
psykologer dagdrömmare”. Fischer (1938: 644) förmedlade även observationer från egna inspektioner: ”Vid 
[löpande-] bandarbete i mekanisk industri ser man även manliga arbetare, vilka ofta annars ha ytte
anpassa sig vid enformigt repetitivarbete.” 
Biografiska data om Sällfors i De Geer (1995: 182f), Vem är det 1959 (1958: 971f) och Svenska m
kvinnor (1954: 408f). Jfr även ”Meritförteckning”, C

33  Utdrag ur rapporter: Av Sverige-Amerika stiftelsens stipendiater (1924: 94f). Tack Andreas Melldahl för p
pekandet att det fanns en tryckt reserapport från stiftelsens stipendiat 1922-23
Sällfors. 
Utdrag ur rapporter: Av Sverige-Amerika stiftelsens sti
flyttade för att skaffa sig erfarenheter och återvände när målet var uppfyllt. Grönberg (2006: 94). 
Wren (2005: 356f). Sällfors deltog i tillämpningen av ”principerna för rationalisering av kontors- och förvalt-
ningsarbete”, berättar han (1943b: 5), ”vid ett tiotal företag” i Förenta Staterna under 1920-talet. 
Estus & McClymer (1994: 3f, 74-96, 122

37  Se Hardenby (1996: 51) som skriver om emigrationen av höganäsbor till Worcester och Norton Company. 
Brev från Sällfors till National School of Time Study 21/8 1934, CTS HI:35 (RA). 
Jfr Richardsons (1996: 16, 185f) diskussion om de särdeles stora problemen med att få tag i källmaterial från 
svenskars studieresor till Tyskland under själva kriget. 
År 1931 besöker han exempelvis en kontorsutställning i Berlin (brev från Sällfors till AB Svenska Kullager 
fabriken 25/9 1931), år 1935 gör han en ny studieresa till B
Ingelman 21/5 1925) och år 1938 ytterligare en resa till Tyskland (brev från Sällförs till G. N. Jeppson 30/9 
1938). Alla 

41  I januari 1940 tackar O. Graf, professor vid Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeits-Physiologie, Sällfors för bo-
ken Arbetsstudier inom industrin (1939): ”Es freut mich, wenn Sie von dem aus dem Institut stammenden 
Material Gebrauch machen konnten und wenn so Ihr Werk dazu beiträgt, die ja lange bestehenden 
wissenschaftlichen Beziehung
zu bleiben und zu vertiefen.” Brev från O. Graf till Sällfo
Grafs noteringar, finns ej bevarat i arkivet), CTS HI:31 (RA). 
Giertz (1981: 47) behandlar dessa tyska instituts inflytande på den svenska rationaliseringsrörelsen under 
1930-talet

43  ”Gerade von meinen deut
große Freundlichkeit, die selbst und Ihre 
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44  
45  

46  
47  

esuchte in vorigen Herbst [1938] Ihr Institut und hatte hierbei die Freude, Sie treffen zu 

iben, und daher besonders daran interessiert war, von den letzten Forschungsresultaten in der Arbeits-
nehmen zu dürfen.” Besöket gjordes bara någon månad innan kristallnatten, den 9-10 
t. ”The other day I just returned from a trip to Germany”, skriver Sällfors till G N 

49  
50  

trationsförmåga” (ibid.: 

52  
53  

feld vid Technische Hochschule i Darmstedt i slutet av 1930-
 till Wunderlich förlag, Verlag J A Bath, frågar Sällfors efter fler publikationer om de 

m förlaget ville vidarebefordra brevet till Wunderlich. Den 4/2 1939 skickar 
rtips (en bok av H. Düker), CTS HI:30 (RA). 

55  
rjade dock inflytandet från Tyskland göra sig mer 

56  
57  
58  
59  lingen av den moderna byråkratin under andra 

, en ny moral med disciplinering 

60  
ör utländska bolag” slår Thuleledningen fast följande (s. 15): ”För att 

n bliva 
r övertygad om åtgärdernas riktighet 

62  
iska arbetsutformningsprinciper i den socialdemokratiska folkhemsstaten. 

64  
65  

s. 11. CTS HI:45 (RA). 
67  Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 11. CTS HI:45 (RA). 
 

ganze Augenhalt in Berlin war von außerordentlichem Interesse für mich […]”. Brev från Sällfors till Kothe 
1/10 1934, CTS HI:31 (RA). 
Brev från Kothe till Sällfors 12/3 1935, CTS HI:31 (RA). 
De Geer (1978: 142). Kothes föredrag ”Arbetsstudier. Deras utveckling och nuvarande ståndpunkt i 
Tyskland” trycktes i Ingeniörsvetenskapsakademiens meddelande nr 109. Se Kothe (1936: 3). Citatet från 
förordet. 
Kippling (1997: 73f, 79). 
Giertz (1981: 47f). Jfr Kothe (1936: 8). 

48  ”Der unterzeichnete b
dürfen“, skriver Sällfors till Graf 8/8 1939 (CTS HI:32) och fortsätter: ”Der Grund meines Besuches war der, 
dass ich gerade beginnen sollte, ein Buch in schwedischer Sprache über Arbeitsstudien in der Industrie zu 
schre
physiologie Kenntnis 
november samma hös
Jeppson på Norton Company 30/9 1938 (CTS HI:31). ”I decided that I had better go back home, as things 
began to look a little serious down there.” 
Sällfors (1943a: 80). 
Sällfors (1943a: 82f). Düker hade ”ytterligare kontrollerat riktigheten av sina slutsatser genom att utföra 
undersökningar på dels viljesvaga skolbarn och dels sådana med bristande koncen
84). 

51  Sällfors (1943a: 87). 
Sällfors (1943a: 88). 
Brev från Sällfors till Wunderlich 18/2 1939, CTS HI:34 (RA). Sällfors hade fått upp ögonen för Wunderlich 
forskning vid ett besök hos professor E. Brames
talet. I ett odaterat brev
olika persontyperna och o
förlaget Wunderlich adress och litteratu

54  Giertz (1981: 49). 
De Geer (1978: 217). Jfr Giertz (1981: 46): ”Svenska ingenjörer och ekonomer hade sedan lång tid tillbaka 
påverkats av tyska förebilder […]. Under 1930-talet bö
gällande, vilket på ett avgörande sätt skulle förändra förutsättningarna för den svenska 
rationaliseringsrörelsens fortsatta verksamhet.” 
De Geer (1978: 354). 
De Geer (1978: 216, 237). 
Berggren (1981: 37ff, 42ff, 49 not 34). 
Scott (1998: 98f). Jfr Florins (1994: 175) diskussion om utveck
hälften av 1800-talet: ”Rationaliteten blev ett kontrollinstrument, en regim
av tid och kropp och kvinnor som en viktig ingrediens”. 
Englund (1982: 154, 171). I ”Föredrag den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska 
försäkringsbolag och generalagenter f
genomföra rationalisering av kontorsarbetet torde i regel erfordras tre förutsättningar: 1) Professor Sällfors 
eller liknande kapacitet för undervisning och inspirering; 2) En person, herr X, inom företaget, som ka
varm på Sällfors idéer och realisera dem; 3) En företagsledning, som ä
och kan hålla mannen, herr X, om ryggen.” CTS HI:45 (RA). 

61  Brev från Sällfors till G. Klemming (LM E) 27/10 1938, CTS HI:31 (RA). 
Nyströmer knöts även till Besparingsberedningen och var därmed en av dem som tillsammans med Sällfors 
försökte introducera taylorist
Besparingsberedningen (1943: 129). 

63  Föredrag av kontorschefen vid Thule-bolagen Bertil Nyströmer vid Ekonomklubbens årsmöte i Stockholm 
den 7/5 1938: ”Kontorens rationalisering och dess inverkan på personalen”, s. 2f, 6. CTS HI:45 (RA). 
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 14. CTS HI:45 (RA). 
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 13, 17, 19. CTS HI:45 (RA). 

66  ”Eftersom de flesta som sköta kontorsmaskiner äro kvinnor”, konstaterar han till exempel i förbifarten, ”bör 
skötseln och användningen icke vara beroende av muskelstyrka.” Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 
1938, 
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Nyströmers anförande, år 1939. Jfr Wikander (1991:42). Motståndet mot gifta kvinnors rätt till 
ch banker. Karlsson & 

8) och Neunsinger (2001). 

r Wikander (1991: 41) och Greiff (1992: 

70  yströmer, Ekonomklubben 1938, s. 22, 30f. CTS HI:45 (RA). Jfr Karlsson & Wikander (1987: 

71  
72  
73  

74  

cket liten andel av arbetarna på Bata-verken 
6) i sin recension av Sällfors (red.) 

0/7 
p ut en tjock bok om skofabrikanten i Zlin, Europas Henry Ford, med titeln ”Der 

76  
amålsenliga standardskrivbord”, var en bland inspirationskällorna. Föredrag av 

77  

79  
80  

gent sammansatt. 

81  
yddsstyrelsen 1890-1948, E4A:45 (RA). 

själv skall sköta sitt 
det vara alltför tröttsamt att både sköta detta och barnet och sålunda ej ha lust att 

. Föredrag av Sällfors vid Svenska Kommunal Tekniska 
ål och medel”, s. 9. CTS HI:24 (RA). 

ndamålsenliga, 

84  
85  
86  7: 400f). Jfr Lövgren (1991: 150). 

4-1974) – till direktionen för Maskinaktiebolaget Karlebo 31/12 1932, CTS HI:31 (RA). 

en dessa 

90  sas inom parentes. Korrespondens i CTS HI:30-37 (RA).  
rial, jfr not 

92  

68  Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 8-11. CTS HI:45 (RA). Förbudet att avskeda gifta kvinnor 
kom året efter 
lönearbete var särskilt stort under mellankrigstiden, inte minst inom försäkringsbolag o
Wikander (1987: 74f). Mer om motståndet i Frangeur (199

69  ”Föredrag [om Thule] den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska försäkringsbolag 
och generalagenter för utländska bolag”, s. 9. CTS HI:45 (RA). Jf
402). 
Föredrag av N
74). 
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 31-34. Citat s. 34. CTS HI:45 (RA). 
Brev från Sällfors till O. Graf 8/8 1939, CTS HI:32 (RA). 
”Föredrag [om Thule] den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska försäkringsbolag 
och generalagenter för utländska bolag”, s. 11f. CTS HI:45 (RA).  
”Rationalisering av kontorsarbete”, föredrag av kontorschef [Thule] Gösta Richert 19/4 1944, s. 7f. CTS 
HI:45 (RA). 

75  Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 23. CTS HI:45 (RA). Yrkesinspektris Ida Fischer (1938: 
644) hade mycket svårt att föreställa sig att den höga arbetstakten vid de löpande banden på Batas 
skofabriker i Zlin ”skulle passa våra svenska arbetare”. En my
höll ut med arbetstempot i mer än fem år, menade Rudolph Philipp (194
Handbok i industriell driftsekonomi och organisation (1945) i den syndikalistiska Arbetaren 9/7 och 1
1946. År 1928 gav Philip
unbekannte Diktator Bata”. 
Sällfors (1943b: 14). Målsättningen hos den tyska organisationen Schönheit der Arbeit, ”att åstadkomma 
billiga vackra och änd
Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 24, 29. CTS HI:45 (RA). 
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 23f. CTS HI:45 (RA). 

78  Jfr Hirdmans (1993) studie av, inte arbetsgivares utan politikers försök att lägga det ”lilla livet” till rätta. 
Gramsci (1982: 302f). 
Sporten fungerade som ett slags substitut för den patriarkaliska auktoritet som gick förlorad i takt med att 
företagen blev större, arbetsuppgifterna mer differentierade och personalstyrkan mer hetero
Conradson (1988: 112). 
Yrkesinspektionens med fleras årsberättelser, Yrkesinspektrisens årsredogörelse (1938: 51), i Riskförsäk-
ringsanstalten Arbetarskyddsbyrån/Arbetarsk

82  Tanken var att underlätta hemarbetet, ”så att en moder som fått sitt första barn och 
hushåll ej skall finna 
bidraga ytterligare till folkökningen i landet”
Föreningens årskongress 1943: ”Arbetsstudiernas m

83  Sällfors (1947: 400). ”Glas, porslin och bestick (kniv, gaffel och sked) äro tre med måltiden 
sammanhängande husgerådsgrupper”, fortsätter Sällfors (1947: 401), som borde vara ”ä
hållbara, vackra och prisbilliga serievaror”. 
Hagberg (1986: 199, 229ff); Hirdman (1993: 190, 206ff); Lövgren (1993: 105ff, 110f). 
Sällfors (1943a: 4f). 
Sällfors (194

87  Jfr Hagberg (1986: 197) och Hirdman (1993: 225). 
88  Grönberg (2006: 94). Citat av Sällfors från ett tackbrev – för en etsning, ”Plåtslagare”, av Uno Stallarholm 

(189
89  År 1978 fanns 31 av de drygt 200 konsultationsrapporter som Sällfors ansvarade för under åren 1929-1939 

tillgängliga för De Geer (1978: 107f), hos Sällfors änka Louise (1905-1991). Idag saknas äv
rapporter. Inget av Sällfors material finns längre kvar inom släkten. Telefonsamtal med Bo Sällfors 13/12 och 
20/12 1994. 
Året då brevkontakten togs redovi

91  Sällfors (1943b: 5). När rationaliseringsidéerna omsätts i praktik produceras det ett bra källmate
21. 
Jag kommer att göra arbetslivshistoriska fallstudier och mer i detalj undersöka hur arbetsprocessen förändra-
des på några av de arton listade företagens kontor, bland annat Thule och Höganäs Billesholms AB. 
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kså, tillsammans med 36 

94  
95  sm had deep Swedish roots […] by seeking systematically to follow the 

ton Company received widespread recognition as a pioneer in what to be called 
cClymer (1994: 77-96, citat 79, 85, 95). Jfr Hardenby (1996: 56ff). 

 5). 
, 190), Nybom (1980: 136) och Torstendahl (1991: 120ff). 

 arbetsstudier på Riksbanken (sedelräkningsavdelningen) år 1942 i CTS HI:56 (RA). 
ullverket och Riksbanken lämpar sig för fallstudier. Här finns det dels redan gjord 

99  
55). 

101  De Geer (1995: 189). Jfr De Geer (1978: 239f) och not 2. 
43: 110). 

43a: 28). 
104 b: 15). 

in kursivering. I Sällfors arkiv ligger KKF:s första remisskrivelse tillsammans med en 
”PM rörande litteraturstudier” som tar upp studier om typiska kvinnliga och manliga egenskaper (7 av 12 

 tysk forskning), i CTS HI:45 (RA). 

Riksarkiv
d, Generaldirektör Tarras Sällfors handlingar 

Statens järnv gsarkiven 

rganisationsavdelningen (Dbrorg) 1942-1963, Kommunikationsverkens arbets-

stalten Arbetarskyddsbyrån/Arbetarskyddsstyrelsen 1890-1948, Yrkesinspektionens 

Bra monopolkapital: arbetets degradering i det tjugonde århun-

93  Vid sidan av kontakterna med Industribyrån AB ingick Höganäs Billesholms AB oc
andra industriföretag, i den intensivundersökning 1937–1938 som Sällfors höll i inom ramarna för Rationali-
seringsutredningen (1939: 529). 
Grönberg (2006: 109f). Jämför även satsningarna i Tyskland inom Kraft durch Freude (se ovan). 
”In fact, Norton Company paternali
Höganäs model […] Nor
’welfare capitalism’”. Estus & M

96  Besparingsberedningen (1943: 86f, 129). Jfr Sällfors (1943b:
97  Jfr Heckscher (1952: 187
98  Sällfors (1943b: 9). Om

Riksförsäkringsanstalten, T
forskning om de kvinnliga statstjänstemännens arbetsvillkor (Nilsson 1996) och dels bra material bevarat 
från Sällfors egna undersökningar. 
Heckscher (1952: 185f). 

100  Nybom (1980: 151, citat 1

102  Andersson (19
103  Lindblom (19

  Lindblom (1943
105  Sällfors (1943c: 6) M

böcker utgörs av
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