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Forord 

Att skriva ett forord till en doktorsavhandling maste vara detsamma som 
att forbereda ett tal till en grammis- eller oscarsutdelning. Inte for att jag 
har nagon erfarenhet av det, men jag tror att jag kan tanka mig in i situa
tionen. Det galler att fa med ett tack till alIa som pa nagot satt har varit 
inblandade i arbetet. 

Forst ska man tacka sina handledare. Nar jag borjade forskarutbild
ningen yid Stockholms universitet hade jag forst Jarl Torbacke som 
handledare. I praktiken har dock Klas Amark hela tiden fungerat som 
min huvudhandledare och under de senaste aren varit bitradd av Bjorn 
Horgby. Utover Klas och Bjorn har hela ellerdelar av manus et lasts och 
kommenterats av Sten Andersson, Mats Bladh, Kalle Back, Staffan For
ham mar, Susanne Kvarnstrom, Lars Nilsson och Bo Persson, vilka 
sammantaget tackas for vardefulla synpunkter. 

Man ska ocksa tacka den vetenskapliga miljo i vilken avhandlingen 
vaxt fram. Ett sadant tack gar darfor bade till Klas Amarks seminarium 
yid Stockholms universitet och Lars Ingelstams postseminarium yid 
Linkopings universitet. I detta sammanhang riktar jag ett varmt tack till 
avdelningen for historia inom institutionen for Tema yid Linkopings 
universitet; Sten Andersson, KalIe Back, Staffan Forhammar, Bjorn 
Horgby, Eva J ohansson, Svante Kolsgard, Dag Lindstrom, Marie Clark
Nelson, Hans Nilsson, Gunilla Peters on, Lasse Stromback och Jan 
Sundin har alIa pa nagot satt bidragit till arbetet. Att tillhora ett sadant 
gang ar en av de basta vetenskapliga och sociala kickar man kan fa -
alldeles oavsett om man ar disputerad eIler inte. Ett tack gar ocksa till 
alla andra kollegor - ingen namnd, ingen glomd. 

Att tacka sina finansiarer hor givetvis till forordets uppgift. Arbets
miljofonden/Radet for Arbetslivsforskning finansierade projektet 
Statligt anstalIda arbetare och tjansteman 1860-1980 yid Historiska 
institutionen yid Stockholms universitet 1991-1992, i vilket jag ingick. 
Under avhandlingsarbetets slutfas har Kommunikationsforskningsbe
redningen/Tema Teknik och social forandring, institutionen for Tema 
samt Filosofiska fakulteten yid Linkopings universitet finansierat arbe
tet. 



Tack ocksa till Marie Clark-Nelson som oversatt sammanfattningen och 
till Peter Berkesand som gjort sattning och layout av avhandlingen. 
Personalen yid Folkrorelsearkivet i Linkoping liksom yid Postmuseum 
ska ocksa ha ett tack. Ett stort tack gar dessutom till Grant McLennan 
och Hunters & Collectors. 

Det storsta tacket riktas till min familj; Susanne, Sanna och Tove, 
utan vilka allt det har och det mesta darutover inte yore lika menings
fullt. Darfor tillagnas denna avhandling just Er tre. 

L£nkop£ng £ mars 1998 
Lasse Kvarnstrom 
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KAPITEL 1 

Aktorer och arenor 

"Att fa anstallning i ett statligt verk var yid denna tid en cmskedrom for 
de flesta unga man. Da mera an nagonsin var den satsen sann att 
kronans kaka var liten men saker. Liten var kakan overallt, men inga
lunda saker. Dartill kom ett relativt renligt arbete oeh inte minst att fa ga 
kladd i uniform."l 

Sa kunde en av statens trotjanare se tillbaka pa sin yrkesverksamma 
tid efter pensionering oeh beskriva intradet i statstjansten yid sekelskif
tet 1900. Det var uppenbarligen nagot speeiellt med att vara statsan
stalld. Staten var inte vilken arbetsgivare som helst. Den livslanga an
stallningstryggheten oeh uniformeringen ar saker trotjanaren pekar ut. I 
minnesteekningen framskymtar oeksa den utpraglat manliga varld staten 
var oeh en manlighet som forskare som historikern Christina Florin ofta 
betonat.2 

Staten var heller inte vilken arbetsgivare som helst. Relationen mellan 
den statliga arbetsgivaren oeh dess anstallda kan inte liknas yid en fot
bollsmateh, dar traning, skieklighet, dagsform eller slumpen avgjorde 
resultatet. Snarare kan motet mellan dessa part er (om ett begrepp fran 
arbetsl,1larknaden i ovrigt anvands) beskrivas som en mateh dar utgangen 
redan var mer eller mindre given. Det ena laget ha de namligen skrivit 
reglerna oeh till oeh med bestamt i vilken utstraekning det andra over 
huvud taget fiek vidrora bollen. Arbetsratten, reglerna, bestamdes helt 
oeh hallet av den statliga arbetsgivaren. Alternativet for de anstallda var 
att lamna statstjansten, att lamna spelet.3 Teoretiskt fanns visserligen 
mojligheten att vagra folja reglerna, men resultatet blev anda detsamma. 
Brott mot gallande arbetsratt bestraffades med "rott kort", dvs med av
sked. 

Det politiska arbetsgivarskapet forutsatter inte detta, men ar 1897 var 
det sa. Den tredje januari detta ar samlades brevbararna i Linkoping till 
mote. Hosten dessforinnan hade de bildat en lokalkrets i den tio ar 
gamla Sveriges Postvaktbetjenteforening. AlIa brevbararna oeh de s k 
reserverna hade anslutit sig till foreningen, liksom de tva som statione
rades i Vadstena. Sammanlagt fanns det femton medlemmar i kretsen. I 
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kretsens stadgar hade de enats om att gemensamt arbeta for sitt 
"framtida val och beframjande af ett gott kamratskap" och nu skulle de 
upp till bevis. Dagordningens viktigaste punkt utgjordes av lonefragan. 

F orvantningarna pa foreningen var mahanda stora, om det vet vi inte 
sa mycket, men om det nu var sa maste dessa ha kommit pa skam den 
har januaridagen i slutet avforra seklet. Motet avslutades hastigt efter att 
det foregaende motets protokoll ha de lasts upp. Det fanns namligen 
ingenting att diskutera eftersom Generalpoststyrelsen hade forkastat 
riksforeningens 10neforslag.4 

PROBLEMATISERING 

Det mest saregna med den statliga arbetsgivaren ar dess politiska karak
tar. Det innebar att arbetsgivaren ar politiskt ti11satt, paverkbar och 
ocksa mojlig att avsatta pa politisk vag. Detta skiljer staten som arbets
givare fran alla privata motsvarigheter - oavsett tid och rum. Under lang 
tid var det politiska arbetsgivarskapet sa konstruerat att de statsanstallda 
saknade forhandlings-, avtals- och strejkratt. Utifran dessa forhallanden 
syftar avhandlingen till att analysera hur de statsanstallda uppfattade sig 
sjalva och valde att hantera den arbetsrattsliga situationen. Tva huvud
fragestallningar kan utifran syftet och de tidigare relaterade exemplen 
formuleras; vilka identiteter hade de statsansta11da och vilka strategiska 
val gjorde de for att hantera sin arbets- och livssituation? Genom att 
satta fragan om de statsanstalldas identitet i centrum sammanbinds 
ocksa avhandlingens tva huvudfragor da relationen mellan arbetsgivare 
och ansta11da paverkar identiteten samtidigt som identiteten givetvis pa
verkar relationens utformning. 

Fragan om hur de statsanstallda upplevde sig sjalva, sina identiteter, 
reser en rad fragor. Fanns en identitet gemensam for de statsansta11da, 
dvs en kollektiv identitet? Vilken var dess innehall? Vilka omfattades av 
den? Fanns det nagra skillnader beroende pa var i staten man var an
sta11d? Hur forho11 sig denna eventuella identitet till andra liknande 
gruppers identiteter? Skedde nagon forandring av denna identitet over 
tiden och hur forho11 sig identiteten till eventue11a forandringar i relatio
nen mellan den statliga arbetsgivaren och de statsansta11da under under
sokningsperioden? Vilken var relationen me11an den identitet de stats
anstallda sjalva konstruerade och den identitet de tillskrevs av omvarl
den, fr a da fran den statliga arbetsgivarens sida? 
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For att forst<! de anstalldas agerande ar det nodvandigt att ta motparten i 
beaktande. Detta gall er oavsett om arbetsgivaren ar offentlig eller privat, 
men blir an viktigare om denne ensidigt fasts taller loner och andra 
arbetsvillkor. Relationen mellan staten och dess anstallda kommer 
framfor allt att studeras utifnln hur loner och andra arbetsvillkor fast
stalldes av riksdagen. Hur var lonesystemet konstruerat? Vilka var moti
ven bakom dess utformning och vilka var dess funktioner ur arbetsgivar
respektive arbetstagarsynpunkt? Hur var de statsansralldas realloneut
veckling och hur stor var den i forhallande till liknande grupper pa ar
betsmarknaden? Vilka strategiska val gjorde den statliga arbetsgivaren? 
Hur paverkade den politiska sammansattningen av arbetsgivaren dessa 
val? Skedde nagon forandring av arbetsgivarens strategi? Pa motsva
rande satt kan liknande fragor stallas om de statsanstallda. Vilka mojlig
het er hade de att paverka arbetsgivaren? Vilka strategiska val traffade 
de? I vilken utstrlickning var des sa val betingade av den statliga arbetsgi
varens val av strategi? Forandrades de statsanstalldas strategival over ti
den och i sa fall i vilka avseenden? 

Undersokningen ar forlagd till tva av de statliga verken; Statens Jarn
vagar och Kungliga Postverket, och de fackliga organisationer som or
ganiserade merparten av dess personal, Svenska Jarnvagsmannaforbun
det och Svenska Postmannaforbundet, under perioden 1897-1937 och 
den baseras pa en analys av tva kompletterande nivaer; en nationell och 
en lokal. Den nationella nivan, riksdagen i framsta rummet, utgor arenan 
for det officiella motet mellan arbetsgivaren och de anstallda. Det var i 
riksdagen de viktiga och avgorande besluten togs, den fungerade som de 
statliga verkens bolagsstamma. Samtidigt upptradde de ansrallda pa 
denna arena, inte som part i traditionell mening utan via de kanaler som 
stod till buds. Det skedde bland annat som brevskrivare vars brev riks
dagsledamoter citerade, i form av petitioner till verkens ledningar eller 
direkt till regeringen, som remissinstanser, som ledamoter i utredningar 
och ytterst som arbetsgivarrepresentanter i egenskap av riksdagsledamo
teI. 

Riksdagen var en viktig motesplats for staten och dess anstallda men 
samtidigt inte den enda. Det konkreta motet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare skedde lokalt. Det var dar, pa kontor och bangardar, som 
arbetsgivarpolitiken omsattes i praktiskt handling. Det var dar de an
stallda forsokte hantera denna politik i vardagen. Pa samma satt var det i 
den lokala verkligheten som identiteterna konstruerades. 
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Den lokala nivan utgors av Linkoping. Linkoping har valts av krasst 
praktiska skal. Det ar dar jag bor och arbetar. Samtidigt maste det beta
nas att detta val i sig inte behover vara kontroversiellt, da syftet med 
studiet av den lokala nivan ar att konkretisera avhandlingens syfte och 
inte att problematisera relationen mellan t ex fackforbundens centrala 
ins tans och lokalavdelningarna.5 Det Finns heller ingenting i exempelvis 
forbundens officiella historiker, Henry Kjellvards Det bevingade hjulets 
folk och Gustaf Mattelins Minnesskrift, ell er i forbundens arsberattelser 
som tyder pa att de tva Linkopingsavdelningarna pa avgorande punkter 
skilde sig fran forbundens allmanna utveckling. Arbetsgivarskapet tag 
sig heller inte exceptionella uttryck i Linkoping.6 lnneborden i valet av 
de tva undersokningsnivaerna diskuteras ytterligare i avsnitten om akto
rerna. 

PERIODISERING 

Valet av tidsperiod, 1897-1937, sammanfaller i start med den fas av in
dustrikapitalismen som histarikern Rolf Torstendahl karakteriserat som 
organiserad kapitalism. Torstendahl utgar fran fyra variabler nar han gor 
sin periodisering: den tekniska forandringen och dess inverkan pa ar
betsprocessen, arbetsfordelningen mellan arbetare och tjansteman, sam
hallets ekonomiska struktur samt arbetarnas organisering och klasskam
pen. Under den organiserade kapitalismen vaxte ett samarbete mellan 
staten och industrin fram. 7 

lnom den histariska forskningen ar Torstendahls fasindelning omdis
kuterad. Klas Amark menar att teknologins betydelse overvarderats pa 
ekonomins bekostnad, Svenbjorn Kilander anser att en idehistorisk di
mension maste tillforas och Ulla Wikander att konsdimensionen saknas 
i Torstendahls typologi, for att ge nagra exempel fran debatten. 8 Fragan 
om periodindelningens datering ar ocksa omdiskuterad.9 Torbjorn Nils
son som studerat riksdagens forsta kammare 1867-1886 menar t ex att 
modellen bortser fran de politiska krafternas utveckling under 1800-talet 
och att staten faktiskt var mycket aktiv i naringslivets utveckling redan 
under den period Torstendahl benamner klassisk kapitalism. lO Fasin
delningen har analytiskt anvants av Torstendahl sjalv for att gora inter
nationella jamforelser. 11 Mitt syfte ar dock ett helt annat. T orstendahls 
karakteristik av den organiserade kapitalismen utgor framst en utgangs
punkt for att diskutera utvecklingen under en given tidsperiod, som pa 
avgorande punkter skiljer sig fran bade den foregaende och den kom-
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mande perioden. T eorin om den organiserade kapitalismen anvands har 
alltsa framst som ett periodiseringsinstrument. 

Under den organiserade kapitalismen fick staten ett nytt ansikte. 
Statsmakten blev mer interventionistisk och intog en mer aktiv roll i na
ringslivet. Detta resulterade bland annat i ett starkt vaxande eget arbets
givarskap. Ett svar pa detta blev framvaxten av en byrakratisk organisa
tion som administrerades efter hierarkiska linjer dar varje kugge maste 
gora sin del for att systemet skulle fungera. Byrakratiseringen av det 
statliga arbetsgivarskapet var ett uttryck for en allman trend som ocksa 
fanns inom det privata naringslivet. 12 

I denna process spelade kommunikationsverksamheten en central 
rol1.13 Den framvaxande industrin kravde snabba och sakra transporter 
av gods, personer och meddelanden. I Sverige tog staten ett stort ansvar 
for denna expansion. Kommunikationerna kravde en rutinisering och 
centralstyrning for att fungera rationellt och sakert. Tagen fick inte 
krocka med varandra, gods och personer maste fraktas dit de skulle, 
post och andra meddelanden maste fram. Tidtabeller och postturer 
styrde verksamheten. . 

Avgransningen av undersokningsperioden har bestamts utifran forhal
land en yid de tva valda statliga verken. 1897 skedde en omfattande reg
lering av jarnvagsmannens loner, den forsta sedan 1874. Forutom lone
reglering innebar den att merparten av personalen uppfordes pa konsti
tutorial, dvs en i princip livslang anstallningstrygghet. Regleringsarbetet 
yid Kungliga Postverket var mer kontinuerligt an pa jarnvagsomradet, da 
t ex det exakta antalet ordinarieanstallda under lang tid faststalldes av 
riksdagen varje ar. 1897 ars jarnvagsreglering skedde i Ijuset av ett lik
nande "moderniseringsarbete" av de postanstalldas anstallningsvillkor. 
Det var staten som ensidigt faststallde arbetsvillkoren, vilket skedde 
utifran principen om den statliga hoghetsratten. Denna princip har sina 
rotter i den svenska militarstatens framvaxt under 1600-talet och 1634 
ars regeringsforms stadgande att "regementet maste hava sin gang", dvs 
att staten skulle ha oinskrankt mojlighet att bevaka sina intressen. Av 
statens ordinarie tjanare kravdes lydnad, objektivitet och lojalitet. Dar
for saknade de statsanstallda varje form av forhandlings-, avtals- och 
strejkratt. I utbyte garanterades tjanaren livslang anstallningstrygghet. 14 

Yid denna tid vaxte ocksa de fackliga forbunden pa det statliga omradet 
fram. 

Undersokningen avslutas 1937, det ar riksdagen beslutade om en be
grans ad forhandlingsratt for de statsansrallda tjanstemannen. Under det 
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foljande decenniet utvecklades en ny praxis som innebar att avtal traffa
des med staten och med 1966 ars forhandlingsordning gays de statsan
stallda en fullstandig forhandlings-, avtals- och strejkratt. Undersok
ningens slutar infaller dessutom da industrikapitalismen ar pa vag att 
overga till en ny fas som Torstendahl benamner participatorisk kapital-
. 15 Ism. 

Den period jag studerar ar just den period da den statliga arbetsgiva
ren i vasentlig utstrackning foretraddes av riksdagen, samtidigt som de 
anstallda representerades av sina fackliga organisationer. Fore 1897 
fanns det i stort sett inga personalorganisationer, efter 1937 forlorade 
riksdagen sitt stora inflytande pa loneregleringarna. Riksdagens domi
nans pa arbetsgivarsidan ar ocksa ett skal till att studien av lonerna ligger 
pa just riksdagen. Det ar under denna tid riksdagen debatterade de stats
anstalldas loner med fackets man direkt i riksdagen. 

Valet av undersokningsperiod sammanfaller ocksa med demokratise
ringen av det svenska politiska system et. Parlamentarismen fick sitt ge
nombrott, rostratten for man utvidgades successivt och genom den 
kvinnliga rostrattens inforande blev rostratten nastan allman och lika. 
1897 styrdes Sverige av en protektionistisk hogerministar medan land et 
hade en socialdemokratiskt ledd koalitionsregering 1937. Samtidigt 
skedde en stor strukturomvandling av de svenska naringarna. I slutet av 
1800-talet dominerade de agrara naringarna starkt sysselsattningen. 1937 
hade jordbrukets och skogsbrukets andel av sysselsattningen minskat 
fran drygt 60% till mindre an en tredjedel. Det motsvarades av en lika 
drastisk okning av andelen sysselsatta inom industri och hantverk, han
del och samfardsel samt offentlig forvaltning och andra tjanster under 
'd . d 16 tl speno en. 

S] OCR POSTEN INFOR DEN TEKNISKA REVOLUTIONEN 

Staten ar idag en av Sveriges storsta arbetsgivare. Motet med statens tja
nare har blivit en del av var vardag. Detta var tidigare langt ifran sjalv
klart. Den svenska statens historia som arbetsgivare ar ingalunda lang 
om militarvasendet undantas. Ett av de forsta civila omraden som det 
statliga arbetsgivarskapet kom att omfatta var postverket. 1636 ars for
ordning om den s k postbadhen skedde i skenet av 1634 ars regerings
form och den omfattande organiseringen av stormaktstidens svenska 
militarstat. Trots sitt militara ursprung innebar postbadhen att post
gangen i princip gjordes tillganglig for alla. 17 Pram till mitten av 1800-
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talet var dock den statliga verksamheten utanfor den rent militara av 
blygsam omfattning. Kring mitten av 1840-talet borjade den vaxa, framst 
pa kommunikationsomradet, men aven vad gall er halso- och socialvilrd 
liksom samhallsplanerande verksamhet. 

Med jarnvagen revolutionerades transporttekniken. I ett land som 
Sverige, senkomling i den europeiska industrialiseringsprocessen, kan 
dess betydelse inte nog betonas. Jarnvagsbyggandet var inte ett resultat 
av industrialiseringen, som i Storbritannien, utan ett viktigt led i den
samma. 18 I Storbritannien hade industrialiseringen inletts langt fore 
jarnvagarnas tillkomst, medan industrialisering och jarnvagsbyggande 
sammanfoll i Sverige, liksom i flera andra lander. 

Det nya transportmedlet introducerades i Sverige yid mitten av 1800-
talet. Utbyggnaden av det svenska jarnvagsnatet skedde pa tva komple
mentara satt; bade pa enskilt initiativ och via statens forsorg. Det starka 
statliga intresset betingades av saval infrastrukturella som naringspoli
tiska skal. De stora kapitalkostnaderna pa jarnvagsomradet var ocksa en 
forklaring till statens engagemang. Aven om den sammanlagda banlang
den hos de privatagda enskilda jarnvagarna lange oversteg de statliga in
tog statsintresset redan fran borjan en central roll genom anlaggandet av 
de s k stambanorna genom Sverige. Jarnvagarna blev en viktig marknad 
for den framvaxande industrin samtidigt som transporttiderna forkorta
des. Begransningarna lag i banlangd, natverkets geografiska utbredning 
liksom till en borjan i variationen i sparbredd mellan olika banor och 
bolag. 

Jarnvagens betydelse kan ocksa forstas pa ett annat plan. Av trans
portekonomiska och sakerhetsmassiga skal kravdes ny teknik pa organi
sationsomradet. Standardisering, rutinisering och kontroll intog en helt 
annan och mer central roll an vad som tidigare hade V~lrit nodvandigt. 
Tagen fick inte krocka. Sakerheten for gods och personer maste garan
teras. Tidtabeller och reglementen blev de styrande instrument en for 
denna typ av organisation. 19 Historikern Lennart Lundmark pekar t ex 
pa jarnvagarnas betydelse for inforandet av en gemensam klocktid. 20 

Jarnvagsteknologin utgjorde pa sa vis ett betydande inslag i det kom
munikationsforskaren James R Beniger kallar "kontrollrevolutionen".21 

Postverket var inte sent att utnyttja det nya transportmedlet. Post i 
brevla.dor medfoljde ragen pa de forsta stambanorna 1856, aven om det 
fran bade SJ:s och Postens sida fanns betankligheter. Postens tveksam
heter grundades pa de hoga kostnader som bl a berodde pa fatal et for
sandelser. Anvandbarheten begransades ocksa av jarnvagsnatets bristfal-
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1iga tackning av ytan. Fran och med 1863 upprattades dock ett organise
rat samarbete mellan jarnvag och post. Poststationer inrattades yid alIa 
statens jarnvagsstationer. De "forenade poststationerna" uppkom. Bada 
verken hade ekonomiska vinster att hamta genom denna konstruktion, 
eftersom loka1- och persona1behov till viss del sammanfo11. Pa :hskilIiga 
orter intradde jarnvagspersona1 i postens tjanst. Anta1et poststationer 
tiodubb1ades under en tjugofemarsperiod fram till 1875. Jarnvagsposten 
innebar snabbare befordran och hade dessutom fordelen att avsevarda 
tidsvinster kunde goras genom att medfo1jande posti1jon skotte 
brevsorteringen under resans lopp. Omsorteringen pa postanstalterna 
minskade, liksom behovet av s k 10svaskor.22 Losvaskor var benam
ningen pa ett system med forseglade vaskor med postforsandelser base
rat pa kontrakt mellan den enskilde korrespondenten och Postverket. 
Anvandaren fick beta1a en avgift for formedlingen mellan de olika post
kontoren men slapp i genga1d att hamta posten pa postkontoret vilket 

1· "d d 'd 23 var van 19t Vl en tl en. 
Organisatoriskt anpassade sig Postverket successivt till de krav den 

nya transporttekniken stallde. Det skedde visserligen inte snabbt men 
matte inte heller alltfor stora hinder. Posten var en liten organisation 
med fatalig personal och liten produktionsvolym. Brevforsandelserna 
vaxte i antal genom den okade laskunnigheten och de allt starkare beho
yen av informationsutbyte i industrialiseringens spar. Posten tillfordes 
dessutom ytterligare arbetsuppgifter da den separata kronobrevbaringen 
upphorde under 1870-talet och den s k klockareposten 1888.24 Samtidigt 
kompletterades jarnvagsposten med 1877 ars beslut om lantbrevbarning 
dit jarnvagen inte ll<ldde.25 Den nya transporttekniken inbjod 
anvandarna att utnyttja stordriftsfordelarna och staten samlade all 
postformedling i en och samma organisation - Kungliga Postverket -
och organiserade aven den icke jarnvagsbundna delen av verksamheten 
utifran jarnvagssystemet. 

Postverket blev harigenom bade en tidig utnyttjare av det framvax
an de jarnvagsnatet och en betydande marknad for detta infrasystem. 
Teknik- och vetenskapshistorikern Arne Kaijser havdar att Posten har 
haft en svag teknisk koppling och istallet varit en utnyttjare av redan 
befintliga system.26 Ur ett teknikhistoriskt perspektiv kan detta beskri
vas med hjalp av Thomas P Hughes teori om "stora tekniska system".27 
Jarnvagarna utgor ett klassiskt sadant av forsta rangen medan postverk
samheten satillvida ar ett immateriellt system av en andra och lagre rang 
som ar beroende av materiella sadana. For formedlingen av brev och 
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andra forsandelser maste alltsa Posten anvanda sig av andra transport
system, som exempelvis jarnvagarna. Ett tydligt uttryck for detta bero
ende var framvaxten av en ny distriktsorganisation under 1870-talet. 
Postens nya distriktsforvaltningar var uppbyggda i direkt anslutning till 
jarnvagsnatet.28 Att denna anpassning och reorganisering inte var isole
rad till Sverige har bl a foretagsekonomen Alfred Jr Chandler visat uti
fran nordamerikanska forhallanden. 29 

Ursprungligen hade Postverket varit fristaende fran riksdagen som ett 
kungligt s k prerogativ (privilegium). Fr 0 m 1809 blev det dock en be
villningsfraga och darmed understallt riksdagen. Ar 1868 starktes agar
kontrollen ytterligare genom beslutet att riksdagen hade att fixera ansla
gen for bade drifts- och nyinvesteringskostnader. Riksdagens kontroll 
over Postverket blev darmed for lang tid framover hardare an over nagot 
annat av de statliga kommunikationsverken. Detta motiverades framfor 
allt av den monopolstallning posten hade vadgallde brevformedlingen, 
genom beslutet om Postmonopolet 1888.30 Postverket uppnadde ocksa 
affarsverksstatusen, med dess storre matt av sjalvstyre i exempelvis per
sonalfragor, forst 1911. Redan fran 1876 gallde detta i ·praktiken for 
Statens Jarnvagar.31 

ARBETSGIVARAKTORERNA 

Forhallandet mellan den statliga arbetsgivaren och de statsanstallda ar en 
relation mellan olika aktorer. Pa liknande satt konstitueras de statsan
stalldas identitet av deras egen sjalvbild, men aven av den bild omvarlden 
tillskriver demo Darfor ar det nodvandigt att precis era vilka som ar de 
viktigaste aktorerna i den fortsatta framstallningen. 

192 4 ars socialiseringsnamndsutredning konstaterade; "Den av 
Kungl.Maj:t tillsatta ledningen for statsbanorna har i vissa vasentliga 
hanseenden blivit ett blott verkstallande organ. De avgorande besluten 
rorande statsbaneforvaltningen har fattats av statsmakterna" och karak
teriserade vidare SJ som "en hybrid av affarsverk och politiskt forvalt
ningsorgan.,,32 Denna beskrivning gallde givetvis ocksa Postverket. 

All statlig verksamhet ar ytterst resultatet av politiska beslut. Det 
statliga arbetsgivarskapets konkreta innebord varierar och bestams uti
fran vilken typ av verksamhet som avses liksom det faktum att staten till 
skillnad fran privata arbetsgivare kan ha flera olika skal till varfor verk
samheten bedrivs, till exempel regionalpolitik, skattepolitik eUer av so
cialpolitiska och sysselsattningsmassiga orsaker. Statens direkta infly-
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tande, graden av politisk styrning, varierar alltifran myndighetsutovande 
organ, dvs den egentliga forvaltningen, till statliga aktiebola§ som istallet 
lyder under samma lagstiftning som det privata naringslivet. 3 

I det svenska politiska systemet ar det riksdagen som ytterst har den 
beslutande makten. For det statliga arbetsgivarskapet innebar det att 
riksdagen i samma personar arbetsgivare och den som lagstiftar om de 
spelregler som skall galla pa arbetsmarknaden. Riksdagens bada kamrar 
fungerade som det statliga arbetsgivarskapets bolagsstamma. Endast i 
underordnade fragor var beslutanderatten delegerad till regering 
o ch/ eller respektive verksledning under den tidsperiod som undersoks 
har. Kompetensfordelningen kan beskrivas som att riksdagen satte upp 
de finansiella ramarna och skisserade den verksamhet staten skulle be
driva, genom budget en, medan verksledningarna fick satta sin egen pra
gel pa och i viss man forma det i forvag bestamda innehallet. 

For att forsta den konkreta inneborden i det politiska arbetsgivarska
pet och forhallandet mellan dess olika delar ar det nodvandigt att sche
matiskt klargora beslutsprocessen i den svenska riksdagen. Efter det att 
ett initiativ (en fraga) vackts kan regeringen tillsatta en utredning vars 
betankande gar pa remiss innan det tillsammans med remissvaren laggs 
till grund for en proposition. Nar propositionen natt riksdagen over
lamnas den, tillsammans med eventuella motioner, till berort utskott. 
Utskottets betankande behandlas darefter av riksdagen innan beslut 
fattas och resulterar i en riksdagsskrivelse. Beslutet overlamnas till rege
ringen som sedan med hjalp av forvaltningen har att verkstalla det. 34 

Det politiska arbetsgivarskapet var och ar i hogsta grad beroende av 
det politiska laget i riksdagen. 1924 ars socialiseringsnamnd konstaterade 
bl a att "Ett starkt framtradande drag i statens jarnvagars historia aro de 
fluktuationer, som betingats av att statsmakterna pa ~rund av politiska 
skiftningar haft olika intentioner yid olika tillfallen." 5 Darfor blir det 
viktigt att klargora vilka politiska krafter som fanns foretradda i riksda
gen, vilken styrka dessa hade och hur sammansattningen forandrades 
over tiden. Utifran utskottens centrala roll i det svenska politiska syste
met - alIa arenden maste forst behandlas dar enligt det s k beredningst
vanget - blir ocksa dessa viktiga. Regeringens politiska farg har likasa 
betydelse eftersom denna tillsatte kommitteer och forfattade proposi
tloner. 

Ledningarna for Statens Jarnvagar och Kungliga Postverket ses i av
handling ens perspektiv mer som riksdagens "forlangda arm" under un
dersokningsperioden. Detta gall er an mer dess lokala representanter i 
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Linkoping . .Aven om beslutanderatten endast i underordnade fragor de
legerats till respektive verksledning gar det inte helt att bortse fran des
sas roll i beslutsprocessen. Verksledningarna var politiskt tillsatta och 
med sin sakkunskap hade de latt att vinna riksdagsledamoternas oron. 
Initiativet till utredningar togs oft a av verksledningarna och de utgjorde 
givetvis alltid remissinstanser i dessa arenden. Dessutom kunde sjalvfal
let t ex verkschefen valjas in i riksdagen som vilken annan valbar med
borgare som helst och ledamoter i utredningar rekryterades ofta bland 
verkens hogsta tjansteman. I dessa egenskaper aterfanns verksledning
arna i riksdagen. 

De viktigaste aktorerna pa arbetsgivarsidan aterfanns alltsa i riksda
gen. Riksdagens behandling av de statsanstallda ar darfor central att stu
dera for avhandlingens syfte. 

AKTORER BLAND DE STATSANSTALLDA 

For de statsanstallda var det sjalvfallet av betydelse i vilken utstrackning 
de hade en verklig mojlighet att tiIlsatta, paverka och avsatta den poli
tiska arbetsgivaren. Processen fram mot okad och mer jamlik rostratt, 
dvs den demokratiska utvecklingen, okade satillvida aven de statsanstall
das mojligheter till paverkan. 

S] och Posten sysselsatte en i takt med expansionen vaxande skara 
manniskor vars forhallande till arbetsgivaren var Iangt ifran entydigt.36 

Som en bas fanns den fasta personalen, de ordinarieanstallda, indelad i 
tjansteman och betjanter, med hogre skolexamen som ragang mellan 
kategorierna. Dessa grupper var anstallda pa konstitutorial, dvs med en 
Iivslang anstallningstrygghet forsavitt inte allvarligt tjanstfel begicks. 
Dessutom fanns ambetsmannen som tillsattes pa forordnande med 
kunglig fullmakt och som endast kunde avskedas efter Iaga rannsakan 
och dom. Runt sekelskiftet borjade dock skillnaderna mellan ambetsman 
och ovriga ordinarieanstallda i praktiken att forsvinna. 37 

Skillnaderna var storre gentemot andra personalkategorier. Vid sidan 
av den ordinarieanstallda personalen fanns yid de oIika verken en rad 
grupperingar med sinsemellan vitt skilda anstallningsformer. I botten 
fanns den tillfalliga personalen, reserverna ell er extrabetjanterna, som 
tjanstgjorde yid de ordinaries franvaro eller yid speciellt betungade peri
oder som exempelvis jul- och nyarspostens utdelning. Grundtanken var 
att man skulle borja sin tjanstgoring yid respektive verk som reserv for 
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att efter nagra ars yrkeserfarenhet bli antagen som extraordinarie for att 
efter ytterligare ett antal ars mer fast tjanstgoring befordras in bland de 
ordinarie. Pa sa vis skulle en god rekrytering till karen alltid garanteras. 
Under langa tider oversteg till och med antalet reserver och extraordi
narie antalet ordinarieanstallda, vilket kortsiktigt var lonande for verken 
da kostnaderna for denna personal var lagre.38 De gick ju i lara. Den 
livslanga anstallningstryggheten och flera av de ovriga loneformanerna 
gallde inte heller denna personal. Yid Postverket var dessutom lant- och 
ladbrevbararna anstallda pa entreprenad och poststationsforestandarna, 
av vilka manga var kvinnor, pa kontrakt och de kunde avskedas sa fort 
nagon la de ett lagre bud pa tjanstens utforande eIler om den kvinnliga 
innehavaren av tjansten gifte sig. Liknande grupper hos SJ var rallarna 
och banarbetarna som ofta arbetade pa beting. Arbetarna yid jarnvags
verkstaderna, och aven banarbetarna fran 1925, ha de kollektivavtal, pre
cis som arbetarna inom den privata industrin. 

Tas arbetsprocessen som utgangspunkt ar det givetvis nodvandigt att 
alIa dessa disparata grupper beaktas. Huvudsyftet har ar dock ett annat. 
Kollektivavtal, beting, kontrakt och entreprenad forekommer aven pa 
den privata arbetsmarknaden. Intresset kommer darfor att inriktas helt 
pa de ordinarieanstallda. Denna grupp utgjorde definitionsmassigt en del 
av staten, av den ordinarie budgeten, och skilde sig darfor fran de priva
tanstallda. De reglementen och instruktioner som styrde respektive yr
keskategoris uppgift gallde de ordinarieanstallda. Ur arbetsrattslig syn
punkt var ordinarieanstallningen ett utmarkande och sarskiljande drag 
for det statliga arbetsgivarskapet. 

Bland de ordinarieanstallda koncentreras undersokningen till den 
lagsta gruppen som ocksa utgjorde det overvaldigande flertalet. Det var 
de som lange klassificerades som betjante. Titulaturen forandrades un
der periodens gang. Ett tag kallades de for "tjansteman av lagre grad" 
och sa smaningom for bara "tjansteman".39 Ofta kaIlades de for "lagre 
statstjanare". Dessa tjanstetitlar anvands synonymt framgent. Sta
tionskarlar och banvakter bland SJ-personalen och brevbarare och pos
tiljoner inom posten dominerade stort denna kategori av lagre statstja
nare. De ha de sin fackliga organisationshemvist i Svenska Jarnvagsman
naforbundet respektive Svenska Postmannaforbundet, vilka utgor akto
rerna bland de statsanstallda i foreliggande undersokning. 

Svenska Jarnvagsmannaforbundet bildades i slutet av 1890-talet och 
kom fran mitten av 1900-talets forsta decennium att dominera den fack
liga organiseringen inom jarnvagsvasendet.40 Organisationer hade fun-
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nits lange yid jarnvagen, bade yid SJ och yid de olika privatagda banorna. 
Tidigare ha de organisationslinjerna foljt bade den hierarkiska yrkes
strukturen och agofordelningen inom naringen. Varje yrkeskategori och 
varje bana hade sin egen organisation. Jarnvagsmannaforbundet anam
made industriforbundsprincipen och stravade darfor att organisera alIa 
jarnvagsanstalIda i ett och samma forbund. I detta arbete fick forbundet 
strida mot bade de olika banornas och yrkenas sarorganisationer och 
mot konkurrerande forbund, som exempelvis Jarn- och metallarbetare
forbundet, Malareforbundet och Grov- och fabriksarbetareforbundet,41 
som organiserade privatanstalld arbetskraft. Bland medlemmarna fanns 
bade statligt och privatanstalld arbetskraft, liksom de som lydde under 
kollektivavtal, ha de betingsanstallning och de som anstallts pa konstitu
torial, som var den vanligaste form en av ordinarieanstalIning. Nar val 
forbundet overvunnit den varsta splittringen blev det snabbt ett av de 
storsta och bast organiserade fackforbunden i Sverige. 42 Yid sidan av 
Jarnvagsmannaforbundet fanns nagra yrkesforbund av mer seglivad ka
raktar; Sveriges Lokomotivmannaforbund, Konduktorspersonalforbun
det, Sveriges statsbanors stationsmastare- och kontorspersonalforbund 
samt Sveriges jarnvagars kontorspersonals forbund. Manga lokforare 
och konduktorer var dock hela tiden organiserade i Jarnvagsmannafor
bundet.43 

I Linkoping organiserades det statsanstallda jarnvagsfolket i avdelning 
104. Yid sidan av denna fanns ytterligare tva avdelningar av forbundet; 
avdelning 185 yid Mellersta bstergotlands Jarnvagar och avdelning 188 
yid Centrala bstergotlands Jarnvagar. Dessas medlemmar var privatan
stalIda. 1919 bildades ytterligare en avdelning, med numret 246, for tag
mastare och konduktorer yid SJ:s sextonde trafiksektion. Avdelning 246 
fortecknades dock framgent som en Norrkopingsavdelning.44 De stats
anstalIda utgjorde cirka en tredjedel av de organiserade jarnvagsmannen i 
Linkoping. 

Svenska Postmannaforbundet bildades redan 1886 som Sveriges Post
vaktbetjenteforening. Det var den andra fackliga riksorganisationen i 
landet. De forsta tio aren forde foreningen en tynande tillvaro, inte 
minst pa grund av att den saknade lokala foreningar. Nar forbundet om
organiserades efter avdelningsprincipen 1896, i form av lokalkretsar for 
brevbaring och distrikskretsar for jarnvagsposten, vaxte det snabbt.45 

Forbundet var litet, raknat i antalet medlemmar, men hade a andra sidan 
hog organiseringsgrad. Antalet oorganiserade var forsumbart. Till skill
nad fran jarnvagsmannen slapp forbundet slass mot sarorganisering efter 
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hierarkiska yrkesgranser. Yid sekelskiftet var den ordinarieanstallda be
tjantekaren yid Postverket homogen. Forst i och med utbildningskur
serna tillkomst och de darmed okade befordringsmojligheterna blev en 
hierarkisering inom karen mojlig. Denna hierarkisering ledde, bortsett 
fran en kortvarig utbrytning av en del postiljoner 1912-1917, inte till na
gon splittring av Postmannaforbundet. De kontraktsanstallda poststa
tionsforestandarna kom ocksa sedemera fran 1947 att inga i detta for
bund. Brevbararna och postiljonerna i Linkoping var organiserade i 10-
kalkrets 13, sedemera avdelning 13 av Postmannaforbundet. 

AKTORER OCH NIV AER 

Pa den nationella nivan utgors aktorerna huvudsakligen av riksdagens 
ledamoter. Dessa ar de direkta aktorerna pa arbetsgivarsidan. Verksled
ningarna och de fackliga forbunden deltar i den man de paverkar eller 
deltar i arbetsgivarskapets beslutande instans, riksdagen. De anstallda 
foretraddes ocksa direkt av ett med tiden ratt stort antal riksdagsman. Pa 
grund av det statliga arbetsgivarskapets utformning under perioden 
1897-1937 var relationen mellan arbetsgivare och anstallda, som tidigare 
namnts, framst ett mote mellan riksdag och fackliga organisationer. 
Fore 1897 spelade de fackliga organisationerna en alltfor ringa roll och 
eft er 1937 borjade riksdagen overge sin roll som direkt arbetsgivare till 
forman for verksledningarna och dessas okade betydelse bl a genom den 
forhandlingsordning som infordes detta ar. De fackliga organisationerna 
studeras fr a lokalt da identiteten konstrueras i den lokala verkligheten i 
det konkreta motet mellan arbetsgivare och anstallda. De tva fackfor
bundens lokalavdelningar i Linkoping ar darfor, pa motsvarande satt, de 
direkta aktorerna bland de statsanstallda. 

Anvandandet av den lokala nivan understodjer undersokningens syfte, 
da den mojliggor en koncentration pa statsanstallningen som sadan. Som 
ovan namnts organiserade Jarnvagsmannaforbundet aven privatanstalld 
arbetskraft, som pa den nationella nivan givetvis hade ett stort inflytande 
pa den fackliga politiken. Lokalt fanns inte samma inflytande da de olika 
avdelningarna inom forbundet organiserades eft er arbetsgivarkriteriet. 46 

FORSKNINGSLAGE 

Hosten 1991 startade projektet Statligt anstallda arbetare och tjanste
man 1860-1980 yid Stockholms universitets historiska institution, under 
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ledning av professor Klas Amark. I detta projekt studerade jag, Ylva 
Waldemarson och Klas Amark forandringar i regleringen av de statligt 
anstalldas anstallningsvillkor och utvecklingen av en arbetsgivarpolitik 
och en facklig politik under de specifika villkor som gall er for statliga 
arbetsorganisationer i ett hlngt historiskt perspektiv. Projektet resulte
rade i boken "I statens tjanst - statlig arbetsgivarpolitik och fackliga 
strategier 1870-1930".47 Dessforinnan hade jag och Waldemarson be
handlat fackliga strategier bland statligt anstallda i Med sikte mot staten,48 
och i en artikel om det statliga broderskapet hade ja~ fokuserat pa stra
tegiska val och manliga perspektiv hos statsanstallda.4 

I forordet till Istatens tjanst papekar jag och Ylva Waldemarsson att 
de statsanstallda ar en sorgligt bortglomd grupp inom historieforsk
ningen.50 I ett standardverk som Jorgen Westersdhls Svensk fackfore
ningsforeningsrorelse konstateras exempelvis mest i forbigaende att de 
statsanstalldas organisationer var uppbyggda som strejkorganisationer i 
likhet med den ovriga fackforeningsrorelsen. 51 Den forskning som Finns 
har framfor allt skett inom andra discipliner an historia, som exempelvis 
statsvetenskap, nationalekonomi och etnologi, och behan:dlar i framsta 
rummet tjansteman pa hogre niva. Lars Tobisons statsvetenskapliga 
Framvaxten av statstjanstemannens forhandlingsratt kan ses som ett 
typiskt uttryck for denna forskning. 52 Britta Lundgrens avhandling i 
etnologi Allmanhetens tjanare utgor dock ett betydelsefullt undantag 
darvidlag, da hon studerar kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska 
postverket utifran poststationsforesdndarkaren.53 

Hugh Clegg forklarar, i sin komparativa studie over fackforeningarna 
och kollektivavtalssystemen i sex olika land er, den starka organisations
graden bland statsanstallda med den byrakratiska staten i sig och dess 
storskaliga karaktar. 54 Sambandet mellan byrakrati, storskalighet och 
organisering ar dock inte givet och ju mer byrakratins framvaxt har stu
derats som ett allmant samhalleligt fenomen runt sekelskiftet maste 
d 'f 0 •• 55 etta 1 ragasattas. 

Historikern Klas Amark pekar i sin studie over de svenska fackfore
ningarnas framvaxt pa att de statsanstalldas fackliga organisering inte 
later sig forklaras utifran samma modell som fackforeningsrorelsen i ov
rigt. Amark bygger pa en modell dar utbytbarhet, maktforhallanden, 
branschutveckling och arbetsdelning ar centrala variabler. Under under
sokningens lopp tillfor han en social variabel till den ursprungliga teorin. 
De statsanstallda foIl ur ramen till exempel vad gall er utbytbarhet och 
genom sin starka hierarkiska splittring. Laga medlemsavgifter kunde vara 
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en av forklaringarna till dessas goda organisering. 56 Amark har ater
kommit till problemet i en oversikt av den statliga arbetsgivarpolitikens 
forandring, framfor allt avseende lonesystem.57 I pagaende forskning 
behandlar han de lagre statstjanarnas relation till LO och darvidlag 
kommit att delvis revidera sin tidigare syn pa de statsanstalldas organi
sationsmonster. Amark betonar istallet den olikmassiga organisations ut
vecklingen och forklarar denna med den outvecklade byrakratiseringen 
av staten yid sekelskiftet och de foljande decennierna. 58 

Historikern Ylva Waldemarsson, som jag samarbetat med i bade Med 
sikte pa staten och I statens tjanst, undersoker de kvinnliga telegrafisterna 
och telefonisternas val av fackliga strategier yid Telegrafverket fran sent 
1800-tal fram till en bit in pa 1920-talet. Hennes teoretiska utgangs
punkt har ett klart genusperspektiv da hon analyserar hur dessa kvinnor 
forsokte mota det manligt impregnerade verket. Den mytomspunna "vi
i-verket" -andan var inget som omfattade kvinnorna i statens tjanst. De 
tva foreningar hon studerar, Telegraf- och telefonmannaforbundet re
spektive Kvinnliga telefontjanstemannaforeningen (KTTF), valde helt 
olika strategier. Det forstnamnda inriktade sig pa traditionella fackliga 
atgarder som kamp for kollektivavtal och strejken som vapen, medan det 
sistnamnda mer var inriktat pa starkandet av den egna karen i socialt 
hanseende. De tva strategivalen belyses tydligast i det skilda stallningsta
gandet till ordinarieskapet. Telegraf- och telefonmannaforbundet var 
emot medan KTTF sag ordinarieanstallning som en trygghetsgaranti. 59 

Nar det galler just KTTF anknyter Waldemarsson tydligt till profes
sionsforskningens teorier om den sociala inhagnaden genom begreppet 
alliansstrategi. Med detta avser hon ett medvetet arbete for att knyta al
lianser med valvilligt installda riksdagsman men framfor allt till andra 
kvinnliga organisationer bade inom och utom den statliga sfaren.60 

Alliansstrategier ar ocksa en central forklaringsvariabel for historikern 
Bengt Nilsson i hans avhandling om kvinnliga statstjanstemans organi
sering, strategier och kamp under 1900-talets forsta femtio ar. 61 Dess
utom anvander han sig av en femokratteori, narmast tolkad som existen
sen av kvinnor i ledande position som inifran forsoker andra forhallan
dena. Hans syfte ar att studera en organisation, Kvinnor i statens tjanst 
(KST), utifran fyra statliga verk i Stockholm, for att komma at eventu
ella speciella forutsattningar for facklig kamp for statens personal i all
manhet och kvinnor i synnerhet. Nilsson driver tesen att KST spelade en 
pionjarroll for ett emancipatoriskt projekt som ledde till forandrade 
konsrelationer pa arbetsmarknaden liksom hog forvarvsfrekvens bland 
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kvinnorna. Dessa kvinnors val av strategier vill han forklara med Bour
dieus habitusbegrepp. Kvinnor med borgerlig bakgrund ville inte for
knippas med den fackliga rorelsen i ovrigt. 

Bade Waldemarssons och Nilssons arbeten kan sorteras in under den 
historiskt inriktade tjanstemannaforskningen, dar statstjanstemannen 
tidigare visserligen berorts dock utan att den egentliga problematiken 
for dessa gruppers fackliga agerande annars har stallts i centrum. Tjans
temannaorganisationerna pa det statliga omradet har ofta betraktats som 
konsensusinriktade och har behandlas i klump oavsett om det nu gallt de 
hogre eller lagre statstjanarnas fackliga organisationer, pa annat satt an 
att de sistnamnda ansetts mer benagna till en facklig strategi.62 

Inom det genushistoriska faltet, till vilket givetvis Waldemarsson 
ocksa raknas, har historikern Christina Florin flera ganger uppmark
sammat den statliga personalen. Professionalisering, feminisering och 
genus ar centrala inslag i hennes arbeten. 63 Florin definierar staten som 
manlig, dar det manliga intresset maskeras i neutrala termer. Kvinnorna 
inom t ex postsparbanken anvande sig av en alliansstrategi riktad till den 
borgerliga kvinnororelsen och enstaka valvilligt installda riksdagsman. I 
kampen for ordinarietjanst blandades fackliga och professionella strate
gier. Mannen stravade efter att utestanga kvinnorna fran de omraden dar 
makten utovades och for att uppratta tydliga konsgranser genom vilken 
underordningen kunde ske. 64 

I etnologi finns ett par intressanta arbeten av posthistorisk karaktar. 
Det galler Brita Lundgrens redan omnamnda studie av poststationsfore
srandarkaren. Lundgren ser genus som en strukturerande kat ego ri, i vil
ken mannen upprattholl och forsvarade ett broderskap och dar kvinnor 
utgjorde en anomali. Ett annat exempel utgors av Soren Jansson och 
Lottie Lindqvists Jilrnvagsposten. Den postala arbetsprocessen som en 
kamp mot tiden, som ocksa bokens undertitel understryker, ar central 
for deras studie liksom identifieringen av jarnvagspostiljonerna som en 
sarskild grupp inom postmannakaren. 65 I detta sammanhang ar det 
ocksa relevant att namna Eric Engstroms pedagoghistoriska studie av 
rekrytering och utbildning av postbetjante och tjansteman 1890-1914.66 

Det finns historisk forskning som darutover direkt sysselsatter sig 
med statsanstallda personalgrupper och som danned har viss relevans 
for denna avhandling. R.B.A. Nilsson studerar de entreprenadanstallda 
rallarna iJamtland-Harjedalen under perioden 1912-28.67 Bo Persson har 
skrivit om Sodertaljekonflikten 1919-20 mellan Vattenfallsstyrelsen och 
en rad LO-anslutna forbund i samband med ombyggnaden av Sodertalje 
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kana1.68 Thord Stromberg gor en komparativ studie over de anstallda yid 
SJ:s centra1a verkstad i Orebro och skoindustrin. Det ar en av de forsta 
studierna i Sverige som medvetet jamfor statsanstalld arbetskraft med 
privatanstalld. Stromberg visar att skillnaderna inte var sa stora som det 
kunde ha forvantats utan att andra faktorer an agandet spelade en storre 
ro11. 69 Den kategori statsanstallda som Stromberg undersoker utgjorde 
dock den grupp som definitionsmassigt stod narmast den privata 
arbetsmarknaden. Verkstadsarbetarna blev aldrig tjansteman utan 
definierades arbetsrattsligt som arbetare. Deras arbetsvillkor reglerades 
via kollektivavtal till skillnad fran det stora flertal som var uppforda i 
statsbudgeten och som saknade forhandlings-, avtals- och strejkratt 
langt fram i tiden. 

Moderna oversiktsverk om jarnvagar och post saknas i Sverige. For 
Postverket ar t ex det senaste, Nils Forssells Svenska postverkets historia i 
tva delar, mer an sextio ar gammalt. 70 I vara nordiska grann1ander har 
daremot just posten varit forema1 for mer modern historieskrivning. 71 

De anstalldas situation prob1ematiseras emellertid inte i nagon storre 
utstrackning, utan det ar organisationen/verksamheten som sadan som 
star i centrum for dessa oversikter. Inom den nordiska historiska forsk
ningen har dock Maritta Pohls skrivit om tjansteman yid det finska 
postverket 1864-1899. Hennes huvudtes ar att det skedde en over gang 
fran ett familjesystem till ett statssystem under denna period, dvs att en 
tidigare struktur dar slaktskap var avgorande kom att ersattas av ett 
system dar den enskilde individens kvalifikationer stalldes i centrum. For 
Pohls blir konssegregeringen ett viktigt instrument i statens byrakrati
sering som substitut for ett tidigare system dar alla och envar i postens 
tjanst horde till en postmastares hushal1.72 Asmund Arup Seip underso
ker i sin kommande avhandling tjanstemannarattens utveckling i en 
komparativ studie mellan Sverige och Norge. 

NAGRA KOMMENTARER TILL KALLOR OCR METOD 

Riksdagstrycket utgor det centrala kallmaterialet pa den nationella nivan. 
Det omfattar propositioner, motioner, interpellationer, protokoll, ut
skottsbetankanden, riksdagsskrivelser samt det offentliga utredningsma
teria1et. Daremot har jag inte grans kat forarbetena till det tryckta mate
rialet, som exempelvis konseljakter eller utskottsprotokoll, utan helt ut
gatt fran hur relationen mellan arbetsgivare och anstallda behandlats i 
den beslutande instansen, riksdagen. Verksledningarnas material ingar i 
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viss utstrackning i riksdagstrycket och inte hell er dar har, av samma skiil 
som namnts ovan, de interna verksdiskussionerna undersokts. Jarnvags
respektive poststyrelserna ses i avhandlingens perspektiv som riksdagens 
"forlangda arm". Till materialet pa den nationella nivan hor givetvis 
ocksa arsberattelserna fran de tva forbunden. Anvandandet av dessa 
syftar dock framst till avstamning mot den lokala nivan och har i ovrigt 
endast kompletterande funktion. 

Pa den lokala nivan utgors kallmaterialet av handlingar fran de tva 
forbundens lokalforeningar; Jiirnvagsmannaforbundets avdelning 104 
respektive Postmannaforbundets lokalkrets/avdelning 13. Storst vikt har 
lagts yid protokollen fran foreningsmotena. Till skillnad fran allt annat 
lokalt efterlamnat material Finns har en kontinuitet som gor det mojligt 
att folja verksamheten. Protokollen ar i huvudsak noggrant forda, nagra 
fa feldateringar i postmannens protokollbok under 1800-talets sista ar 
forandrar inte den bilden. Det ovriga lokaltsamlade materialet ar inte 
alls av samma kvalitet utan verkar ha arkiverats mer slumpmassigt. Dar
for har det verkat rimligt att anvanda sadant material endast i komplette
rande syfte. 

Mest svarhanterligt ar uppgifter av kronologisk och statistisk karak
tar. Nagot entydigt svar pa nar jarnvagsmannaforbundets lokalavdelning 
i Linkoping bildades gar till exempel inte att finna. Det forsta protokol
let ar daterat 16 juni 1905 samtidigt som det hanvisar till ett foregaende 
mote. Nagot beslut om bildande tas vare sig yid detta mote eller senare. 
I den handskrivna tioars-berattelsen ingar en avskrift av detta forsta 
protokoll men dar hanvisningarna till det tidigare motet har uteslutits. 

En del av de kiillkritiska problem som Finns avseende t ex medlemsut
veckling, sammanhanger med de organisationsforandringar som var le
gio under tidigt 1900-tal. Nagra jarnvagsman var tidigare organiserade i 
Mjolbyavdelningen och under 1906 bildades en speciell avdelning for det 
privatagda Mellersta bstergotlands Jarnvagar. Medlemmar gick fran den 
ena avdelningen till den andra. Linkopingsavdelningen omfattade dess
utom inte bara medlemmar yid stadens station. Detta blir an mer tydligt 
vad galler postmannens organisering. Linkopingskretsens geografiska 
omrade skiftade mycket over tid. Den i Vadstena stationerade persona
len ingick redan fran bildandet i kretsen. 1919 omfattade t ex kretsen 
medlemmar stationerade i Linkoping, Vadstena, Mjolby, Vimmerby, 
Motala, Skanninge, Tranas, Atvidaberg och Kisa. Egna avdelningar bil
dades fran och till pa dessa orter. Dessutom fanns for jarnvagsposten 
den geografiskt mycket stora b.D.- kretsen. Lantbrevbararnas varie-
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rande organisationshemvist forsvarar ytterligare tolkningen av med
lemsmatrikeln. Vidare saknas flera av de fortroendevalda under avdel
ningens forsta ar i matrikeln. I ett fall beror det pa att han ej intratt i 
forbundet, men for ovriga ges ingen forklaring. Darfor har jag medvetet 
valt att hantera uppgifter av detta slag ytterst forsiktigt. 

Utover det lokalt samlade materialet har aven minnesmaterial av 
skilda slag anvants. Nar det gall er de minnen som insamlats via Nordiska 
Museets och Postmuseums forsorg Finns stora skillnader mellan det ur
sprungliga materialet och det som senare publicerats. Detta ar givetvis av 
kallkritisk betydelse,73 men da jag endast anvant mig av detta som 
komplement har jag med viss reservation bortsett fran dessa aspekter. 
Minnesmaterialet har framst haft betydelse for analysen av identiteterna. 
I det kapitlet tas Postverket som utgangspunkt pa grund av de anstalldas 
mer homogena sammansattning. Hierarkiseringen inom postmannaka
ren var svagt utvecklad och till skillnad fran jarnvagsmannen hade de alla 
staten som arbetsgivare. Darfor har minnesmaterialet ocksa komplette
rats med tidningsmaterial och arsbocker fran det postala omradet. 

Det huvudsakliga kallmaterialet utgors alltsa av riksdagstrycket och 
lokalforeningarnas motesprotokoll. Jag ar medveten om de kallkritiska 
invandningar som kan riktas mot riksdagsprotokollen, avseende till ex
empel materialets vag fran talarstol till tryckeri. Motioner, propositio
ner, utskottsutlatanden och utredningar har jag daremot anvant som 
kvarlevor. Kallkritiska invandningar kan ocksa res as mot foreningspro
tokollen. De ar av skiftande karaktar beroende pa vem som har hallit i 
pennan men ocksa beroende av fragornas karaktar. En nutida lasare far 
veta att beslut har fattats men inte alltid beslutets innehall samtidigt som 
andra protokoll kan vara mycket utforliga och innehalla direkta ordvax
lingar. 

Jag menar att materialet, trots dessa allmanna invandningar, ar an
vandbart for mitt syfte. Riksdagstryck och foreningsprotokoll kan be
traktas som texter som analytiskt hanteras utifran diskurs begreppet. 
Med detta avser jag till exempel de begrepp som lyfts fram och gors 
centrala, hur begreppen i sin tur ar relaterade till varandra och hur dar
med andra begrepp samtidigt utesluts. 74 Historikern Bjorn Horgby ser 
diskursen "som ett tids-, rums- och socialt bundet satt att tanka och att i 
spraklig kommunikation tyda, tolka eller forsta mening; som en gram
matik som reglerar bade form och innehal1.,,75 Utifran diskursbegreppet 
blir darfor aktorernas tolkning av relationen mellan staten och dess an
stallda liksom av identiteten mer central an hur det nu "egentligen var". 
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Diskursen definierar dagordningen och vilka fnlgor som i en viss given 
situation kan behandlas, vilket enligt Nancy Fraser ar av avgorande be
tydelse for de sociala identiteternas konstruktion. 76 

Denna tolkning innebar ett konstaterande av att det samtidigt Finns 
ett flertal sinsemellan olika dis kurs er, pa olika nivaer och i olika sam
manhang. Ur ett maktperspektiv blir kontrollen over samhallsdiskursen 
darfor central. Genom en sadan kontroll kan den dominerande sam
hallsgruppen "mystificera" ojamlikheten, for att anvanda Bruce Lincolns 
uttryck, sa att underordningen blir acceptabel for de som underord-

77 D k b" N F f" h . 78 nats. enna ma tprocess enamner ancy raser or egemolll. 
Fragan om makt och hegemoni kan genom diskursbegreppet pa sa vis 
hallas levande i den fortsatta framstallningen och utgor en utgangspunkt 
for den sammanfattande analysen. 

Centralt for avhandlingen ar analysen av en eventuell kollektiv identi
tet hos de statsanstallda. Denna identitet blir obegriplig utan att den 
stalls mot nagonting annat, dvs att den jamfors med andra identiteters 
konstruktion och innehall. All historisk analys innehaller i nagon me
ning ett komparativt inslag, i det att den undersoker tva eller fler histo
riska fenomen utifran likheter och skillnader i syfte att kunna forklara 
skillnader och dra slutsatser.79 Jag menar att en komparativ ansats for
starks av att det som jamfors ar sa likt som mojligt. Olika forutsatt
ningar for jamforelsen tenderar latt att bli alltfor sjalvforklarande.80 

Komparationen mellan jarnvagsman och postman blir darfor viktig for 
identifikationen av vad som var sarskilt for jarnvagen respektive den 
postala verksamheten, samtidigt som det typiskt statliga pa sa vis fram
trader tydligare. Dessutom stalls de statsanstalldas foreningar i viss ut
strackning i relation till det historievetenskapen faststallt som ett slags 
"allmangods" vad galler fackliga organisationer i storsta allmanhet. Me
todiska fragor i ovrigt diskuteras fortlopande i avhandlingen. 

DISPOSITION 

A vhandlingen bestar av fyra delar om sammanlagt atta kapitel. Den 
forsta delen anger forutsattningarna for studien, den andra ar kronolo
giskt empirisk, den tredje tematiskt analyserande och den fjarde sam
manfattande. 

Den forsta inledande delen besrar av tva kapitel. I det forsta har av
handlingens syfte och undersokningsomrade liksom de viktigaste akto
rerna och de arenor de upptradde pa presenterats. Avhandlingen har pla-
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cerats i sitt vetenskapliga sammanhang och en diskussion kring kallma
terial och en del metodiska val har gjorts. I det andra kapitlet problema
tiseras de centrala begrepp som styr undersokning och analys. 

Den andra delen utgors av en kronologisk studie av lonepolitik, ar
betsgivarens politiska sammansattning och de anstalldas mojlighet att 
paverka sin arbets- och livssituation. Utgangspunkten tas yid 5J da dess 
organisation varit styrande aven for den postala verksamheten (se ovan). 
Denna del har en utpraglat empirisk karaktar och ar ordnad i tre kapitel. 
Kapitlen ar bearbetningar och framskrivningar av tre kapitel fran I sta
tens tjanst. Del tva som fr a behandlar den nationella nivan introduceras 
och sammanfattas i separata avsnitt. 

Den tredje delen har en analytisk och tematisk karaktar. Resultaten av 
den empiriska undersokningen i foregaende del diskuteras och komplet
teras med ytterligare empiri samtidigt som den lokala nivan lyfts fram 
mer. I kapitel 6 behandlas relation en mellan staten och de anstallda och 
vilka konsekvenser denna relation fick for valet av facklig strategi. I 
kapitel 7 behandlas de lagre statstjanarnas identitet. 

Den fjarde delen omfattar ett kapitel som sammanfattar avhandling
ens resultat genom att fragan om makt och hegemoni lyfts fram. 
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KAPITEL2 

Centrala begrepp 

Utifran avhandlingens syften och fragestallningar komrner vissa teore
tiska begrepp att stallas i centrum. Dessa begrepp ar identitet, byra.krati, 
patriarkalism, korporativism, facklig strategi, professionell strategi, poli
tisk strategi samt genus. Samtliga begrepp behandlas fortlopande i av
handling en och vad som i detta kapitel presenteras ar framfor allt hur 
jag anvander mig av dem i relation till tidigare forskning. 

IDENTITET 

Identitetsbegreppet har sallan problematiserats i historisk forskning. 
Oftast tas det for givet och intresset ar mer fokuserat pa dess bestands
delar och konstruktion an pa begreppet som sadant. 1 Det identitetsbe
grepp jag arbetar med tar sin utgangspunkt i sociologen Zygmunt Bau
mans resonemang om "vi-och-dom", dvs hur kollektiv definierar sig 
sjalva framfor allt genom att definiera "dom andra". Identiteten betrak
tas alltsa som en social konstruktion, som gruppens sammanhallande 
kitt gentemot olika utanforstaende grupper, som har exempelvis hogre 
tjansteman, andra arbetargrupper eller kvinnor. Bauman menar att i 
denna konstruktion ar kollektiven villiga att till och med uppfinna "dom 
andra", da "En utgrupp ar just den imaginara motsats till sig sjalv som 
ingruppen behover for sin identitet".2 Den kollektiva identiteten blir pa 
sa vis det som gor att kollektivets medlemmar fors tar det som hander 
och vet hur de ska bete sig.3 F oretagsekonomen Stein Kleppest0 betonar 
pa ett liknande satt den sociala identitetens relativa och komparativa 
karaktar, dvs "Kategorierna som definierar nagon som tillhorande en 
grupp maste med nodvandighet innehalla motsatsen.,,4 

Pragan om de statsanstalldas identitet kommer darfor fortsattningsvis 
ta sin utgangspunkt i hur de sjalva identifierade sig som en sarskild 
grupp, bade inar och gentemot andra grupper, liksom hur de betraktades 
av sin omgivning. Jag kommer att anvanda identitetsbegreppet pa en hu
vudsakligen kollektiv niva och bortse fran eventuella konkurrerande in-
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dividuella identiteter. Begreppet diskuteras mer ingaende och operatio
naliseras i kapitlet om broderskapet. 

STRA TEGISKA VAL 

De andra sju begreppen anvander jag mig av for att analysera relationen 
mellan staten och dess anstallda och darmed ocksa for konstruktionen 
av identiteterna. Dessa maste alltsa ses som relationella begrepp och av
ser inte att i forsta hand forsoka teckna en bild av staten ell er de fackliga 
organisationerna i sig sjalva. Modern teoribildning om staten kommer 
darfor helt att forbigas. Detsamma kan sagas om den nagot fruktlosa 
debatten om vad en faekforening egentligen ar. 5 Begreppen ska israllet 
forstas som teoretiska karakteriseringar av hur staten respektive de an
stallda hanterade sin omsesidiga relation. Darigenom kan de ses som ut
tryek for olika alternativa strategier, pa ett liknande satt som de strate
giska val Klas Amark diskuterar i sin analys av byggbransehen under 
1900-talets forsta deeennier. Amark havdar att parternas val av strategier 
paverkar varandra omsesidigt oeh darfor bor forstas i detta samman
hang. 6 

Begreppen utgor idealtypiska kategoriseringar oeh ska inte tolkas som 
empiriska avbilder av verkligheten utan som analytiska redskap. I We
bersk mening konstrueras idealtyper "genom att ensidigt betona ett ell er 
ett par synsatt oeh genom att lagga samman en mangd spridda oeh inte 
klart avgransbara fenomen, som kan forekomma i storre eller mindre 
omfattning oeh ibland inte alls.,,7 Begreppen ska darfor forstas bade som 
idealtypiska kategoriseringar oeh att de anger perspektivet for un
dersokningen. 

For staten i sin roll som arbetsgivare anvander jag mig av begreppen 
byrakrati, patriarkalism oeh korporativism som uttryek for dessa strate
gier. Pa motsvarande satt kan de anstalldas strategier benamnas som 
faekliga, professionella ell er politiska. Dessa karakteriseringar ska inte 
forstas som motsatspar aven om staten respektive de anstallda omsesi
digt paverkade varandras strategival. Jag forutsatter istallet att parterna 
gor egna, mer ell er mindre rationella, val. Det ar alltsa viktigt att ta de 
historiska aktorerna pa allvar oeh att strukturerna, hur starka de an kan 
verka, inte medfor att aktorerna likt pavlovskt dreglande hundar endast 
har en vag att ga. 8 

Dessa begrepp maste vidare forstas som att de utttryeker olika nivaer 
av relationen mellan aktorerna. Staten som arbetsgivare styrs av delvis 
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andra logiker an en privat arbetsgivare och det ar inte givet att relation en 
till de anstallda ar av partskaraktar, framfor allt inte nar staten ensidigt 
fasts taller arbetsvillkoren sam i denna undersokning. Darfor maste be
grepp som byrakrati, patriarkalism och korporativism ses som overord
nade strategier, som alternativa ordnande system dar relationen till de 
anstallda enbart utgor en del. Sattet att organisera och bedriva verksam
heten visavi brukarna respektive uppdragsgivarna ar andra aspekter pa 
dessa system. I den konkreta historiska situationen kan det vidare forut
sattas att strategierna blandas och att normaltillstandet blir en hybrid av 
strategier snarare an en enskild strategi. De fackliga organisationerna ar 
tvingade att forhalla sig till den statliga arbetsgivarens strategi, men 
motmedlen kan variera utifran de val som tycks mojliga och/ eller onsk
varda. Pa sa vis blir fackliga, professionella och politiska strategier ut
tryck for de anstalldas hanteringav den relation som ar inbyggd i ar
betsgivarens ordnande system. Den innebord jag lagger i strategivalen ar 
darfor en annan an den historiken Eva Blomberg gor. De ledningsstra
tegier hon anvander sig av (byrakratiska, autokratiska, arbitrara och pat
riarkaliska)9 reduceras till personalpolitik och kopplas alltfor starkt till 
lokalsamhallet for att vara anvandbara for mig som undersoker en ar
betsgivare med hela land et som arbetsplats. 

Begreppet genus ligger pa en aiman niva an de tidigare namnda. Jag 
delar Joan Scotts uppfattning att genus sammanflatas med varje klassbe
grepp och att det inte ar mojligt att analysera det ena utan hansyn till det 
andra. 10 Socialt kon som strategi menar jag kan anvandas av bade staten 
och dess anstallda. Darfor behandlas ocksa begreppet nedan separat. 

ByRA.KRATI 

Tidsmassigt sammanfaller avhandlingen i stort med den fas av industri
kapitalismen som historikern Rolf Torstendahl klassificerat som organi
serad kapitalism. Torstendahl karakteriserar denna fas bland annat som 
en liberal ekonomi kombinerad med en vaxande intressesfar for in du
strin och staten. Staten blir mer interventionistisk och organiserar denna 
verksamhet genom en byrakrati. 11 Byrakratibegreppet blir alltsa centralt 
har. 

Det ar nastan omojligt att diskutera begreppet byrakrati utan att han
visa till Max Webers arbeten. Enligt Weber ska byrakratin forstas som 
en auktoritet utovad genom en speciell administration. 12 Det byrakra
tiska idealet innebar en hierarkisk organisation praglad och styrd av 
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centralt beslutade, enhetliga och precisa lagregler tillampade av neutrala 
och opartiska ambetsman. Helst skulle dessa vara juridiskt skolade far 
att lasa sin uppgift pa ett rationellt avertygande satt. 13 Bo Rothstein, 
som diskuterar byrakratin i ett statsvetenskapligt implementeringssam
manhang, menar att ett av de centrala argumenten far det byrakratiska 
systemet ar att det skall vara en garant mot godtycket. 14 Klara, kalkyler
bara och rationella regler ersatte godtycke av traditionellt patriarkaliskt 
slag. 

Rothstein havdar att framvaxten av byrakratin kan sammankopplas 
med den vasteuropeiska dittsstaten. 15 Byrakratin var dock inte ett ex
klusivt statligt fenomen. Byrakratiseringen var en tidstypisk fareteelse, 
oavsett om agandet var privat eller offentligt, vilket bland annat ekono
men A Jr Chandlers undersakningar av det nordamerikanska kommuni
kationsvasendet visar. 16Torstendahl menar dessutom att byrakratise
ringsincitamenten under den organiserade kapitalismens fas kom fran 
den privata sektorn; "The motor of the organisational development lay 
in the private sector. loo.! The public sector was only gradually adapting 
to the new ideologies of the turn of the century, according to which the 
state was to play a dominant role in the economy of the society.,,17 Det 
saregna med den byrakratiska staten ar att reglerna utgjordes av lagarna. 
Sanktionsmajligheterna var pa sa vis starkare an inom andra byrakratier. 

Att anvanda byrakratibegreppet relationellt tangerar det sociologen 
Roine Johansson kallar for byrakratifenomenets inre aspekt, det som rar 
inomorganisatioriska forhallanden. Den yttre aspekten behandlar byra
kratins relation till omvarlden, dvs rollen som auktoritetsutovare. 18 Jag 
vill dock mena att Johansson gor en alltfor hard insvavning, da auktori
tetsutovande rimligtvis borde betraktas som det barande kittet i alla by
rakratier, aven vad galler den inre aspekten. 

Det byrakratibegrepp jag kommer att anvanda mig av tar framfor allt 
fasta pa den hierarkiska strukturen, de klara reglerna och det kalkyler
bara som foljer centralt i denna ordning. 

P ATRIARKALISM 

Johanssons diskussion om byrakratins inre och yttre aspekter visaI' pa 
byrakratibegreppets bangstyrighet och de olika tolkningsmojligheter 
som ges utifran skilda perspektivval. Dessa problem blir inte mindre nar 
patriarkalismen kommer pa tapeten. 
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Forst ar det dock nodvandigt att gora en inledande anmarlming av 
semamisk karaktar. Begreppen patriarkalism oeh paternalism skulle 
kunna diskuteras som skilda begrepp, dar det ena relateras till soeialt 
kon oeh det andra till soeiala grupper eH er klasser. Detta kan motiveras 
av att inom det kvinnovetenskapliga forskningsfaltet anvands patriarkat 
som begrepp for att teoretiskt beskriva kvinnors underordning. 19 Patri
ark oeh patriarkala forhiHlanden blir i det perspektivet nagoming annat 
an det jag asyftar. Jag kommer fortsattningsvis att behandla begreppen 
som synonyma da de relationer som hanfors till relationen mellan man 
oeh kvinnor istallet analytiskt later sig ham eras av genusbegreppet.20 

Patriarkalism som arbetsgivarstrategi betraktas ofta som byrakratins 
motsats, som "det modernas" aldre foregangare. 21 Existensen av byra
kratiska strukturer har alltsa ansetts utesluta patriarkalism.22 Historikern 
Karl Molin har vis at att sa ime behover vara fallet. Utifran en un
dersokning av AB Separator i Stockholm runt sekelskiftet menar han att 
"paternalism en oeh byrakratin vaxte fram sida yid sida i samma indust
riella miljo, den ena pa det organisatoriska planet, den andra pa det in
dustrisoeiala".23 

Nar Molin diskuterar patriarkalismen (eHer paternalismen som han 
foredrar att kalla den) gor han det utifran en idealtypisk kategorisering. 
Denna industrisoeiala miljo skulle karakteriseras av att arbetsgivaren tar 
ett omfattande ansvar for de anstalldas soeiala liv, att olikheten i mate
rieHt oeh soeialt hanseende mellan over het oeh underlydande ar klar oeh 
tydlig samt att relationen mellan dessa ar personlig oeh forutsatter om
sesidiga forvantningar om valvilja fran ena sidan respektive taeksamhet 
fran den andra. 24 Dessa karakteristika aterfinner Molin i det s.k Sunds
vallsprogrammet fran 1880, ett ideprogram som utarbetades av en grupp 
kring landshovding Curry Treffenberg i sparen av 1879 ars Sundsvalls
strejk. En barande oeh central tanke i Sundsvallsprogrammet var att 
forstarka patriarkalismen inom sagverksindustrin genom att synliggora 
patriarkerna, att isolera industrisamhallet fran omvarlden oeh att "vanda 
arbetarens sinne inat", dvs det som skulle kunna inrymmas under tanken 
om ett totalansvar over det soeiala livet. Nar sedan Molin overgar till att 
undersoka det med den tidens matt moderna storforetaget AB Separator 
finner han att byrakrati oeh patriarkalism loper samman, hur gammalt 
forenas med nytt. Separatorledningen engagerade sig i bostadsfragan 
oeh byggde bostader at sina anstallda. Till detta kom sadam som val
fardsfonder, pensionskassor, byggnadsIanekassa, manatligt bostadsbi
drag, ett sanatorium for brostsjuka arbetare, fri lakar- oeh tandlakarvard 
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inklusive gratis medicin samt en sparkassa for arbetarna. For att skapa 
en fast och trofast arbetarstam gallrades de illojala ut. Ekonomiskt gyn
nades de trofasta med iUderstillagg och att Separator betalade half ten av 
arbetarnas skatt. 25 

Molins idealtypskategorisering liknar i mycket den karakteristik som 
historikern Borje Harneskgor i sin studie av 1700-talets legohjon. Har
nesk menar att patriarkalismen kannetecknas av olikhet, omsesidighet 
och helhet. Dessa kannetecken ska ime ses som absoluta villkor utan 
";1tminstone som tendenser bor de finnas for att man ska kunna be
teckna en viss typ av sociala relationer som patriarkaliska." Harnesk 
havdar dessutom, i polemik mot en kronologiskt ideologisk bestamning, 
att patriarkalismen ime bara ar exklusiv for ett agrart samhalle utan har 
betydelse i industrisamhallet ocksa.26 

Begreppet anvands flitigt i historisk forskning. 27 Trots en relativ kon
sensus kring det begreppsliga innehallet ar patriarkalismen langt ifran 
okomroversiell, framfor allt nar dess konkreta innebord diskuteras. 
Historikern Ake Sundell havdar att ~atriarkalismen desarmeras och 
overges dar fackforeningar vaxer fram. 8 Han ar langt ifran ensam om 
denna standpunkt.29 Jag menar dock att detta ar ohallbart. Patriarkalis
men maste forstas i sitt historiska sammanhang och betraktas som en 
strategi med manga ansikten. Den norske arbetslivshistorikern rngar 
Kaldal menar t ex att fackforeningarna spelade en viktig roll for den mo
derna valfardspolitikens patriarkala inslag.30 Den "nypatriarkalism" eko
nom-historikern Ulf Magnusson eller den "didaktiska paternalism" his
torikern Christer Ericsson behandlar utesluter ime hell er pa nagot satt 
facklig organisering, utan snarare tvartom.31 

Samma invandning kan goras mot den starka betoningen av det per
sonliga i den patriarkala relationen uttryckt som att patronen sjalv spat
serar kring fullt synlig bland sina undersatar. Detta blir tydligt hos Sun
dell som darav drar slutsatsen att patriarkala relationer egemli~en bara ar 
mojliga, eller atminstone mest troliga, i smaforetagarvarlden.3 En sadan 
tolkning diskvalificerar givetvis patriarkalism pa det statliga omradet, da 
det vare sig handlar om smaforetag eller om verksamhet samlad pa en 
och samma geografiska plats. Jag vill istallet mena att den personliga 
patriarkens roll mycket val kan overtas av stallforetradare pa ort och 
stalle. Atminstone havdar jag att en sadan tolkning mycket val ar yard 
att prova. Christer Ericsson havdar ocksa att den didaktiska paternalis
men kannetecknas av att emotionella band till ort och foretag ersatter de 

40 CENTRALA BEGREPP 



gamla personliga banden som fanns hos den ursprungliga, gamla, pater
nalismen.33 

Patriarkalismen ar inte per definition byrakratins motsats. Tvartom 
fanns det drag som forenade de tva strategierna. Bada forutsatte kalky
lerbarhet, i det ena fallet utifnln de skrivna reglerna och i det andra uti
fran den omsesidiga relationen. Christer Ericsson visar tydligt pa en sa
dan patriarkaI kalkylerbarhet i sin undersokning av Nyby Bruk, dar de 
arbetare som var ort och bruk trogna visste vad de kunde forvanta sig.34 

Byrakratins motsats utgjordes snarare av en avsaknad av strategi och dar 
en fullkomlig godtycklighet radde och en despotisk ledning styrde och 
stallde som den ville.35 

Det ar utifran denna idealtypskonstruktion och med de preciseringar 
och invandningar som ovan gjorts jag fortsattningsvis anvander mig av 
patriarkalismbegreppet som uttryck for en speciell arbetsgivarstrategi, 
framfor allt karakteriserad av ett omsesidigt trygghetssystem baserat pa 
valfardsanordningar och konsensusoverenskommelser. Som sadant har 
det otvetydiga likheter med centrala inslag i det tankegods som omger 
den s k svenska modellen. 

KORPORATIVISM 

Om man bortser fran de ideologiska kopplingar som ibland gors ar kor
porativism mindre omdiskuterat som begrepp inom historisk forskning. 
Bo Rothstein definierar korporativism som ett system av formella poli
tiska inrattningar dar organiserade intressen ges inflytande over den 
statliga politiken. Han menar att de korporativa principerna slog igenom 
i Sverige fore de demokratiska, som en foljd av makthavarnas behov av 
och onskan om att losa den s k arbetarfragan.36 Rothsteins perspeluiv ar 
statsvetenskapligt och satter det politiska livet i centrum. Sociologen 
Goran Brulin utgar mer fran relationen mellan arbetsgivare och anstallda 
och menar att korporativism ar en strategi for integration av kapitalets 
och arbetets intressen, dvs klassamarbete, genom representation och 
omsesidiga samarbetsstravanden. For detta kravs, enligt Brulin, facklig 
organisering.37 Brulin anvander sig av Japan som det tydligaste exemplet 
pa foretagskorporativism initierad fran foretagsledningarna. Att foreta
gen ar politiska arenor i den meningen att forhallandet mellan parterna 
regleras i foretagen och inte av centrala organisationer menar han ar ett 
karakteristiskt drag for foretagskorporativismen. Integration, soIidaritet 
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och att foretag av detta slag skapar sig egna kanaler in pa det politiska 
faltet ar andra karakteristika, enligt Brulin. 38 

Historikern Tommy Svensson, som i likhet med Brulin studerat Japan 
och funnit ungefar samma karakteristiska drag, varjer sig dock fran det 
korporativa begreppet. Istallet foredrar han "valfardism". For Svensson 
ar denna valfardism synonym med en modern paternalism, en patriarka
lism med "nytt ansikte" som "hor hemma i ett annat samhalle an 1800-
talets, med ett mindre asymmetriskt, mera avpersoniliserat och institu
tionaliserat forhallande mellan arbetsgivare och anstallda an tidigare.".39 

Oavsett vilket av begreppen som nu foredras finns otvivelaktigt stora 
likheter med patriarkalismen. Det galler bade dess innehall och dess 
starka konsensuskaraktar. En avgorande skillnad ar att valfardism och 
korporativism forutsatter organiserade intressen bland de anstallda, vil
ket inte ar fallet med patriarkalismen. Jag menar dock att Svensson be
tonar relation ens innehall alltfor starkt i forhallande till formen. Patriar
kalism har har karakteriserats som ett omsesidigt trygghetssystem base
rat pa valfardsanordningar och konsensusoverenskommelser. Valfardis
men tycks vara baserad pa samma innehall, men dar overenskommel
serna utgar ifran och forutsatter organiserade intressen. En korporativ 
strategi skulle kunna ha detta innehall, men inte nodvandigtvis. Korpo
rativism kan lika garna anvandas for att rusta ner samma trygghet och 
valfard. Det vasentliga ar inte innehallet utan att foretag och fackfore
ning samverkar. Darfor foredrar jag att anvanda korporativism framfor 
valfardism. 

Om relationens form, dvs att arbetsgivaren agerar gentemot en facklig 
organisation istallet for mot den enskilde arbetstagaren, ar en springande 
punkt, kan korporativismen ses som en mer modern strategi. Korpora
tivismen saknar ocksapatriarkalismens ofta oskrivna omsesidighet utan 
baseras pa det protokollforda klassamarbetet. Nar T orstendahl diskute
rar industrikapitalismens faser anvands korporativismen for att beteckna 
det fjarde och senaste skedet. Utifran detta ar det rimligt att anta att en 
korporativ arbetsgivarstrategi pa allvar forst kan gora sig gallande i slutet 
av min undersokningsperiod. A andra sidan betonar Rothstein att kor
porativa institutioner upprattades redan strax efter sekelskiftet genom 
de lokala offentliga arbetsformedlingarna. 4o Dessa standpunkter behover 
inte vara oforenliga. Jag menar att begreppet ar anvandbart for att tolka 
tendenser till att inkorporera fackforeningsintresset i SJs och Pastens 
dagliga verksamhet langt innan ett partsforhallande i vanlig mening 
uppstatt pa det statliga arbetsmarknadsamradet. 
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FACKLIG STRATEGI 

Statens arbetsgivarstrategier har har behandlats som strategier pa en 
overordnad niva, som ett slags ordnande system vilka de fackliga organi
sationerna hade att relatera sig till. Valet av strategi har inte heller setts 
som givet. Klas Amark menar till exempel att fackforeningar och ar
betsgivare byrakratiserade varandra pa det statliga omradet.41 Det kunde 
alltsa finnas skal till att fackforeningarna foredrog ett byrakratiskt sys
tem framfor de andra, for att till exempel erhalla ett yarn gentemot det 
godtycke som kunde pragla en patriarkal relation och framfor allt en 
godtycklighet som inte aIls var kalkylerbar. A andra sidan kunde det fin
nas faktorer som talade for ett kvarhallande av de patriarkala forhallan
den som betonade trygghet och omsesidiga lojaliteter. 

Bade vad galler patriarkalism och korporativism kravs ett aktivt delta
gande i nagon mening fran saval arbetsgivar~ som arhetstagare. Social
historikern EP Thompson lyfter fram omsesidighetens aktiva karaktar 
vad gaIler patriarkalismen. Omsesidigheten betyder inte att de underly
dande "lagt sig" for overheten, utan forutsatter ett aktivt utnyttjande av 
partsrelationen, det som Thompson kaIlar for "motteater". Utan denna 
aspekt blir, enligt Thompson, patriarkalismen obegriplig.42 Christer 
Ericsson havdar, med stod hos bland andra just Thompson, "att de in
dustripaternalistiska systemens framvaxt och utveckling var en kombi
nation av tryck underifran och en strategi fran ledningen.,,43 Jag delar 
denna uppfattning. 

Jag menar salunda att inslag av byrakratism, patriarkalism och korpo
rativism kan inrymmas i det jag kallar for fackliga, professionella eller 
politiska strategier. Dessa senare begrepp tar ett mer tydligt avstamp i 
det kollektiva uttrycket for de anstalldas intressen och har dessutom 
storre relevans inom det arhetslivshistoriska forskningsfaltet. 

Klas Amark karakteriserar de svenska fackforeningarna som organi
sationer for konkurrensbegransning. I Sverige har detta huvudsakligen 
skett genom oppna karteller, dar priser, forsaljningsvillkor, arbetsinsat·· 
ser osv regleras via kollektivavtal. I den oppna kartellen valkomnas alIa 
som arbetar inom omradet som medlemmar. Industriforbundsprincipen, 
dvs organisering efter arbetsplats istaIlet for efter yrke, ar ett fackligt 
uttryck for den oppna kartellen. 

Den fackliga kampen ar en kamp om mervardet, de sa kallade plan
boksfragorna, men ocksa om fragor som ror anstallningsvillkoren i ov
rigt. Amark menar att den part som bast lyckats begransa konkurrensen 
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inom det egna lagret har ett klart forsteg visavi den andre. Medlemsantal 
och arbetarnas utbytbarhet ar andra viktiga maktresurser. 44 Forhandling 
och strejk ar nagra typiska uttryck for fackliga metoder. Detta utgor 
karnan i det jag kallar for den facklig strategin. 

PROFESSIONELL STRATEGI 

En alternativ strategi utgors av att begransa konkurrensen genom att 
bade ratten att utova yrket och utbudet av kompetent arbetskraft kon
trolleras. Denna strategi, den slutna kartellen, har framfor allt anvants av 
olika professionella grupper, dar lakarkaren ar ett typiskt exempel. 
Amark menar att karnan i professionsbegreppet just ar en strategi for 
konkurrensbegransning, "en hog status (av speciellt slag) samt be
harskandet av en abstrakt kunskap som forutsattning for yrkesutovan
det.".45 Amark ar inspirerad av sociologiska professionsforskare som 
Magali Sarfatti-Larsson som lyfter fram arbetsetik och ett universellt 
ideal som grunden for en professionell ideologi, Randolph Murphy som 
ser professioner som klassbaserade status- och yrkesgrupper med esote
risk kunskap (=svarbegriplig, svarforstaelig for oinvigda) och Frank 
Parkin som ~efi~ierar 4profes.si?ner son: yrkestilltradesstrategier genom 
formella utblldnmgar. Chnstma Flonn har samma grundval nar hon 
definierar professioner som yrken baserade pa teoretisk vetenskap, legi
timerad genom exam en medforande tjanstemonopol, som utvecklat en 
sarskild yrkesetik vilket sammantaget medfor en stark social status.47 

Professionsforskningen ar idag mycket omfattande.48 Det som ar 
mest intressant for denna undersokning ar den sociala inhagnaden 
(social closure). Begreppet ar hamtat fran Max Weber och utgor det teo
retiska uttrycket for de tilltrades- och utovandekrav professionsbegrep
pet innehaller. Frank Parkin menar att denna strategi har tre huvudsak
liga uttryckssatt. For det forsta utestangningen (exclusion) som ar ned
atriktad och handlar om underordning av andra grupper. Begreppet in
trangning (usurpation) star for det motsatta och ar uppatriktad, ett for
sok att pa olika satt "tranga in" pa overordnade gruppers revir. Enligt 
Parkin ar de tva begreppen forbundna med varandra och ingar i varje in
hagnadsstrategi. Olika typer av closurestrategier bor satillvida forstas 
som medel for maktmobilisering.49 Den tredje typen kallar Parkin for 
dualistisk (dual closure) och ar uttrycker en kombination av de tva ov
riga inom en social klass eller grupp som delstrategier i samma syfte. 50 
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Parkins typologi ar tilltalande. lnte minst da inhagnadsbegreppet, genom 
sin bade nedh- och uppatstravande riktning, blir operationaliserbart 
aven utanfor de traditionella professionernas omrade. Sa tillvida gor jag 
en annan tolkning an den Bengt Nilsson gor. I sin studie av kvinnor i 
statens tjanst och deras val av strategier menar han att eftersom de an
vande s~~ av usurpation kan de~as st:avandenoint~ tolkas. i professio.nella 
termer. Jag kommer fortsattnmgsvls att utga fran Parkms typologl och 
kallar den for en professionell strategi, dar kunskap mer an arbetet som 
sadant ses som en viktig maktresurs. 

POLITISK STRATEGI 

En tredje strategisk mojlighet utgors av det jag kallar for en politisk 
strategi och som jag tidigare diskuterat i Med sikte pa staten, Det statliga 
broderskapet och I statens tjanst. 52 Den tar sin utgangspunkt i forhallan
dena pa arbetsgivarsidan, det vill saga att arbetsgivaren ar politiskt tillsatt 
och darmed ocksa politiskt paverkbar och mojlig att avsatta. 

Till sitt sakliga innehall behover inte en sadan strategi skilja sig fran 
fackIiga ell er professionella strategier. En poIitisk strategi kan ta sig 
form a.v en kamp om mervardets fordeIning ell er om kunskapskontroll. 
Den kan ocksa utga fran att underordningen ar accepterad lika vaI som 
att den ar ifragasatt, liksom fran klassamarbete eller klasskamp. Det po
litiska arbetsgivarskapet medfor att innehallet bIir poIitiskt till sin karak
tar och att aven form en for arbetet blir politiskt. Kraven formuleras till 
en politisk instans och maste ta hansyn till dennas politiska samman
sattning. Dessa sardrag forstarks givetvis om den arbetsrattsliga situa
tionen for de statsanstallda skiljer sig fran de privatanstallda, som var 
fallet sa lange arbetsgivaren ensidigt faststallde arbetsvillkoren. Den po
litiska strategins viktigaste maktresurs utgors i en demokrati av valse
deln. 

Pa samma satt som de centrala begreppen avseende arbetsgivarsidans 
relation till de anstallda inte pa nagot satt utesluter varandra, utan 
tvartom "glider in i" och "lap par over" varandra i den historiska verklig
het en, kan detta ocksa sagas galla de anstalldas val av strategier. Arbets
givarstrategierna forblir inte opaverkade av arbetstagarnas moteld. Pro
fessionaIisering av statstjansten ses till exempel av Torstendahl som en 
av karnpunkterna under den organiserade kapitalismen.53 Den politiska 
strategin var givetvis betydelsefull for arbetsgivaren, da arbetsgivarskapet 
i sig var politiskt betingat. Vad gall er en framgangsrik facklig strategi 
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utgjorde arbetsgivarens ratt att ensidigt faststalla arbetsvillkoren en yt
tersta garant och det mest seglivade vapnet for staten gentemot kraven 
fran de anstallda. 

GENUS SOM STRATEGI - BRODERSKAPET 

Alla ovannamnda strategibegrepp kan sagas vara uttryck for klassmas
siga relationer. Detta galler dock inte begreppet genus, som jag valt att 
sarskilja fran de andra. Det sociala konet foljer inte klassgranserna utan 
maste analyseras utifran sina egna logiker. Genus kan darfor forstas som 
en strategi for bade staten och dess anstallda. 

Yvonne Hirdman ser konsstrukturerna i ett samhalle som socialt och 
kulturellt konstruerade och att denna genusordning utgor 
"forutsattningen for andra sociala ordningar. Ordningen av manniskor i 
genus har blivit basen for de sociala, ekonomiska och politiska ordning
arna.,,54 Genussystemet har tva grundlaggande principer; att manligt och 
kvinnligt inte bor blandas (dvs isarhallandets logik) och mannen som 
normen (dvs den hierarkiska logiken). Huruvida genusordningen ar 
overordnad andra ordningar ar inte avgorande for min undersokning.55 

Daremot vill jag, liksom J oan Scott, ta fasta pa att genus finns med i 
varje annan ordning och att darfor klass och genus bor betraktas som 
diskursivt relaterade system.56 

Hirdmans teori om genussystemet har blivit kritiserad for att bland 
annat vara alltfor strukturalistisk. Kritikerna har havdat att systemets 
styrande logiker reducerar aktorerna till strukturernas fangar och att den 
historiska kontexten blir ointressant.57 Jag havdar dock i likhet med 
bade Inger Knobblock och Christer Ericsson att aktor och struktur later 
sig forenas inom ram en for teorin och att genus bor forstas som 
"foranderliga tankefigurer", for att aterigen anvanda Hirdmans resone-

58 mango 
Christina Florin har i flera sammanhang framhavt statens manliga ka

raktar. 59 Staten var ursprungligen en motesplats for man och darmed ett 
uttryck for manlig makt, nagot som sociologen RW Connell ocksa be
tonar.60 Utifran genusteorin blir darfor begreppet gender closure rele
vant for att beskriva de utestangningsstrategier mot kvinnor som fanns. 
Da mannen i staten, hog som lag, kunde tankas ha gemensamma intres
sen i detta kommer jag att anvanda mig av begreppet broderskap for att 
behandla denna relation.61 Sambandet mellan genus och identitet blir 
darfor viktigt for diskussionen om identiteten. 
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Nar Christina Florin tillsammans med pedagogen Ulla Johansson ser 
staten som en arena for konskamp definierar de fyra olika nivaer som 
denna kraftmatning pagar pa. Den forsta tar sikte pa forestallningarna 
om manligt och kvinnligt, dar stat och arbete utpekas som manliga are
nor och dar hemmet blir kvinnans sfar. Florin & J ohansson kallar denna 
for den symboliska nivan. En annan niva ar normativ till sin karaktar och 
avser hur konsrelationerna kodifieras i lagar, forordningar, doktriner 
och normsystem. Den tredje nivan ar institutionell och utgors av ett 
konssegregerat tjanstesystem och pa den fjarde forenas de spd.kliga fo
restallningarna (symbolerna), det normativa systemet och genusarbets
delningen i en manlig konsidentitet. 62 Applicerad pa min undersokning 
kommer darfor de symboliska, normativa respektive institutionella niva
erna att behandlas i samband med strategivalen. Den manliga 
konsidentiteten tas upp i kapitlet om broderskapet. 

STRATEGIER OCH IDENTITETER 

Precis som det Finns ett samband mellan genus och identitet forutsatter 
jag att de andra strategiska valen paverkar identiteten och omvant. Hur 
dessa samband konkret gestaltar sig ar svart att harleda ur begreppen 
som sadana. Vissa tentativa svar kan visserligen tankas, t ex att en facklig 
strategi rimligtvis bor vara klassbaserad pa samma satt som en profes
sionell strategi oftast forknippas med en identitet knuten till den kun
skapsbas man aberopar. Patriarkalismen med sin omsesidiga karaktar 
forutsatter/baseras pa en identitet nara ansluten till arbetsgivaren, vilket 
i nagon mening aven borde galla den korporativa strategin. Vad galler 
byrakrati och politisk strategi ar det betydligt svarare att skissa sadana 
samband. Den fortsatta analysen ska forhoppningsvis kunna ge svar pa 
denna fraga. 
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DELll 

Den statliga lonepolitiken och det 
politiska arbetsgivarskapet 





In ledning 

Avhandlingens andra del agnas framst at att diskutera den statliga lone
politiken, betydelsen av arbetsgivarens politiska sammansattning och de 
lagre statstjanarnas mojligheter att tillvarata sina intressen under perio
den 1897-1937. Detta sker for att i del IH kunna fordjupa analysen av de 
strategiska valen och de statsanstalldas identitet. 

For att klarlagga den statliga lonepolitiken ar det forst nodvandigt att 
analysera det statliga lonesystemet, dess konstruktion och de bakomlig
gande motiven for det. Detta gors i kapitel 3, som ocksa behandlar de 
lagre statstjanarnas realloneutveckling, i bade reell och komparativ me
ning. I de foljande kapitlen 4 och 5 foljs sedaI). den statliga lonepolitiken 
upp i en kronologisk studie dar arbetsgivarens politiska sammansattning 
och de facldiga mojIigheterna analyseras. De strategiska valen diskuteras 
sammanfattningsvis under respektive kapitel. Av de strategiska valen 
diskuteras ej genus, annat an i forbigaende, i del H. For att komma at 
genusrelationens betydelse for valen av strategi hos arbetsgivare och an
stallda kravs en mer genomgripande diskussion, vilken genomfors i del 
HI. Detsamma galler ocksa den eventuella existensen av professionella 
strategier bland de statsanstallda som jag darfor ocksa aterkommer till 
senare i avhandlingen. 

Utformandet av den statliga lonepolitiken var en riksdagsfraga under 
undersolmingsperioden. Riksdagen kommer darfor att vara den domine
rande arenan i del H och de direkta aktorerna den beslutande fors am
ling ens ledamoter. Ovriga tankbara aktorer, som ex vis fackforbundens 
ledningar och verksstyrelserna, uppmarksammas bara om och nar de 
upptrader pa denna arena. Detta gall er i synnerhet for kapitel 3, som ar 
ett karakteriserande kapitel da det behandlar loner och lonesystem yid S] 
och Postverket. I del H:s tva ovriga kapitel utgor den lokala nivan en 
konkretisering av de lagre statstjanarnas strategiska val och satillvida ar 
Linkopingsbetjanterna direkta aktorer. I denna del av avhandlingen 
spelar dock den lokala nivan en mindre framtradande roll. 

Av samma anledning ar ocksa diskussionen om de statsanstalldas 
identitet mindre betydelsefull i del H. Identiteten konstrueras lokalt och 
ar darfor svar att blottlagga dar den viktigaste arenan, riksdagens bada 
kammare, ar nationell. Daremot kommer den identitet de lagre statstja-
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nama yid SJ och Posten tillskrevs av riksdagsledamotema att lyftas fram 
i respektive kapitels sammanfattning. Identiteten behandlas darefter in
gaende i del Ill. 

Varje kapitel borjar med inledande problematiseringar och avslutas 
med kortare sammanfattande diskussioner utifran des sa. Hela del II av
slutas med en sammanfattande diskussion utifran den kronologiska 
framstallningen. 
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KAPITEL3 

Loner och lonesystem runt 
sekelskiftet 

Vid sekelskiftet faststallde staten, i form av riksdagen, ensam arbetsvill
koren for de ordinarieanstallda. Det formella uttrycket for detta var 
tjanstgoringsreglementet. Till sitt sakinnehall liknade reglementet ett 
kollektivavtal pa den privata arbetsmarknaden. Lonens form och storlek 
samt andra skyldigheter och rattigheter stod i centrum. Den huvudsak
liga och darmed ocksa den avgorande skillnaden mot ett kollektivavtal, 
ur arbetsrattslig synpunkt, bestod i tillkomstakten. 

Syftet med detta kapitel ar att studera loner och lonesystem for de 
1agre statstjanarna yid S] och Posten runt sekelskiftet 1900. Hur var 10-
nesystemet konstruerat? Vi1ka var motiven bakom det och vi1ka var dess 
funktioner ur arbetsgivar- respektive arbetstagarsynpunkt? For att 
kunna ana1ysera dessa aspekter ar det nodvandigt att ocksa undersoka 
den faktiska 10neutveck1ingen. Vi1ken var de 1agre statstjanarnas rea11o
neutveck1ing? Hur stor var denna i forhallande till1iknande grupper pa 
arbetsmarknaden? Utgangspunkten kommer att tas i jarnvagsbetjanter
nas 10neutveck1ing, medan utveck1ingen pa det postala omradet anvands 
i komparativt syfte. 

Dessa fragor behandlas i detta kapitel uteslutande pa en central niva. 
Det var riksdagen som beslutade om lonesystem, loner och andra an
stallningsvillkor. Besluten var lika for hela landet och det utrymme som 
fanns for eventuella lokala variationer var inbyggda i sjalva systemet. En 
lokallonestudie skulle darfor inte fylla nagon viktig uppgift. Som lokal 
fraga var lonefragan i huvudsak endast en fraga om den egna ortens in
placering i det grundlaggande systemet. 

I diagram 1 presenteras loneutvecklingen, i absoluta tal, for fyra 
grupper av ordinarieanstallda betjanter yid S] under perioden 1863-1919. 
Diagram 1 omfattar tiden fran det att den forsta stambanan invigdes 
fram till det forsta gemensamma reglementet for de fyra kommunika
tionsverken (Statens jarnvagar, Postverket, Televerket och Statens Vat-
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tenfallsverk) ar 1919. Under denna tidsperiod genomfordes tre storre 
regleringar av det statliga jarnvagsomradet; 1874, 1897 och 1907. 

Diagram 1. Arslon for ordinarie personal yid Statens Jarnvagar. Absoluta 
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Lokforarna tillhorde betjantepersonalens toppskikt, eldarna mellan
skiktet och stations- och banpersonalen utgjorde bottenskiktet. De tva 
sistnamnda grupperna, dar stationskarlar och banvakter dominerade, 
utgjorde c:a 80% av den ordinarieanstallda arbetskraften och kan ur ar
betshanseende jamforas med oskolad arbetskraft, t ex grovarbetare, pa 
det privata omradet. Lokforare och eldare kan klassificeras som yrkes
utbildade. Diagrammet baseras pa kontant Ion och en vagning av olika 
extraformaner i pengar eller in natura.2 

Lonespridningen inom betjantekaren var betydande, men tenderade 
att minska yid periodens slut. 1863 hade lokforarna mer an tre ganger sa 
hog Ion som stations- och banpersonalen. 1919 hade loneskillnaden 
minskat till 1,5:1. 

Lonerna for de statsanstallda fastlades i tjanstgoringsreglementet och 
var en del av statens budget. Reglementena avsag att bestamma lone
kostnaderna for lang tid framover och efter grunder som inte skiljde sig 
fran den ovriga statliga forvaltningen. Statens Jarnvagar var, som tidigare 
namnts, "en hybrid av affarsverk och politiskt forvaltningsorgan". Dar-
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for var det inte heller statsbaneforetagets ekonomi ell er de ekonomiska 
konjunkturerna som i forsta hand bestamde 10neutveckIingen, utan de 
politiska forhallandena och preferenserna i den besIutande instansen -
riksdagen. Lonesystemet var mycket ororligt och pa grund av det om
standliga budgetarbetet tenderade regleringarna att vara inaktuella redan 
nar de tradde i kraft. 3 

Reglementenas betydelse for 10neutveckIingen framgar tydligt av dia
gram 1 vad galler 1874 och 1907 ars reglering. 1897 ars nya reglemente 
var mer blygsamt och hojningarna inskrankte sig i huvudsak till banper
sonalens loner. Att lonerna for lokforarna sjonk efter 1897 ars reglering 
berodde dock inte pa nagon verklig forsamring i lonehanseende. Sank
ningen var bara statistisk och berodde pa stor nyrekrytering av lokforare 
som inledningsvis hade lagre ersattning an sina mer erfarna kollegor och 
darigenom sankte genomsnittslonen. 4 

Genomsnittslonerna stod inte stilla mellan. de olika regleringarna. Det 
fanns faktorer som motverkade stelheten i systemet. En faktor var till
falliga regleringar i form av oIika lonetillagg. Mot slutet av perioden 
skedde drastiska okningar av lonerna. De hangde samman med de ex
ceptionella forhallanden som radde under varldskrigets dyrtid. En annan 
faktor var alderstillaggen, som gays till anstallda med lang tjanstgorings
tid.s 

SNALHETEN SOM PRINCIP 

Det fanns egentligen ingen exakt formulerad statlig lonepolitik. De 
statsanstalldas loneformaner betraktades istallet som en balanspost 
bland alla andra i den statliga budgeten.6 Nagon marknadsanpassning av 
lonerna var det inte tal om. I forarbetet till 1897 ars reglering hanvisades 
visserligen bland annat till de daliga ekonomiska konjunkturerna som 
motiv for de forsamringar i 10nehanseende som foreslogs. Resone
man get vann dock foga gehor eftersom det aIdrig hade varit tal om for
battrade loner yid hogkonjunktur. I realiteten skedde dock en 
"marknadsanpassning" satillvida att loneregleringarna ofta skedde mot 
slutet av perioder av lonestegringar inom samhallet i ovrigt/ men da 
inte som uttalad princip utan som resultat av bl a fackIiga krav. Inte 
heller fick den s k behovsprincipen nagot fullstandigt genomslag i den 
statliga lonepolitiken, pa annat vis an att man hade hogre Ion an kvinnor. 
Behovsprincipen innebar Ion eft er levnadsbehov, ofta uttryckt som att 
familj eforsorjare skall ha hogre Ion an ensamsdende. 8 I 1919 ars regle-
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mente slog dock familjeforsorjarprincipen igenom, men da inte som 
grundval for utan som klassificeringsgrund inom systemet. 9 Ortstillagg, 
dyrtidstillagg och graderade hyresersattningar var uttryck for samma 
behovs princip. 

Istallet vagleddes riksdagen i praktiken av snalheten som princip. Lo
nekostnaderna var en balanspost i budgeten som det gallde att halla nere. 
Ju lagre Ion desto battre utsikter for ett gott budgetutfall. Samtidigt fick 
dock inte lonen vara sa lag att den omojliggjorde all personalrekrytering. 
Lonen skulle vara sa stor att den uppfattades som skalig. Redan 1861 
hade davarande generaldirektoren Nils Ericsson kravt hogre Ion "for att 
kunna forvarva och behalla dugliga tjansteman".10 Denna "skalighet" 
bestod t ex i att jarnvagsbetjanterna jamfordes med andra statstjanare. 
Lonen skulle vara "rattvis". Det var darfor ocksa viktigt att motivera 
"skaligheten" utifran levnadskostnader och vad motsvarande privatan
stallda grupper tjanade.11 

Marknadsanpassningen av lonerna var inte uttalad men spelade pa sa 
vis anda en viktig roll i lonesattningen. I diagram 2 jamfors realloneut
vecklingen for stationskarlar med ett genomsnitt av industri- och gruv
arbetare. 

Diagram 2. Realloneindex 1860-1914. Stationskarlar och industri- och 
gruvarbetare. 
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1860-64 har loneuppgifter endast for 1863-64 anvants. Loneuppgifter for 1870-71 

och 1881 har ej medtagits. Observera den forandrade berakningsgrunden for 

stationskarlslonen 1906, se diagram 1. Index 100=1860-64. N 524 kr/ar 

(stationskarlar) och 459,50 (industri- och gruvarbetare). 

Av diagrammet framgar att realloneokningen var langsammare for sta
tionskarlarna an for industri- och grovarbetarna. I absoluta tal okade 
stationskarlslonen med 265% under perioden. Motsvarande okning for 
industriarbetarna uppgick till 315%. 1897 ars blygsamma reglering vi
sade sig vara an blygsammare om utvecklingen for industriarbetarna tas 
som jamforelse. 1907 ars lonereglering infoll under en period av reallo
neolming pa den privata marknaden. Stationskarlarna hade fran borjan 
hogre Ion an industriarbetarna. Detta forsprang minskade visserligen 
men beholls hela perioden. 1863 hade en industriarbetare 81 % av sta
tionskarlens Ion. Samma jamforelse 1914 stannade yid 97%. En loneut
jamning hade alltsa skett. 

Sammantaget var SJ:s betjantepersonal jamforelsevis. valbetald pa 
1860-talet. Indus triarb etarna, med konare avtalsperioder, hann dock 
ikapp de statsanstallda. Loneutjamningen mellan de olika betjantegrup
perna ar ocksa slaende om an inte lika exceptionell. En liknande ut jam
ning skedde inom den privata industrin och har pavisats av bl a Klas 
Amark nar det gall er byggnadsarbetarna. 12 Loneutvecklingen stallde den 
statliga arbetsgivaren infor en okande konkurrens om arbetskraften fran 
den expanderande industrin. Mellan 1885 och 1905 var de statsanstalldas 
reallon, till skillnad fran de privatanstallda industriarbetarnas, stillasd
ende, vilket var ett daligt argument i kampen om arbetskraften. 

LONERNA VID SJ 
Med den reglering 1897 ars riksdag genomforde for jarnvagsomradet 
sakrades anstallningstryggheten. Tidigare hade betjanterna varit an
stallda pa kontraktsliknande former med 3 manaders uppsagning. Fr 0 m 
den nya regleringen uppfordes manga av dem pa ordinarie stat genom 
konstitutorialsforfarandet. 13 

1897 ars tjanstgoringsreglemente for Statens Jarnvagar var den forsta 
genomgripande regleringen pa 23 ar. Atskilligt i 1874 ars reglemente 
hade blivit otidsenligt och behovde moderniseras. Det fanns t ex inte 
nagon langre som hade en sa lag begynnelselon som 240 kr om aret, en 
begynnelselon som for ovrigt hangt med sedan 1860-talet. Sedan den 
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senaste regleringen hade ocksa en rad andra avloningsformer tillkommit 
som behovde regleras. 

Bortsett fran att begynnelselonen for stationskarlarna och banvak
terna hojdes till 480 kr/ar skiljde sig 1897 ars reglemente i sak ime an
markningsvart fran tidigare reglering. Indelningen av avloningen i fast 
arvode, till fyra femtedelar, och tjanstgoringspengar, till en femtedel, 
kvarstod. Denna indelning fungerade som daridens socialforsakringssys
tern for de ordinarieanstallda. Arvodet beholls yid tjanstledighet och 
sjukskrivning inom vissa tidsramar, medan staten anvande tjanstgo
ringspengarna for att betala mellanskillnaden till den lagre placerade be
tjamen/tjanstemannen som befordrats till vikarie. 

Utifran reglememet kan en lagsta Ion for stationskarlar och banvakter 
konstrueras. Till det komama arvodet kom fri tjanstebostad eller ett 
20%-igt hyresbidrag, beraknat pa arvodet, samt en bekladnadsersattning 
pa 10 kr/manad. I diagram 3 presemeras denna samlade minimilon. 
Aven om bostadsformanen i natura var vanligast har den komama hy
resersattningen fart utgora berakningsgrund i figuren. En lokforares be
gynnelselon, beraknad pa samma satt, var mer an dub belt sa stor som 
stationskarlens och banvaktens. Dessa begynnelseloner jamfors ocksa 
med motsvarande slutlon i samma diagram. 

Diagram 3. Begynnelse-, slut- och genomsnittslon for statlons
kar1!banvakt och lokforare 1897. 
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Lonerna for betjanterna var kIassindelade och kallades for "foranderliga 
arvoden". For uppflyttning i klasserna kravdes ett visst amal tjanstear. 
Skillnaden mellan begynnelse- och slutIon utgjordes aIltsa av aIders
tillagg. Pa motsvarande satt hojdes ocksa hyresersattningen som berak
nades pa det tataIa komama arvodet. Eftersom begynnelselonen ocksa 
varierade efter stationsort (stationering norr om KryIbo samt i storsta
derna innebar hogre ingangsIon) inneholl aIderstillaggen aven insIag av 
ortstillagg. Skillnaden mellan stationskarlar/banvakter och lokforare var 
i start densamma yid slutlonen. 

Till diagrammet har ocksa fogats en berakning av vardet av samtliga 
loneformaner i genomsnitt for respektive yrkesgrupp som gjorts i Wages 
in Sweden, ett standardverk om loneutvecklingen i Sverige. Av denna 
framgar att lokforarna i genomsnitt tjanade c:a tre ganger mer an 
stationskarlar och banvakter eftei det att regleringen hade tratt i kraft. 
Lokforarna erholl ett speciellt traktameme kallat milpeng som varierade 
mycket fran individ till individ och fran ar till ar. Detta har endast med
tagits i genomsnittslonen, vilket forklarar en del av den storre lone skill
naden. 

For att riktigt forsta lonesystemet ar det nodvandigt att ocksa fast
stalla var arbetsgivarskapet ligger, dvs. vem som fattar besluten. Detta 
gors i foljande tabIa; 

Loneform 

Komam arvode 
Alders/ortstillagg 

Bostadsforman 
Bekladnad 
bvriga tillagg 

Beslutsfattare 

Riksdag 
Riksdag, men indelningen beslutas av verkssty
relsen 
Riksdag 
Riksdag 
Riksdag, men konkret utformning av KM:t ell er 
verksstyrelse. 

Av tabIan framgar att riksdagens dominans var overvaldigande. bvriga 
instanser (verksstyrelse och regering) hade endast en marginell mojlig
het att fatta beslut om de ordinarieanstallda och da mestadels i fragor av 
mer loneteknisk natur, som t ex konkret utformning av ett eller annat 
tillagg. Kungliga Jarnvagsstyrelsen, det statliga jarnvagsnatets foretags-
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ledning, var i manga avseenden endast ett initierande och verkstallande 
organ bland manga andra inom statsforvaltningen. 

1897 ars reglering spelade dock snabbt ut sin roll, trots att den i prin
cip gallde fram till och med 1907 ars utgang. Trycksvartan hann knappt 
torka forriin riksdagen iindrade pa detaljer i reglementet. Slutlonerna for 
de lagsta grupperna uppjusterades pa Jarnvagsstyrelsens initiativ (vilket 
faststalldes i 1901 ars reglemente, som i ovrigt var lika med 1897 ars) 
och under 1900-talets forsta ar tillkom det ena tillagget efter det andra. 
For att riktigt kunna bedoma effekterna av 1897 ars reglering ar det 
darfor nodvandigt att ta dessa foriindringar i beaktande.15 

Komplexiteten i lonesystemet framkommer med all onskvard tydlig
het i en tabU over jarnvagspersonalens loneformaner den 1 april 1906 
som presenterades i 1907 ars lonekommittes betankande. For de 2814 
stationskarlarna fanns 73 olika reellt existerande lonesummor. Lonerna 
Finns fordelade pa 9 kolumner och upptar sammanlagt 657 rutor i sys
temet. 

Det fasta arvodet (fortfarande uppdelat efter arvode och tjanstgo
ringspengar) pendlade mellan 480 och 720 kr, indelat i fern loneklasser. 
Tjanstebostad dominerade och det tjugoprocentiga hyresbidraget varie
rade med arvodesklass. Samtliga stationskarlar erholl 120 kronor i be
kladnadsbidrag. Eftersom det fanns ett samband mellan arvode och hy
resbidrag begransades antalet mojliga loner till tio. 

Det var de ovriga tillaggen som skapade komplexiteten. Till dessa rak
nades bl a ett tillfalligt arvode pa 60 kr, ett tillfalligt lonetilliigg pa 60 kr 
som vissa erholl, en sarskild avloningsforbattring som varierade mellan 
60 och 240 kr for de som fatt den samt ett eventuellt dyrtidstillagg varie
rande mellan 57:60 och 86:40 kr. Lonespridningen inom stationskarls
gruppen blev pa sa vis mycket stor. Med bostadsersattning blev minim i
lonen 660 och maximilonen 1430:60 kr. I realiteten hade endast 1 sta
tionskarl den maximala lonen och 29 den lagsta lonen. Resten, 2784 sta
tionskarlar, fordelades pa 71 olika loner. I Wages in Sweden beraknas den 
genomsnittliga arslonen till 938 kr for 1906. 

Raknat pa det kontanta arvodet plus ersattningar for bostad och be
kladnad uppgick lagsta lonen till 85% av den hogsta. Tas de faktiskt 
mojliga tillaggen med i berakningen, tjanade den bast betalde dub belt sa 
mycket som den lagst avlonade. Det var alltsa de ovriga tillaggen som 
var den stora lonedifferentieraren inom en och samma betjantekategori. 

For de 1864 banvakterna var systemet likartat, om an inte lika diffe
rentierat. Endast 24 reelIt existerande lonekategorier fanns, vilket forkla-
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ras av att det tillfalliga tillagget saknades och att bara 12 banvakter erholl 
dyrtidstillagg. 

1897 ars riksdag hade alltsa misslyckats med sina ambitioner. Lone
systemet ha de i realiteten inte forenklats, utan nya tillagg gjorde bilden 
minst lika komplicerad som tidigare. Det blev istallet 1907 ars riksdag 
som fick fora intentionerna vidare.16 

I det nya reglementet hojdes bade ingangs- och slutlonen och alders
tillaggen gjordes enhetliga. Det kontanta arvodet hojdes med 75% i be
gynnelselon och 58% yid slutlon. Hyresersattningen differentierades 
mellan 20 och 40% av arvodet beroende pa stationsort och fungerade 
som ett ortstillagg. Bekladnadsfragan och den fria lakarvarden ordnades 
som tidigare. Ett dyrortstillagg skrevs in i reglementet och uppgick till 
60 kr om orten ha de minst 15 000 invanare. En nyhet var inforandet av 
ett differentierat kallortstillagg. B£de dyrort och kallortstillagg tillhorde 
lonen och hade darfor betydelse for hyresersattningens storlek. 

For att berakna begynnelselonerna ar det nodvandigt att ta hansyn till 
bostadsort. Lagsta lonen var 73% av den hogsta inom orten och lonen 
pa billigaste ort uppgick till drygt fyra femtedelar av Stockholmsbetjan
tens Ion. T otalt sett hade de samst betalda60% av de hogst betaldas Ion. 
Lonespridningen inom dessa bada grupper var alltsa ungefar den samma 
som yid 1897 ars reglering. Wages in Sweden beraknar det verkliga ge
nomsnittliga loneutfallet till 1354 kr for stationspersonalen och 1391 kr 
for banpersonalen. 

Lonerelationen till lokforarna ha de hell er inte andrats. Lokforarnas 
begynnelselon var 1200 kr och slutlonen 2100 kr. Bostadsformanen var 
borttagen medan daremot milpengarna och uniformsformanen fanns 
kvar. 1905 hade milpengsersattningen uppgatt till c:a 475 kr i genom
snitt. Det var KungLMaj:t som, enligt reglementet, ha de att faststalla 
storleken pa detta arvode. Enligt Wages in Sweden utgjordes genom
snittslonen under 1908 2699 kr bland lokforarna. Fortfarande hade lok
forarna alltsa. ungefar dubbelt sa hog Ion som de lagre betjantegrup
perna. 

LONERNA VID POSTVERKET 

1907 ars riksdag genomforde ocksa en reglering av postbetjanternas av
loningar. Med denna som utgangspunkt ar det darfor lampligt att styra 
over intresset till det postala omradet for en jamforande studie. 
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Det var tva forhallanden som skiljde postregleringarna fran de for SJ, 
For det forsta gjordes regleringar varje ar eftersom riksdagen, och inte 
Kungl.Maj:t eller verksledning, faststallde det exakta antalet ordinarie
anstallda. For det andra var postens betjanter en betydligt mer enhetlig 
Mr. I princip fanns det bara tva kategorier; postiljoner (inom resepos
ten) och brevbarare (inom varje ort). Vaktmastarna utanfor styrelsen 
sammanfordes med brevbararyrket 1885. Nagon hierarkisering inom 
Mren ar det svart att tala om fore 1907 ars riksdag, med undantag for de 
postiljoner som tjanst~orde som forman yid reseposten och darfor er
holl ett smarre tillagg. 1 

1874 ars normalstat delade in betjanterna i tre huvudkategorier; i 
vaktmastare fordelade pa tre lonegrader, i postiljoner i tva lonegrader 
samt brevbarare som avlonades med ett klumpanslag i budgeten. Utover 
dessa grundposter fanns ocksa alderstillagg och traktamenten. Brevba
rarna avlonades fr a genom brevbarareskillingen (dvs adressaterna beta
lade brevbararen direkt) anda fram till 1882 ars riksdag. S k hyreshjalp 
till en del postiljoner forekom till och med 31 maj 1889. 

Ar 1889 fordelades lonen for en jarnvagspostiljon i Stockholm pa 500 
kr i kontant Ion, 534 kr i traktamente (genomsnittligt inklusive hyres
hja1p), 66 kr i bekladnad (in natura) samt 100 kr i alderstillagg. Efter att 
21 kr ha de dragits av for pensionsavgiften uppgick det sammanlagda 
vardet av loneformerna till 1179 kr i genomsnitt. Mer an halften av 10-
nen utgjordes alltsa av diverse tillagg, varav merparten hangde samman 
med fordyrade levnadsomkostnader i tjansten. 

I 1902 ars reglemente gjordes ingen formell skillnad pa postiljoner 
och brevbarare. Det fasta arvodet var lika for alIa. Skillnaderna berodde 
pa bostadsort och tog sig uttryck i olika tjanstgoringspengar och alders
tillagg. Dessa skillnader formaliserades i olika lonegrader. I diagram 4 
redovisas minimi- respektive maximilon, extraformanerna oraknade, en-
1igt 1902 ars reg1emente for postverket. 

Tjanstgoringspengarnas andel av det kontanta arvodet var alltsa be
tydligt storre for b1'evbara1'e och postiljoner an for jarnvagsbetjanterna. 
For en nyanstalld b1'evbara1'e i Stockholm uppgick den till tva femtedelar 
av lonen och pa landsorten till en tredjedel. Den samst betalde postbe
tjanten hade tva t1'edjedelar av den bast betaldes Ion. Till detta kom fri 
bekladnad och lakarvard inklusive lakemedel enligt Kungl.Maj:ts bestam
melser. Detta reglemente hade i p1'incip gallt fr 0 m 1900. Nyheten tva .11' 
senare var att antalet alde1'stillagg ha de minskats till tva, men med of or
andrad slutlon. 18 
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Diagram 4. Minimi- och maximilon. Postbetjants Ion exklusive natura
formaner 1902. 
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Kalla: Propositon 1:6 1902, Riksdagsskrivelse 1151902. 

Vardet av den kontanta lonen och ovriga extra formaner uppgick 1906 
till 1500 kr i genomsnitt for samtliga ordinarieanstallda. Endast 11% av 
den totala lonen utgick som s k ovrig form an for en nyanstalld betjant 
pa landsorten. Denna forman var helt i natura. Motsvarande loneandel 
for den hogst betalde betjanten var 18%. C:a 30% av denna andel var i 
natura. Den lagst betalda fick 58% av den hogst betaldes Ion. Nagon 
ytterligare differentiering av lonerna hade inte skett sedan 1902 ars reg
le ring. Den okade skillnaden beror enbart pa att postiljonernas trakta
mente medtagits i denna berakning. 

Med 1907 ars reglering skedde en betydande upprakning av lonerna, i 
absoluta tal. Det fasta arvodet hojdes med en tredjedel. Antalet lonegra
der utokades till 4 och tjanstgoringspengarna fordelades i en fallande 
skala. Alderstillaggen var konstruerade som tidigare med den skillnaden 
att det hogre tillagget nu aven gallde den andra lonegraden. Om forma
nerna antas vara oforandrade sedan 1906 hade den lagst betalde 57% av 
Stockholmspostiljonernas 10n.19 Fortfarande var lonedifferensen stor 
inom karen. 

MAN I STATEN 63 



EN J.AMFORELSE 

Att det var riksdagen som faststallde betjantelonerna har jag redan kon
staterat vad galler jarnvagsomdidet. Denna bild av riksdagens dominanta 
roll inom det statliga arbetsgivarskapet var an tydligare nar det gallde 
postlonerna. Detta forhiUlande motiverades av Postverkets mono po 1-
stallning.2o Den konkreta utformningen av alderstillagen var t ex inte 
delegerad till generalpoststyrelsen. Aven detta var ett riksdagsbeslut. 
Nagon flexibilitet inom systemet fanns det uppenbarligen inte behov ay. 
Den enda vasentliga skillnaden mellan post och jarnvag nar det gallde 
lonesystemets utformning var att alders- och ortstillagg (i form av lone
grader- och klasser och dess koppling till tjanstgoringspengarnas stor
lek) ha de separerats yid postverket. 

For att kunna jamfora postens betjanter med motsvarigheten yid jarn
vagen har jag konstruerat en "idealtyp" i form av en Stockholmsbetjant 
som varit ordinarieanstalld i sex ar och alltsa erhallit atminstone nagot 
alderstillagg. Denne "idealiske" betjant jamfors 1894/96, 1903 och 1908, 
dvs. strax innan regleringsarbetet igangsattes och aren da regleringarna 
hade tratt i kraft. For att mojliggora jamforelsen har de justeringar som 
skedde i 1897 ars reglemente yid SJ aren runt sekelskiftet tagits i beak
tande i 1903 ars jamforelsetal. Jamforelsen presenteras i diagram 5. 

Diagram 5. Loneskillnader for betjanter i Stockholm 1894/96, 1903 och 
1908. 
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Generellt sett hade jarnvagsbetjanterna lagre Ion an kollegorna yid pos
ten. Arbetsgivaren motiverade detta forhallande med jarnvagsfolkets 
storre karriarmojligheter, aven om denna mojlighet i praktiken var 
mycket begransad for exempelvis banvakterna.22 Berakningen har, precis 
som tidigare, gjorts utifran forutsattningen att jarnvagsbetjanterna 
saknade tjanstebostad utan istallet erholl kontant hyresersattning. Rak
nat pa bostad i natura blir skillnaden naturligtvis storre, men a andra si
dan ansags tjanstebostaden i realiteten vara mer yard an den kontanta 
ersattningen, inte minst pa grund av hyresprisernas snabba stegring. Vi
dare kan det noteras att 1907 ars regleringar innebar en betydande ut
jamning av loneskillnaderna mellan de fyra betjantegrupperna. 

En annan intressant jamforelse galler de olika avloningsformernas 
starlek. Hos Postverket dominenide den kontanta lonen eftertryckligt 
och dess an del av avloningen okade till och TIled genom 1907 ars regle
ring. Kontantlonen var storst aven yid SJ, men c:a en tredjedel avavlo
ningen utgick i natura (bostad och bekladnad) och denna andel tende
rade att oka. Yid sidan av kontant arvode och naturaformaner var de ov
riga tillaggen forsumbara fran och med 1902 ars reglering. U ndantaget 
utgjordes av postiljonernas traktamente. Yid 1890-talets mitt var detta 
nastan lika start som den kontanta lonen. Postiljonstraktamentet 
minskas drastiskt i och med 1902 ars stat, men utgjorde fortfarande 
drygt en tiondel av det sammanlagda arvodet. Jarnvagspersonalens dyr
ortstillagg har raknats till den kontanta lonen precis som reglementet 
foreskrev och ej till de ovriga tillaggen. Enda undantaget utgors av pos
tiljonernas traktamente. Eftersom regleringarna tagits som utgangs
punkt for jamforelsen 1903 och 1908 forbigas de tillfalliga tillagg som 
forekom mellan regleringarna. Pa grund av den osakra berakningsgrun
den fore dessa regleringar ar uppgifterna 1894/96 inte helt tillforlitliga. 

LONESYSTEMETS MOTIV OCH FOLJDER 

EN SAMMANFA TTNING 

For den statliga arbetsgivaren var det huvudsakliga motivet bakom lone
systemet statsfinansiellt. De statsanstalldas loner skulle balanseras av 
intakter i statsbudgeten. Sparsamhet med statens me del var darfor en 
dygd. 
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Statsfinansiella skal hlg ocksa bakom systemets konstruktion. Regle
mentet borde ligga fast under lang tid oavsett ekonomiska konjunkturer 
och samtidigt garantera alla anstallda en hyfsad km. Ett trogrorligt lone
system lag pa sa vis i statsmaktens intresse. Det blev darigenom lattare 
att langsiktigt planera den statliga verksamheten. Kalkylerbarheten var 
darfor en viktig faktor. Pa grund av den statliga hoghetsratten behovde 
arbetsgivaren heller inte ta hansyn till nagra forhandlingsresultat. Hoj
ningar styrdes till begransade grupper med sarskilda kostnader. Genom 
dyrortssystemet kunde prisskillnader mellan landets olika delar pareras, 
genom alderstillaggen kunde hansyn tas till variationer i forsorjnings
borda och genom hyresersattningens konstruktion skulIe kostnadsok
ningarna kompenseras. Det var ett raffinerat system som skulle tillgo
dose olika individers behov utifran bostadsort, familjeforhallanden och 
inflation, utan att driva upp alIas loner. 

Behovet av flexibilitet inom systemet fick tillgodoses pa andra satt. 
Den rika £loran av allehanda formaner och mer eller mindre tillfalliga 
lonetillagg var sadana, som mojliggjorde for den enskilde individen att 
£lytta upp i lonestegen. Anvandandet av annan arbetskraft an den pa or
dinarie stat anstallda var ett annat satt. Den extra-ordinarie, for att nu 
inte tala om reserven, saknade anstallningstrygghet liksom flera av de 
ovriga formanerna och hade dessutom ofta lagre Ion. 

For den pa ordinarie stat anstallde betjanten fanns en ekonomisk 
trygghet i systemet sa lange levnadskostnaderna inte steg alltfor kraftigt. 
Om priserna skot i hojden fanns da mojligheten till extra om an tempo
rara lonetillagg. Av mer generell karaktar var de olika typer av ortstilIagg 
och eventuell bostadsforman i pengar ell er i natura som kompensation 
pa de orter dar riksdagen ansag att levnadskostnadsokningen var storst. 
Utifran levnadskostnadsindex okade de lagre statstjanarnas realloner 
under tidsperioden. bkningen var inte lika stor som for industri- och 
gruvarbetarna. En loneutjamning mellan dessa grupper och stationskar
larna skedde alItsa, aven om stationskarlarna bibeholI ett visst fors prang 
i lonehanseende. Lonespridningen inom karen minskade likasa, precis 
som pa den privata arbetsmarknaden. Det ar ocksa slaende hur sta
tionskarlslonerna var stillastaende under langa perioder pa grund av det 
langsamma regleringsarbetet. 

For den enskilde betjanten fanns tva huvudsakliga vagal' att forbattra 
sin Ion under galIande reglemente. Att befordras var den ena. Denna 
mojlighet var framst oppen for S]-personalen, med de begransningar 
som tidigare angetts. For postens betjanter gjorde avsaknaden av hie-
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rarki inom karen denna vag mer svarframkomlig. loch med tillkomsten 
av utbildningskurserna efter 1902 oppnades dock denna mojlighet i 
storre utstrackning aven pa det postala omradet. Den vanligaste vagen 
att forbattra sin Ion var dock att stanna kvar inam tjansten for att pa sa 
vis kunna tillgodagora sig alderstiIlagg for Iang ach trogen tjanst. Fore 
1897 var alderstillaggen yid S1 inte reglerade och det var forst en bit in pa 
det nya seklet sam denna typ av befardran reglerades i praxis. Den stat
Iiga arbetsgivaren tillhandaholl pa sa vis sina anstallda ett karriarssystem 
sam saknades pa den privata arbetsmarknaden. 

Snalhet ach kalkylerbarhet, men en kalkylerbarhet sam inkluderade 
ett start matt av flexibilitet, karakteriserade alltsa den statliga arbetsgiva
rens lonepolitik. For de anstallda innebar den att alla garanterades en 
lagam Ion samtidigt sam mojligheter till individuella hojningar och en 
viss karriar fanns inbyggt i systemet. 
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KAPITEL4 

Sparsamheten - fran triumf till 
retratt 

I det foregaende kapitlet behandlade jag loner och lonesystem yid SJ och 
Postverket som de utformades runt sekelskiftet 1900. Fran att ha 
diskuterat hur det nu "egentligen var" skall jag nu overga till att 
diskutera hur denna verklighet uppfattades avaktorerna. 

Syftet med detta kapitel ar att ~nalysera den politiska arbetsgivarens 
diskussioner och hantering av lonepolitiken liksom de statsanstalldas 
mojligheter att paverka loner och andra arbetsvillkor under perioden 
1897-1907. Det blir darfor viktigt att besvara fragor som; vilka 
lonepolitiska principer gallde for det politiska arbetsgivarskapet, vilken 
betydelse hade arbetsgivarens politiska sammansattning for denna 
politik och vad betydde eventuella forandringar i denna sammansattning 
for lonepolitikens utformning? Vidare ar det viktigt att analysera 
lonepolitiken i termer av strategiska val, t ex vad galler forandringar i 
arbetsgivarens politiska sammansattning och dettas samband med de 
strategiska valen. Betydde forandringar i arbetsgivarens politiska 
sammansattning att arbetsgivarpolitiken ocksa forandrades? 

Pa grund av bade radande arbetsratt och den ofullgangna demokratin 
hade de lagre statstjanarna sma mojligheter att paverka utformandet av 
de loner och andra arbetsvillkor de skulle verka under. Andock bildade 
de fackliga organisationer. Det blir darfor viktigt i detta kapitel att 
analysera hur de, trots sadana ogynnsamma forutsattningar, forsokte 
paverka sin politiska arbetsgivare. Vilka mojligheter hade de lagre 
statstjanarna yid SJ och Posten att paverka arbetsgivaren? Vilka 
strategiska val traffade de? I vilken utstrackning var dessa val betingade 
av arbetsgivarens strategiska val och hur forandrades dessa over tid? De 
strategiska valen pa omse sidor diskuteras konfattat i kapitlets 
sammanfattning. 

I detta kapitel utgor riksdagen den viktigaste arenan. U ndersokningen 
tar sin utgangspunkt i diskussionerna kring 1897 ars reglering av SJ, 
konsekvenserna av 1902 ars Postreglering och regleringarna av de tva 
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verken yid 1907 ars riksdag. Riksdagsledamoterna utgor de direkta 
aktorerna, medan de fackliga forbundens ledningar liksom de lokala 
fackliga organisationerna och verksledningarna bara ar intressanta i den 
man de upptrader pa denna arena. Den lokala nivan, Linkaping, far 
framst exemplifiera de strategiska val de lagre statstjanarna traffade. I 
den meningen maste de givetvis betraktas som direkta aktorer. 

Da den centrala nivan star i centrum kommer fragan om de 
statsanstalldas identiteter att spela en undanskymd roll i kapitlet. 
Daremot blir det fullt mojligt att diskutera den tillskrivna identiteten, 
dvs den bild riksdagens ledamater hade av de lagre statstjanarna. 

1897 ARS REGLERING 

Den riksdag som beslutade om 1897 ars reglering pa SJ-omradet 
dominerades socialt och politiskt av de ayre samhallsskikten. 90% av 
mandaten i andra kammaren innehades av jordbrukare, foretagare inom 
handel, samfardsel och industri samt tjansteman i allman tjanst. Efter 
valet 1896 bestod kammaren av 128 lantmannapartister, 18 s k 
hogervildar, 53 s k vanstervildar, 30 folkpartister och 1 enda 
socialdemokrat. Dominansen var an starkare i forsta kammaren. Lagre 
tjansteman och arbetare var helt utestangda pa grund av radande 
censusbestammelser. Forstakammarens overklasskaraktar forstarktes av 
att riksdagsmannen saknade arvode och darfor levde av egen kassa. 

Den konservative protektionisten Erik Gustav Bostrom ledde 
regeringen. Parlamentarismen hade visserligen inte fatt sitt genombrott, 
men ett samband riksdag - regering fanns anda. I forsta kammaren var 
protektionisterna dominerande. 1 

Kraven pa en reglering hade funnits lange och ha de inte bara 
framforts fran de anstalldas olika organisationer. Det gallande 
reglementet fran 1874 var gammalt och omodernt och 1892 begarde 
Kungliga Jernvagsstyrelsen att en rad forandringar skulle genomforas. 
Regeringen tillsatte aret efterat en kommitte som skulle se over 
jarnvagsadministrationens organisation och foresla ny instruktion och 
avloningsreglemente. Kommittens betankande tag fatdigt i oktober 
1895.2 

Regeringens proposltlon byggde i allt vasentligt pa 
kommittebetankandet. Kommitten hade tillsatts i besparingssyfte. 
Under lagkonjunkturen gallde det att pressa ned kostnaderna. Ett av 
medlen var att organisera om verksamheten. Ett annat var att pressa 
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personaIkostnaderna, bI a genom att fa kontroll over extraformanerna 
som tenderade att driva upp Ionerna. I kommitten fanns reservanter som 
ville harddra denna princip till att omfatta alla extra formaner och 
faststalla dessa i reglementet, men majoriteten foredrog att lata t ex 
bekladnadsformanens storlek och exakta omfattning avgoras av regering 
och verksstyrelse, med motiveringen att en viss flexibilitet i systemet 
skulle bibehallas. Samma argument lag bakom forslaget att inte flytta 
over betjanter och merparten av tjanstemannen pa fast arvodesstat (en 
okning av den fasta arvodesstaten tillhorde nyheterna i 
regleringsforslaget). Avloning efter klass ansags mojliggora denna 
flexibilitet. 

Sparsamhetsskalen lag bakom att regleringen blev sa liten och ocksa 
mindre an den jarnvagsstyrelsen (fortsattningsvis forkortat KJS) onskat. 
Den viktigaste loneforandringen var att de lagsta arvodesklasserna togs 
bort. For kommitte, KJS och regering var det centrala argumentet att 
det inte skulle ga att rekrytera ny personal om begynnelselonen var 
alltfor lag - aven om nu de lagsta lonerna bara fanns pa papperet, vilket 
KJS havdade.3 

Pa en viktig punkt avvek dock regeringen fran kommitten. Det gallde 
forslaget att inskranka pa bostadsformanen och den fria ved som foljde 
med denna. Kommitten hade av just sparsamhetsskal foreslagit att 
endast de som var i uttryckligt behov av bostad i direkt anslutning till 
tjansten skulle fa behalla formanen. Eftersom en del erholl fri· bostad 
och andra hyresersattning och den forstnamnda formanen ansags mer 
vardefull fanns en onodig orattvisa i systemet. Desslitom hanvisades till 
att formanen var ovanlig i Danmark och N orge. 

KJS motsatte sig skarpt denna inskrankning. Naturaformanen ha de 
alltid varit den primara och borde sa forbli. Stod for sin sdndpunkt fann 
KJS hos kommittereservanterna Sparre och Hahr som betonade 
formanens fysiska och moraliska betydelse. En inskrankning av 
formanen skulle vara ovardig staten som arbetsgivare och dessutom 
ekonomiskt oklok utifran behovet att rekrytera ny personal. Sa 
resonerade KJS och regeringen instamde, med tilllagget att den fria 
tjanstebostaden ocksa starkte de anstalldas samhorighetskansla med 
verket och statsmakten. Gratisveden ingick i samma naturapaket. 
Propositionen forordade i stort att det differentierade hyresbidragssys
temet skulle finnas kvar yid sidan av den fria bostadsformanen.4 

En nyhet i propositionen var forslaget att overfora betjantepersonalen 
pa anstallning enligt konstitutorial (dvs att betjanterna fick en i princip 
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livshlng anstallningstrygghet for sa vitt de ime begick allvarligt 
tjanstefel). Konstitutorialen var ensidig och kunde endast sagas upp av 
den anstallde. A andra sidan fick arbetsgivaren disponera personalen 
som den sjalv ville.5 Regeringen motiverade detta med att SJs personal 
skulle fa samma anstallningstrygghet som ovrig statlig personal, 
exempelvis yid Postverket.6 

I HOG GRAD OTILLR.ACKLIG 

De fackliga reaktionerna pa kommittebetankandet var i huvudsak 
negativa. 7 De anstallda hade inga egna foretradare i riksdagen som kunde 
fora fram denna kritik. Censusbestammelserna utestangde bade lagre 
tjansteman och arbetare fran forsta kammaren och det var forst kring 
sekelskiftet som samma grupper uppnadde rostratt till den andra. Till 
1896 ars AK-val var endast 25,4% av den manliga befolkningen 
rostberattigad och valdeltagande sa lagt som 40,3%.8 I regleringsfragan 
fick de anstallda darfor lita till valviljan och forstaelsen hos enskilda 
ledamoter av kamrarna. De var ocksa dessa som var huvudmalet for de 
petitioner som skrevs. 

Pa en punkt fick de anstallda dock gehor i propositionen och det 
gallde kravet pa konstitutorialens inforande. Ditintills hade de varit 
utlamnade till form ann ens och den lokala ledningens godtycke. Genom 
tryggare anstallning borde detta problem kunna overvinnas. I samband 
med detta onskades ett mer ordnat befordringssystem. Man kunde 
ditimills ime fa alderstillagg forran nagot blev ledigt, tillsattningsregler 
saknades och ofta utannonserades ime ens de lediga tillaggen utan 
tillsattes godtyckligt. De fackliga organisationerna kravde att alder och 
duglighet skulle vara avgorande och att befordringsgangen skulle skrivas 
in i reglememet - en standpunkt betjamerna delade med ett par av 
kommittereservamerna. Tydlighet och kalkylerbarhet skulle sta som 
garant for okad arbetsvillighet och plikttrogenhet och darmed ocksa 
starka det goda forhallandet mellan underlydande och overordnade i 
verket. Pa denna punkt gick dock iute regeringen dem till motes. Vad 
gallde hyresformanen begardes en hojning av den komama delen i 
utjamnande syfte, men ime heller har svarade regeringen positivt. 

Den fackliga huvudkritiken riktades mot lonens storlek. Den 
foreslagna lonen (som till stora delar i praktiken var densamma som 
tidigare) motsvarade ime det arbete som utfordes, fr a ime om 
jamforelser gjordes med kollegorna i postens och tullens tjanst ell er med 
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jarnvagsfoIket i Danmark och N orge. 9 "Det torde vara staIdt utom allt 
tvifvel, att de oss tillkommande Ioneformanerna, pa grund af de standigt 
stigande lefnadsomkostnaderna, aro i hog grad otillracldiga och icke 
kunna anses motsvara, vare sig van ansprak pa nodtorftig bergning, ell er 
van magtpaIiggande, anstrangande och i hog grad lifsfarliga arbete" 
skrev nagra ~epturerade 'p~ upjdrag ~v stationskarlarna yid Sveriges 
statsbanor 1 en petltlon. StatlOnskarlarna beraknade Iev
nadsomkostnaderna i Stockholm till 1100 - 1200 kr per ar, vilket 
motsvarade en fordubbling av det foreslagna kontanta arvodet. 
Petitionen fran Svenska statsbanebetjeningens understodsforening 
foreslog bland annat en hojning av banvakternas kontantarvode med 
25% i begynnelselon och 30% i slutlon i forhallande till 
regeringsforslaget. Nar det gallde banvakternas slutlon hade regeringen 
dessutom satt den lagre an stationskarlarnas. ll 

PRIVILIGIERADE ELLER ORA.TTVIST BEHANDLADE? 

1897 ars riksdag gick i huvudsak pa propositionens forslag, men inte 
utan strid i lone- och hyresfragan. I riksdagsbehandIingen 
utkristalliserades tva huvudgrupperingar, dar den ena gick pa regeringens 
sparsamhetslinje och den andra ville tillmotesga de fackliga kraven, 
atminstone delvis. Den senare linjen tog sig bl a uttryck i sex motioner. 
Lantmannapanisten Hugo Tamm motionerade om ett generellt 20% 
hyresbidrag for dem som inte erholl naturabostad. Denna motion 
segrade ocksa i riksdagen, efter att ha fatt stod av statsutskottet.12 

Den politiske vanstervilden S.A. Hedin lamnade in tva motioner. 
HallS huvudkrav var att regleringen borde skjutas pa framtiden och att 
utredningen borde goras om. Det fanns alltfor manga olosta fragor och 
de foreslagna lonerna i de lagre betjantegraderna var alldeles for laga.13 
Han trodde emellenid inte att han skulle fa gehor for sitt huvudkrav. 
Darfor foreslog han att stationskarlarnas begynnelse- respektive slutlon 
skulle hojas med 25 respektive 36% (till 600 respektive 900 kr) i 
forhallande till den av Kungl.Maj:t foreslagna kontanta delen avarvodet. 
Motsvarande hojning for banvakterna foresIog Hedin till 25 respektive 
30%,14 alltsa i linje med petitionen fran de anstallda. En annan motion i 
samma riktning laqlllades in av Fritz Pegelow, medlem i den Iiberala 
Friesenska diskussionskIubben i andra kammaren. Den gallde enban 
stationskarlarnas sIutlon. Han foresIog den hojd med 18% till 780 kr,15 
en inte obetydlig hojning men fortfarande under rostrattsgransen 800kr. 
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Pegelow var sjalv jarnvagsman och skulle senare bli generaldirektor yid 
SJ och darefter Svenska Jarnvagsforeningens ordforande. 

Motionerna i lonefragan avvisades av statsutskottet, som dominerades 
kraftigt av Lantmannapartiet, likasa av forsta kammaren som ocksa gick 
pa regeringens linje. 16 I andra kammaren var det civilminister 
Krusenstierna som forde regeringens talan. Han havdade att en hojning 
av betjantelonerna yid SJ skulle stalla till problem for de privatagda 
Enskilda jarnvagarna. Skillnaden skulle bli for stor och driva upp 
10nelaget pa det privata omradet. Forsaken att jamfora jarnvagens 
betjanter med Postens talade enligt civilministern snarare emot 
motionerna. Den blivande Postverkschefen Krusenstierna menade bl a 
"Jag tror, att man icke kan forneka, att postvaktbetjente hafva vida mera 
anstrangande och vida vlgngare goromaL". De goda 
befordringsmojligheterna yid SJ var ocksa ett av Krusentiernas argument 
emot sadana jamforelser.17 Von Krusenstierna fick i kammaren stod fran 
bl a tre mycket tunga namn inom Lantmannapartiet; Ivar Mansson, Per 
Pehrsson och JA Sjo - samtliga ledamoter i statsutskottet. De havdade 
dessutom att jarnvagsbetjanterna var valavlonade eftersom det fanns sa 
manga sokande till varje le dig plats. Detta argument hade redan 
forekommit i kommittebetankandet. Det faktum att flera av betjanterna 
"hade tid" for extraarbete yid sidan av j2,rnvagstjansten talade ytterligare 
for det skaliga i utskottets forslag. 8 Dessa tre riksdagsman ansag 
uppenbarligen att jarnvagsbetjanterna var en mycket priviligierad 
yrkesgrupp som redan hade det gott, ja nastan alltfor gott, stallt i 
forhallande till andra grupper som lantarbetare och privatanstallda 
jarnvagare. Att industri- och gruvarbetarna ha de en betydligt mer 
gynnsam loneutveckling under 1890-talet (se diagram 1 och 2) och att 
dessas loner i genomsnitt oversteg de statsanstallda stationskarlarnas 
1897 foredrog de dock inte att namna. 

Rattvisetanken genomsyrade ocksa argumentationen fran de 
riksdagsman som gjorde sig till tolks for de fackliga kraven. Rattvisa 
kunde det bara bli om regleringen innebar en verklig 10neforhojning, 
menade bland andra motionaren Pegelow fran talarstolen. Pegelow 
karakteriserade regeringssidans rattvisa som enbart skenbar.19 Den 
blivande statsministern och liberalen Karl Staaf forde resonemanget 
langre an sa. Han ansag att det borde vara givet att alia i statens tjanst 
gjorde skal for sin Ion, bade hog och lag, bade riksdagsman och betjant. 
Varfor skulle da just jarnvagsbetjanterna behandlas sa orattvist, undrade 
Staaf? Visst kunde han forsta sparsamhetsnitet, men den har typen av 
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besparingar slog orattvist mot dem som ha de det samst stallt i samhallet 
och da var det inte underligt att klagomal kom som brev pa posten. I 
avslutningen pa sitt langa anforande mala de han upp en heroisk bild av 
jarnvagsbetjanterna; " ... ty jag har den uppfattningen, om var 
underordnade jernvagspersonal, att det ar en klass, som uti mod, 
radsnarhet och offervillig pligttrohet star sa hogt, att man icke utan skal 
kan i denna fredens arme se ett slags arftagare till de egenskaper, som 
fordom pa andra omraden gjorde vart folk stort och ryktbart.,,20 

Aven kammarens enda socialdemokrat, Hjalmar Branting, tog sin ut
gangspunkt i rattvisetanken. Det verkade som om statsmakterna istallet 
for verklig rattvisa leddes av principen att halla lonerna nere. Det var 
mycket markligt, inte minst da det gallde "en elit" bland arbetarna, som 
Branting uttryckte det. Han kopplade resonemanget om rattvisa aven till 
rostrattsfragan. Med sa laga 16ner holls betjanterna nere under 
roststrecken och darmed underkande statsmakterna faktiskt sitt eget 
system, havdade Branting. Med ett sadant agerande maste man forsta 
bitterheten bland arbetarna.21 

von Stapelmohrs, fran forsta kammarens minoritetsparti (ett av 
kammarens hogerpartier), motion om dyrortstillagg till 
Norrlandsbetjaningen hamnade nagot i skymundan av lonefragan. Hans 
argumentering var annars densamma som Hedins, Pegelows m f1. Laga 
loner skapade ingen arbetslust och plikttrogenhet. Battre betalda 
betjanter arbetade battre och med mer nojda betjanter starktes 
samhorighetskanslan inom verket. Debatten om denna sarfraga fordes i 
huvudsak i forsta kammaren. Lantmannapartisten Franckel var en av de 
fa som yttrade sig. Han avvisade motionen med en yarning for de 
spridningseffekter de skulle fa i Norrland i ovrigt. Just detta avslagsskal 
hade framforts av kommitten dar fragan hade behandlats. Motionen foIl 
ocksa i kammaren.22 

PETITIONENS V AG 

Partivasendet var visserligen svagt utvecklat i slutet av forra seklet men i 
betjanternas lonefraga var skillnaderna mellan de olika politiska 
krafterna tydliga. Sparsamhetslinjen, med sin motivering om det "ratta" 
lonelaget och radsla for att fel signaler fordes till ovrigt naringsliv, hade 
sina foresprakare i Lantmannapartiet. De som forfaktade de anstalldas 
krav tillhorde datidens politiska vanster, besraende av liberaler, s k 
vanstervildar och socialdemokraten Branting. Att se denna vanster som 
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praglad av sarintresset yore dock felaktigt. Hand i hand med stodet till 
de fackliga kraven gick en mer aktiv syn pa det statliga arbetsgivarskapet 
- staten skulle vara ett monster for andra arbetsgivare i arbetet for ett 
rattvisare samhalle. Brantings sammankoppling av regleringen och 
rostrattsfragan visar pa den politiska sprangkraft som fanns inbyggd i 
arbetsgivardebatten. Debatten inneholl aven fran denna sida argument av 
annan ekonomisk och social karaktar, bland annat att hyggligt betalda 
betjanter var mer produktiva och knots hardare till verket. Pa sa vis 
kunde verkliga lonehojningar verka samhallskonserverande. 

Lantmannapartisten Tamm brot mot denna politiska bild med sin 
segrande motion, fast den var mer av kompromisskaraktar. Ostersunds 
borgmastare Isidor von Stapelmohr skulle ocksa kunna betecknas som 
"frondor" i detta avseende. Statstjanstemannens villkor var for ovrigt 
foremal for flera motioner fran hans penna. 

Existensen av frondorer var dock inget anmarkningsvart yid denna tid. 
Partivasendet var svagt. Majoritetsvalssystemet och bostadsbandet yid 
val till andra kammaren gjorde att den egna valkretsens intressen och 
eventuell valjaropinion kunde betyda mer an "partilinjen" i den ena eller 

d f 0 23 an ra ragan. 
En intressant sak i sammanhanget var att tva blivande 

generaldirektorer deltog i debatten pa var sin sida. Krusenstierna24 talade 
varmt om postbetjanternas arbetsinsats och Pegelow motionerade om 
hojda loner for stationskarlarna. Bada kom darigenom att meritera sig 
infor sin respektive framtida personal. 

Ur arbetsrattslig synpunkt var betjanternas mojligheter att paverka 
utgangen av riksdagsbehandlingen ytterst sma. Pa grund av den 
ofullgangna demokratin fanns de vare sig representerade i valmanskaren 
ell er i riksdagen. Vagen till paverkan hette istallet petitionen. Att de 
verkligen utnyttjade den mojligheten visades inte minst av 
lantmannapartisten Manssons Idagan over att riksdagen var "hemsokt av 
petitioner".25 Petitionerna anvandes flitigt i debatten och Hedin hade till 
och med bilagt tva stycken till sin huvudmotion.26 

Problemet for betjanterna var den stora inbordes splittringen. Varje 
yrkesgrupp, ja ibland varje bandels yrkesgrupp, kunde komma med sin 
egen petition. Detta sammanhangde sjalvfallet med den sarorganisering 
som da kannetecknade den fackliga orgamsenngen bland 
jarnvagsbetjanterna. Denna sarorganisering hade ofta hierarkiska 
fortecken. Y rkesgrupp stod mot yrkesgrupp. 
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Darfor fanns heller ingen mojlighet till nagon samlad aktion for att pa
verka riksdagsbeslutet. Att den Pegelowska motionen andock holl pa att 
vinna omrostningen var, under dessa forhallanden, egentligen mycket 
anmarkningsvart. Stationskarlarnas och banvakternas lonefraga kom att 
avgoras forst efter gemensam votering mellan kamrarna. Av taktiska skal 
ha de Hedin dessforinnan sankt sitt forslag angaende banvakterna 
eftersom han inte hade nagra forhoppningar om att vinna riksdagens 
stod.27 Detta visade sig ocksa vara en riktig taktik. Banvaktslonerna 
hojdes med 10% och blev lika med stationskarlarnas slutlon. 
Utskottslinjen, som ocksa var regeringens, segrade med mycket liten 
marginal, 180 roster mot 177. 

Redan under nastfoljande riksdag tvingades dock arbetsgivaren att 
justera stationskarlslonerna i den riktning Pegelows motion anvisat.28 

KONSEKVENSERNA AV 1902 A.RS REGLERING 

Ungefar samtidigt som regleringen yid SJ paborjades ett motsvarande 
arbete for Postverkets del. Detta kom att avslutas forst en bit in pa det 
nya seklet. Nar loneregleringskommittens betankande Iag fardigt infor 
1902 ars riksdag aterstod nastan bara att gora en sista finputsning. 

Regleringsarbetet genomfordes utan nagra stridigheter, vare sig i eller 
utanfor riksdagen. Debatten var sparsam och motionerna var fa. 
Sveriges Postvaktbetjenteforening hade, bitvis med hjalp av 
Generalpoststyrelsen (harefter forkortat GPS), kravt att 
alderstillaggsfragan skulle losas. Ett annat viktigt krav, som ocksa fann 
stod hos GPS, var utokandet av den ordinarieanstallda karen.29 Bada 
kraven tillgodosags ocksa, atminstone delvis, i regleringen. 

Det var forst eft er 1902 ars beslut, under de foljande riksdagarna, som 
striderna blossade upp. Den politiska situationen hade da delvis 
forandrats. Demokratiskt var laget i och for sig ungefar detsamma som 
fore sekelskiftet. Andelen rostberattigade och valdeltagandet ha de okat 
med nagra fa procent. Forandringen fanns istallet i riksdagens 
sammansattning. Lantmannapartiet hade gatt tillbaka redan i 1899 ars 
andrakammarval och tillbakagangen fortsatte i och med 1902 ars val. 
Liberalerna hade haft motsvarande framgangar och var efter valet 
kammarens storsta parti med mer an 100 mandat. Lantmannapartiet var 
reducerat till 91 medan socialdemokraterna ha de okat till 4 mandat. 
Antalet "vildar" var 29 st. Lantmannapartiets tillbakagang tog sig ocksa 
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uttryck i att det forlorade majoriteten i utskottsvalen, med undantag for 
statsutskottet som det fortfarande dominerade med 75% av platserna. 3o 

Erik Gustav Bostrom hade, eft er ett par ars bortavaro, aterkommit 
som statsminister. 1902 ars reglering hade alltsa slutforts av en annan 
minis tar, ledd av Fredrik von Otter. Skillnaden var dock lit en. 
Regeringen Otter kallas ibland for en Bostrom-regering utan Bostrom.31 

Flertalet av ministrarna, liksom Otter sjalv, hade varit med i Bostroms 
forsta minis tar. Det nya med Bostroms andra mmlstar var 
sammansattningen. Ett par representanter fran s k moderat liberalt hall 
ingick i denna. 

"INGEN KAN vAL LIFLIGARE AN JAG ONSKA ... " 

Missnojet med regleringen var stort bland betjanterna. 
Socialdemokraten Fredrik Thorsson gjorde sig till tolks for detta 
missnoje under 1903 ars riksdag. Inte minst riktade det sig mot att 1902 
ars riksdag hade tagit bort det 10-procentiga dyrtidstillagg som 
betjanterna (och alla som tjanade under 7000 kr i arslon) hade erhallit 
enligt beslut av 1900 ars riksdag. Thorsson hanvisade till Svenske 
Postvaktbetjenten, den fackliga organisationens tidning, som skrivit att 
drygt 65% av betjanterna hade till och med fatt sankt nominallon i och 
med regleringen. Darfor kravdes kompensation i form av hojt 
traktamente eller inforandet av en hyresersattning som ~rocentuellt pa
slag. Dessutom aterkom kravet pa fIer ordinarietjanster.3 

1903 ars riksdag tog dock ingen storre notis om det fackliga 
missnojet. I regeringen Bostroms proposition avvisades kraven med 
hanvisning till generalpoststyrelsens avslagsyrkande. Regeringen nojde 
sig med att oka antalet ordinariebefattningar.33 Eftersom ingen motion 
vacktes blev debatten Ijum och i forsta kammaren antogs propositionen 
utan ll<lgon diskussion. I andra kammaren talade Thorsson for de 
fackliga kraven. Med stod av de fackliga utrakningarna havdade han att 
de flesta betjanterna fatt samre lonevillkor an fore 1902 ars reglering, 
samtidigt som levnadskostnaderna "alltjamt visa tendens att springa i 
luften." Ut an att formulera nagot konkret yrkande pekade han pa det 
riktiga i de fackliga kraven om hyresersattning, r,a postiljonskupetillagg, 
pa utokad semester och pa fler ordinarietjanster. 4 

Den enda som gick i svaromal mot Thorsson var von Krusenstierna, 
som nu lamnat regeringen och aterigen blivit generalpostdirektor. 
Krusenstiernas huvudargument var att allt var riksdagens fe!' GPS hade 
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inte kunnat gora mer, menade Krusenstierna och fyrade av foljande 
salva; "Ingen kan val lifligare an jag onska, att ifragavarande personal 
matta hafva det sa bra som mojligt; forst och framst fortjanar den det val 
for sitt strafsamma arbete, och det kan vidare ur styrelsens, ur min 
synpunkt icke vara annat an lyckligt att fa arbeta tillsammans med en 
personal som ar nojd. Det gar da lattare att genomfora strafvandena for 
verkets utveckling. Men jag vill erinra den arade talaren darom, att det 
icke tillkommit generalpoststyrelsen att fatta beslut darom.,,35 

Det fackliga missnojet med 1902 ars reglering var inte mindre 1904. 
Kraven pa kompensation for inkomstbortfallet, eft er dyrtidstillaggets 
avskaffande, tog sig nu uttryck i hav pa s k inkvarteringsersattning (dvs 
hyresbidrag) pa 20% pa all kontant Ion i en petition fran betjantefackets 
centralstyrelse. Bade GPS och regeringen vek sig for havet, men ville 
istallet att tilllagget skulle utformas som ett person1igt sadant, i likhet 
med det som tillampats under regleringsarbetets gang.36 Genom denna 
konstruktion skulle inte systemet som sadant hotas. Ett personligt 
tillagg maste alltid behovsprovas. Regeringen foreslog ocksa att ratten 
till semester, som ditintills medgivits en del i man av ekonomiska 

.. k '11 l' b'" 37 resurser, utstrac tes tl samt 19a etJanter. 
Propositionen stotte dock pa patrull i riksdagen. Lantmannapartiets 

dominans i statsutskottet gjorde sig gallande och forslaget om 
personliga lonetillagg avvisades av utskottsmajoriteten. 38 

I riksdagens andra kammare stoddes utskottslinjen av 1iberalen Daniel 
Persson i Tallberg. Eftersom 1902 ars riksdag hade genomfort en 
reglering och samtidigt utta1at sig emot en andring av dessa loner fanns 
ingen anledning att bifalla propositionens forslag om personliga 
lonetillagg. For Persson i Tallberg var detta ett principiellt 
stallningstagande. Ur sakligt hanseende hade han dessutom andra 
invandningar mot forslaget. Om inte det tidigare dyrtidstillagget togs 
med i berakningen skulle istallet de allra flesta betjanterna ha tjanat pa 
regleringen. Persson i Tallberg konstaterade att "Da bIir det icke synd 
om nagon af dessa.,,39 

Desto fler taIade for propositionen. Statsradet Westring forsvarade 
sjaIvfallet sitt eget forslag. I forsta kammaren havdade han att det var 
fr a de lagre befattningshavarna som hade forlorat pa regIeringen och att 
denna realloneminskning inte bara kunde fork1aras med borttagandet av 
dyrtidstillagget. 40 I andra kammaren gick libera1en von Friesen, under
stodd av bl a postverkschefen von Krusenstierna, pa samma linje. Von 
Friesen hade redan i statsutskottet reserverat sig mot betankandet och 
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foreslagit att personliga lonetillagg skulle finansieras av postverkets 
overskottsmedel. Han hanvisade ocksa till att liknande beslut hade tagits 
efter 1899 ars reglering och eftersom 1902 ars forandrade sammansatt
ning av alderstillaggen inte ha de kunnat avhjalpa missforhallandena 
borde behovsprovade personliga tillagg aterigen anvandas som kompen
sationsmetod.41 

Socialdemokraten Thorsson anslot sig, inte ovantat, till utskottsreser
vationen. Precis som regeringen hanvisade han till de kompensations
krav som betjanternas fackliga organisation hade rest redan aret dessfor
innan. De okade levnadsomkostnaderna, inte minst vad galler hyrorna, 
var ett viktigt argument. Thorsson jamforde ocksa med loneforhallan
dena i Danmark. I begynnelselon tjanade den samst avlonade svenske 
betjanten 89% av sin danske kollega. I slutlon okade skillnaden till 81 %. 
Thorsson vande sig dessutom mot Persson i Tallbergs mer principiella 
resonemang med orden "Mig synes, att om man genom ett Riksdagens 
beslut tillfogat en eller flere af samhallets nyttiga medborgare nagon 
skada i ett eller annat hanseende, bor icke Riksdagens anseende lida ge
nom att man reparerar den skada, som blifvit en foljd af ett foregaende 
beslut." 42 Riksdagens tysta majoritet bifol1, dock eft er votering, utskot
tets avslagsyrkande. 

EN KNUSSLIG ARBETSGIVARE? 

Utgangen for regeringsforslaget om okade semesterpengar var det
samma. Har var dock inte utskottsbetankandet ett nollbud utan innebar 
en forsiktigare hojning av anslaget med knappt 40% ~i jamforelse med 
regeringsforslaget som innebar en hojning med 162%). 3 

For protektionisten Per Sorensson i FK var avsaknaden av allman se
mester pa den privata arbetsmarknaden ett avgorande skal till varfor 
postbetjanterna inte heller skulle ha denna forman 44 och forre minis tern 
och hogermannen Hugo Hammarskjold varnade i AK for exemplets 
makt. Om postfolket fick semester skulle varenda en begara det - och 
det var inte bra.45 Att jarnvagsbetjanterna hade haft semester i trettio ar 
berodde bara pa att de ha de sa farlig tjanst, menade friherre Palmstierna, 
protektionist i FK. 46 Den ledande lantmannapartisten Sjo havdade i AK 
dessutom att fabriks- och jordbruksarbetarna ute pa landsbygden hade 
betydligt mer anstrangande jobb.47 

Hans partikollega Carl Persson i Stallerhult fyllde i AK i med att 
mena att posttjansten var " ... det lindrigaste arbete, man kan leta upp for 
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en stark och frisk arbetskarl, och nagon sarskild hvilotid larer ej 
behofvas harfor." Istallet talade han sig varm for fri konkurrens om 
arbetskraften aven pa det statliga omradet. Orsaken till att t ex 
lantbrevbararna inte klagade berodde pa att de sjalva lagt sina anbud. 
Genom fri konkurrens om arbetskraften skulle klagomalen tystna, om 
man fick tro honom.48 Utan att for den skull driva fragan till sin spets 
ifragasatte darmed Persson i Stallerhult hela lone- och anstall
ningssystemet som grundades pa arbetsgivarens ensidiga beslutsratt och 
inte forhandling. 

I utskottet hade lantmannapartisten Franchel reserverat sig emot 
betankandet. I samhallet i ovrigt okade semesterledigheten. Darfor fick 
inte staten ga emot denna trend.49 For civilminister Westring handlade 
det om att fullfolja nagot som redan 1895 ars riksdag hade fastslagit. 50 

Persson i Tallberg, som i den har fragan gick emot utskottet, ironiserade 
over betankandet: "Ty det ar tyvarr icke alltid sa fordeladt, att den, som 
har den lagsta afloningen, ocksa har den minsta arbetsbordan, utan det 
kan ofta hitta pa att handa, att det ar tvartom.,,51 Goran Lindgren i 
Orebro, partipolitisk vii de, som redan under foregaende riksdag 
foresprakat semesterledighet, varnade for att postbetjanterna annars 
skulle bli utslitna i fortid och att missnojet skulle oka.52 Under 1903 ars 
riksdag hade han havdat att "staten bor aflona sina tjanare sa att de 
hafva, hvad de behofva.,,53 Thorsson sag ocksa semesterrattigheten mer 
som en statens skyldighet. Nagon "knusslig" arbetsgivare fick inte staten 
vara.54 Staten skulle vara ett gott monster for de privata arbetsgivarna. 

Argumentationen foljde i start samma linjer och partigranser som 
1897. De fackliga kraven fann stod hos liberaler och socialdemokrater 
medan lantmannapartisterna stallde sig emot. Regeringen var 
forMllandevis valvilligt installd till de fackliga framstallningarna. Att 
GPS intagit samma MUning betydde sakert mycket, men aven 
regeringens nya sammansattning kan ha spelat in i bilden. 

Nagra enstaka riksdagsledamoter brot detta allmanna monster. Pa den 
liberala sidan fanns Daniel Persson i Tallberg, vars installning att en 
reglering maste ligga fast under flera ar for att vara trovardig medforde 
att han understodde det av lantmannapartiet dominerade statsutskottets 
avslagsyrkande i hyresbidragsfragan. Utskottsledamoten Franchels stod 
till regeringsforslaget i semesterfragan utgjorde motsvarigheten hos 
lantmannapartiet. I semesterfragan forenades for ovrigt dessa tva 
"frondorer" i en gemensam utskottsreservation. 
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Att von Krusenstierna hade "bytt sida" var mindre farvanande. Har 
gallde det postbetjanter och redan 1897 hade han talat sig varm far 
des sa. Nu hade han ater blivit postverkschef och som sadan anskade han 
sjalvfallet att betjanterna hade det gott stalk 

Riksdagsmajorjteten 1904 motsatte sig betjantekraven utifran rent 
principiella skal; ingangna reglementen skulle bibehallas. Den statliga 
arbetsgivaren fick inte faregripa utvecklingen pa den privata marknaden. 
Sparsamhet med de statliga medlen lag givetvis bakom dessa 
stallningstaganden men ocksa, i vissa fall, en uppfattning att posttjansten 
var ett farhallandevis latt och okvalificerat arbete. 

Nagra egna representanter i riksdagen hade inte postbetjanterna. 
Istallet farlitade de sig pa bland andra generaldirektar von 
Krusenstierna. Denna farlitan kunde ibland ga mycket langt. Samtidigt 
som Linkapingskretsen beklagade farlusten av dyrtidstillagget varnade 
man far att driva kompensationskraven far hart pa grund av att just GPS 
var emot. Att ga emot haga vederbarande kunde medfara repressalier, 
fruktade betjanterna i Linkaping.55 

Intressant ar· ocksa att betjanteorganisationen bytte taktik. 
U ppenbarligen bedamde de majligheten att fa igenom ett nytt 
dyrtidstillagg som minimal, kanske just av ovannamnda skal som 
Linkapingskretsen anfort redan hasten 1902. Det tjugoprocentiga 
hyresbidraget blev, med de motiveringar som gays, ett dyrtidstillagg fast 
i annan form. Denna nya taktik hade lagts upp redan pa farbundets 
kongress i Norrkaping 1902. Att andra pa det riksdagen redan ha de 
beslutat trodde inte den fackliga organisationen var majligt, daremot "att 
gara ett tillagg till hvad som redan i aflaningsvag ar faststalldt", som 
centralstyrelsen uttryckte det. 56 Bade verkschef och regering nappade pa 
betet. Att dessa faredrog att kalla tillagget "personligt" farandrade 
ingenting i sak. . 

Pa arbetsgivarsidan var de betjantevanliga argumenten genomsyrade 
av rattviseskal. Nar dyrtidstillaggen farsvunnit maste annan 
kompensation far regleringen utga. Staten fick inte vara knusslig, som 
socialdemokraten Thorsson uttryckte det. Han var ocksa den som mest 
uttryckligt direkt stadde sin argumentering pa de fackliga petitionerna. 

1907 ARS REGLERINGAR - SNALHETEN pA RETRA.TT 

1897 ars reglering pa jarnvagsomradet visade sig snart vara averspelad. 
Justeringar, dyrtidstillagg och tillfalliga lanetillagg blev legio under aren 
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som foljde. Samtidigt fortsatte levnadskostnaderna att stiga. Det fackliga 
missnojet tog sig uttryck i en rad petitioner. 1897 ars reglering hade bara 
rojt undan det mest otidsenliga och kravet pa en genomgripande 
reglering omfattades aven av statsmakterna, inte minst eftersom 
systemet med tillfalliga losningar tenderade att permanentas genom att 
d d o f 0 57 e upprepa es ar e ter ar. 

For detta andamal hade en lonekommitte tillsatts och till 1907 ars 
riksdag var dess betankande fardigt. Kommitteforslaget kan 
sammanfattas i tre huvudbegrepp: forenkling, forbattring och starkt 
samhorighet. 

F orenklingen bestod i att gora avloningssystemet mer enhetligt. De 
olika tillfalliga tillagg som florerade maste bort. Genom ett forenklat 
lonesystem skulle administrationen bli lattare och dessutom skulle en 
storre enhetlighet undanroja grogrunden for avundsjuka sinsemellan de 
anstallda. Lonesystemet yid de privatagda Enskilda jarnvagarna sags som 
en forebild. 58 

Forbattringen bestod i en hojning av grundlonen med 42% till 780 
kr/ar. Den foreslagna hojningen motiverades med att bostadshyror och 
andra levnadskostnader skjutit i hojden. Kommitten betonade att det 
inte gick att krava plikttrogenhet fran jarnvagsbetjanterna om de holls 
pa existensminimum. Att statsmakterna aren 1905 och 1906 beviljat 
tillfalliga lonetillagg togs till intakt for att aven dessa insag behovet av en 
rejal forbattring av personalens loner. 59 

Samhorighetskanslan, den s k verksandan, skulle starkas genom en rad 
argarder. Det forenklade lonesystemet och den forbattrade grundlonen 
bidrog givetvis till detta. Nojda betjanter skulle sjalvfallet kanna storre 
samhorighet med arbetsgivaren an om de var missnojda. 

Sina tydligaste uttryck tog sig dock denna stravan i forslagen 
angaende personalens ovriga loneformaner. Bekladnadsformanen, dvs 
uniformen, var ett sadant inslag. Uniform en skulle fungera disciplinart 
och samtidigt starka verksandan. 60 Detta var ett befastande av en 
gammal forman. Nytt var daremot kommittens forslag i bostadsfragan. 
Utifran goda erfarenheter fran Stockholm, Goteborg, Norrkoping, 
Skovde och Linkoping forordade kommitten tjanstebostader framfor 
kontant hyresersattning. Dar inte jarnvagen redan nu kunde erbjuda 
personalen denna naturaforman skulle bostader byggas. 
Naturaformanens overlagsenhet bestod i att personalen bands fastare till 
verket. Bostaden blev ett resultat av statstjansten. Pa sa vis skulle ocksa s 
k "skadligt inflytande" (fran far man formoda socialistiskt hall) hallas 
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bona. I avvaktan pa att tjanstebostader byggdes fareslog kommitten 
hyresersattningar ~a mellan 20 och 40%, raknat pa den kontanta lanen, i 
utjamnande syfte. 1 

Den proposition som regeringen lade fram infar 1907 ars riksdag 
byggde i allt vasentligt pa kommittefarslaget. 62 Vad gallde 
alderstillaggens konstruktion faredrog dock regeringen att minska tiden 
for erhallande av slutlan fran 15 till 12 ars ordinarietjanst63 och nar det 
gallde bostadsfragan stallde sig regeringen tveksam till det omfattande 
bostadsbyggnadsprogram som kommitten malat upp.64 

Regeringen delade inte heller kommittens farslag om en skarpning av 
paragraf 54 i instruktionen, den paragraf som rarde disciplinbrott. 
Kommitten fareslog att avsattning fran tjanst skulle galla bade 
farberedelse och uppmaning till strejk. Regeringens invandning var 
principiell. Strejkfarbudet for de statsanstallda var gammalt och nagon 
ytterligare skarpning behavdes inte eftersom personalen var palitlig och 
"Statstjanstens stallning ar och maste vara reglerad af de lagar som blifvit 
af hans egna och Mriga medborgares representanter for honom antagna. 
Att for lagre befattningshafvares vidkommande saka yid sidan af lagen 
uppkonstruera for dem sarskildt gallande undanta~sbestammelser kan ej 
vara farenligt med ett ordnat samhallsskick." 5 Kommittefarslaget 
vackte sjalvfallet ocksa starka fackIiga protester fran bI a de 
statsanstalldas avdelning av Jarnvagsmannafarbundet i Linkaping.66 

Kravet pa Ianefarbattring hade funnits lange bland 
jarnvagsbetjanterna. Svenska Jarnvagsmannafarbundet hade t ex kravt en 
starre hajning an kommitte och regering. I sin petition kravde den 
fackliga organisationen en hajning av begynnelsearvodet med 63% till 
840 kr och slutlanen med 66% till 1200 kr. Linkapingsavdelningen 
diskuterade rentav "kraftatgarder" om inte riksdagen tog hansyn till 
kraven. Farbundsledningen hade dessutom farsiktigt barjat ifragasatta 
framkomligheten langs petitionsvagen, " ... da maste de ju afven for 
statsbanepersonalen sta klan, att skall rattelse i alla de missfarhallanden, 
som i sadan utstrackning farekommit yid statsbanorna kunna 
astadkommas, sa maste den farut anlitade petitionsvagen Mvergifvas, 
och i stalIet framskapa en enig och malmedveten or~anisation sasom det 
enda sattet att fa personaIens fordringar beaktade.,,6 Statsbanornas ban
vaktsfarening kravde 720-1200 kr for banvakterna medan Sveriges 
Statsbanors Stationskarlsfarmans-, stationskarls- och 
kontorsvaktsfarening hade ett an hagre krav om 900-1500 kr for sina 
personalgrupper. Regeringen avvisade dessa farsIag medan daremot 
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kravet pa 12 ars tjanstgoring for uppnaende av slmlon vann regeringens 
., 68 ora. 

RA TTVISA pA SP ARET 

Den riksdag som hade att ta stallning till propositionen var annorlunda 
an den som hade behandlat regleringen 1897 och aren efter sekelskiftet. 
I andrakammarvalet 1905 fortsatte lantmannapartiets tillbakagang till 
liberalernas fordel. Lantmannapartiet hade dessutom spruckit. I andra 
kammaren samlade hogern 108 mandat, inklusive 10 s k hogervildar. 
Liberalerna hade 109 mandat, medraknat de tva praster som 
klassificerades som vanstervildar. Socialdemokraterna hade gatt framat 
med 9 mandat till 13. Den samlade hogern dominerade dock fortfarande 
f u k 69 . orsta ammaren. 

Nagon storre forandring av valmanskaren ha de daremot inte skett. 
Andelen rostberattigade man hade okat till drygt 30%. For forsta 
gangen deltog ocksa In:er an half ten av valmanskaren i valet. Dessa 
forandringar var dock marginella. Att forandringens vindar anda blaste 
visades av att fern arbetare tagit plats i riksdagens andra kammare. Fyra 
av dessa representerade socialdemokraterna och den femte liberalerna. 
Gruppen jordbrukare, foretagare inom handel, samfardsel och industri 
samt tjansteman i allman tjanst minskade och utgjorde numera "bara" 
fyra femtedelar av andra kammarens ledamoter. 7o 

loch med ministaren Ramstedts avgang 1905 ha de parlamentarismens 
princip ocksa fatt ett forsiktigt genombrott i den svenska riksdagen. 
Hela regeringen avgick och den nya regeringsbildningen tog sin 
utgangspunkt i partistallningen i riksdagen. Den forsta liberala 
ministaren hade kommit och gatt och yid 1907 ars riksdag hade Sverige 
en hogerregering under ledning av Arvid Lindman. Det var denna 
regering som i februari 1907 lade fram den rostrattsproposition som 
garanterade allman rostratt for man till andra kammaren och som tradde 
i kraft 1909.71 1907 ars riksdag praglades alltsa av en konservativ forsta 
kammare och en andra kammare dar liberaler och socialdemokrater hade 
majoritet gentemot de samlade hogerkrafterna. 

Regeringspropositionen om lonereglering pa SJ-omradet utloste en 
motionsvag. Sammanlagt 13 motioner lamnades in, varav det 
overvaldigande flertalet inte ovantat kom fran ledamoter i andra 
kammaren. Motionerna fran JJ Bystrom och Berglund (med 30 
medundertecknare) med liberal farg och fran socialdemokraterna 
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Herman Lindqvist, Ernst Blomberg och Varner Ryden tog alia sin 
utgangspunkt i de fackliga kraven pa en hojning av ingangslonen till 840 
kr. Den sistnamnda motionen vande sig ocksa emot regeringsforslaget 
att benamna betjanterna for "tjansteman av lagre grad" vilket ansags 
cementera skilInaderna inom verket. Motionarerna ville istallet ha 
samma system som yid telegrafverket, dar alla kallades tjansteman.72 

Propositionen och motionerna overlamnades till statsutskottet som i 
sedvanlig ordning skulle bereda fragan. Den forandrade 
sammansattningen av riksdagen hade slagit igenom i utskottsvalen, men 
precis som tidigare utgjorde statsutskottet ett undantag. 
Lantmannapartiet hade visserligen forlorat sin majoritet men de tolv 
utskottsplatserna hade fordelats jamt mellan hogern och vanstern. 73 

Trots detta stallde sig utskottet bakom regeringsforslaget i alla dess 
delar. 74 Tre viktiga reservationer hade dock inlamnats; en mot upp
delningen av tjanstemannen i hogre och lagre grad och de ovriga tva mot 
loneforslaget som sadant. Bade reservationen fran liberalen Emil 
Hammarlund och den fran Daniel Persson, Starback, Larsson, Ekman 
(alla liberaler) och Thorsson (socialdemokrat) gick pa motionernas 
forslag till hogre begynnelselon. De skiljde sig at vad gallde slutlon. 
Hammarlunds lag i linje med regeringen medan den andra reservationen 
kravde ytterligare 60 kr i paslag. 75 

Debatten om lonerna i kamrarna kom fr a att handla om dessa tre 
linjer. Det var, marldigt nog, med tanke pa utskottsutlatandet, ytterst fa 
som talade for regeringsforslaget. Lantmannapartisten Lindblad i andra 
kammaren var en av dessa. For Lindblad gallde de gamla vanliga 
argumenten om sparsamhet; "gar man pa att sa har rundligt tillmata 
afloningarna an for den ena gruppen efter den andra, sa kommer det att 
hamna sig, och ett bakslag kan komma forr an vi ana.,,76 Argumentet 
om det latta arbetet yid jarnvagen var heller inte nytt. Lindblad sade sig 
dessutom ha pratat med nagra aldre jarnvagsman och fatt veta att de i 
sjalva verket var mer an nojda med regeringens forslag. Problemet lag 
inte i for laga loner utan i att "yngre element" yid jarnvagen bara "drifva 
pa och drifva pa och aldrig fa nog.,,77 

Eftersom forsta kammaren efter en kortare diskussion stallt sig 
bakom Hammarlunds reservation hade regeringsforslaget i praktiken 
fallit redan innan det natt den andra kammaren. Diskussionen dar kom 
darfor att koncentreras pa det som skiljde de tva reservationerna at; 
fragan om slutlonens storlek. 
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Hammarlund hade motiverat sitt forslag med rekryteringsskal. 
Regeringsforslagets ingangslon innebar att en stationskarl vid SJ skuIle 
hamna i ett samre lonelage an en grovarbetare. Om inte betjantelonerna 
hojdes i niva med andra grupper skuIle det inte ga att rekrytera "de basta 
mannen" till jarnvagstjansten. Att forslaget samtidigt innebar en lagre 
slutlon an den Daniel Persson m.fl. foreslagit motiverade Hammarlund 
taktiskt. En lit en hojning var battre an ingen aIls och med tanke pa 
forsta kammarens staIlningstagande var han orolig for att ett hogre bud 
fran andra kammaren skuIle hota loneforhojningen over huvud taget. 78 

Rattviseargumenten var centrala aven for foresprakarna for den andra 
reservationen. Det gaIlde en rattvis Ion i forhallande till andra 
arbetargrupper, till det privatanstallda jarnvagsfolket och till andra 
statstjanare, inte minst de hogre tjanstemannen. 79 Den forre 
statsministern Karl Staaf talade dessutom om humanitet och 
sakerhetsskal. Staaf menade att jarnvagsmannen gjorde mer an vad 
reglementet och instruktionen foreskrev och av just trafiksaker
hetssynpunkt vore det pa sin plats att ge dem betalt efter arbete. 80 

Herman Lindqvist, som i sin motion hade onskat en slutlon enligt 
betjantepetitionen, anslot sig ocksa till den Perssonska reservationen 
med argumentet att staten inte borde vara snal mot sina anstallda. Viss 
sparsamhet kunde tankas, men den skuIle inte ga ut over de lagst 
betalda. 81 

Andra kammaren anslot sig efter votering till Perssons reservation 
och efter gemensam votering mellan kamrarna beslutade riksdagen, 
tvartemot vad Hammarlund hade befarat, att besluta i samma riktning. I 
titelfragan foljde dock riksdagen regeringens forslag om "tjansteman av 
lagre grad". 

1907 ars reglering pa jarnvagsomradet innebar ett nederlag for 
sparsamhetslinjen. Pa arbetsgivarsidan var istallet enigheten star om att 
lonerna drastiskt maste hojas av just rekryteringsskal. SJ expanderade 
och utan konkurrenskraftiga loner skuIle det bli mycket svart att finna 
bra arbetskraft. 

Levnadskostnadsutvecklingen och lonehojningarna pa den privata 
sidan omojliggjorde ett sparsamhetsnit av tidigare slag. Striden i 
riksdagen stad darfor istallet om hur star hojningen skulle bli. I den 
striden var partilinjerna inte entydiga. Nar hogern ha de overgivit 
regeringsforslaget anslot den sig till det lagre budet. Socialdemokraterna 
stodde det hogre budet medan liberalerna var delade. Nar fragan gick till 
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gemensam votering mellan kamrarna avergav uppenbarligen de som av 
taktiska skal hallit sig till det lagre budet denna linje. 

Jarnvagsmannafarbundet fick visserligen inte gehar for alIa sina krav, 
men lanekommitte, regering och riksdag tog faktiskt hansyn till de 
fackliga framstallningarna. Under arbetets gang sande t ex 
Linkapingsavdelningen ett sympatitelegram tilllokfarare MaIm for hans 
insatser inom kommitten. 82 Krav fran personalen anvandes flitigt i 
diskussionen pa arbetsgivarsidan. Det gallde inte bara de mer officiella 
petitionerna. U ttalanden i brev och samtal med betjanter blev 
debattargument. I dessa beskrevs utfarligt konsekvenserna av de 
radande lanefarmanerna. Herman Lindqvist, som var en av de som i 
talarstolen haglaste ur dessa vittnesmal, sa bland annat faljande: "Att 
vara familjefader under sadana farhallanden maste vara minst sagdt 
sorgligt. Jag citerar ett par uttryck, som jag hart fran den sistnamndes 
mun: 'under de farsta aren, jag var ordinarie, kunde jag inte fa sa pass 
Mver, att jag i bekladnadsvag kunde kapa mig ens ett par 
mollskinnsbyxor', samt pa tal om mat i familjen yttrades nyligen: 'katt 
minns jag inte nar vi hade sist hemma111

•
83 

KYRKOHERDEN OCH DEN GODA STATEN 

Samma riksdag beslutade ocksa om en reglering av postbetjanternas 
loner. Det fackliga missnajet med 1902 ars reglering var fortfarande 
starkt och infar 1907 ars riksdag kravde postmannen en rejal hajning av 
lanerna. Farslaget hade grundlagts genom en stor undersalming under 
1905 och farst formulerats som tillfalliga tillagg. Grundlanen fareslogs 
hajd med 50% till 900 kr. Aven tjanstgaringspengarna borde hajas och 
en fjarde lanegrad inrattas. 84 

I sitt askande till departementschefen instamde GPS i behovet av 
lanehajningar. Verksledningen fann ytterligare stad for dessa i den s k 
Ericssonska utredningen om lanevillkors- och 
levnadsomkostnadsutvecklingen i Sverige, som bifogades propositionen. 
Dessutom togs internationella jamfarelser till hjalp for att pavisa 
behovet. Daremot var inte GPS over ens med personalpetitionerna om 
hajningens storlek. Lanehajningen borde inskrankas till 33% ansag 
verksledningen. 85 Sa smaningom anslat sig ocksa Postmannafarbundet 
till detta farslag. 86 

Aven regeringen Lindman hall med om behovet av en ordentlig 
lanefarhajning. Pa grund av de stegrade levnadsomkostnaderna 
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tenderade de statsanstallda att slapa eft er den allmanna loneutvecklingen. 
Darmed var ocksa risken star att detta fick negativa konsekvenser for 
den statliga verksamheten. Propositionen instamde darfor 
verksledningens forslag om hojd grundlon.87 

Nar det gallde det fran fack och verksledning gemensamma forslaget 
om hojda tjanstgoringspengar satte sig daremot regeringen i motvarn. I 
forsta lonegraden hade fack och verksledning kravt en hojning med 
37%. Regeringen foresprakade status quo. Vad gallde de ovriga 
lonegraderna (som foreslogs omstrukturerade) var verksforslagen 46%, 
60% respektive 37% hogre an Kungl.Maj:ts. Regeringen motiverade 
detta givetvis med sparsamhetsskal men ocksa att det inte yore bra for 
en nyanstalld om han fick for hog Ion i borjan. Da var han oftast 
fortfarande ogift. Behovet av hogre Ion blev storre nar han hade bildat 
familj.88 Nagon sadan loneutveckling fanns emellertid, inkonsekvent 
nog, inte inbyggd i regeringsforslaget annat.an i form av de sedvanliga 
alderstillaggen. 

Fyra motioner med anledning av propositionen vacktes i riksdagen. I 
forsta kammaren motionerade den konservative protektionisten E D 
Heuman om stod for GPS' ursprungliga forslag och i andra kammaren 
gjorde den liberale Anders Thylander samma sak. Thylanders motion 
samlade for ovrigt 66 namn (!) utover hans eget. 89 

Statsutskottet gick dock pa regeringens linje. En minoritet bestaende 
av Hammarlund, Daniel Persson, JT Larsson och Fredrik Thorsson 
yrkade daremot bifall till motionerna.90 

Trots sin partitillhorighet tillhorde kyrkoherde Heuman huvudtalarna 
for de fackliga kraven. Heumans argumentering inneholl manga 
intressanta drag. Postbetjanternas loner var en humanitar fraga for 
Heuman. Dessa betjanter gjorde stor nytta for samhallet i allmanhet och 
for affarslivet i synnerhet, vilket var ett argument i sig. Eftersom 
tjansten innebar att formedla pengar och andra vardesaker innebar den 
samtidigt att betjanten utsattes for stora frestelser. For laga loner var 
alltsa inte nyttigt ur det perspektivet. De radande lonerna tvingade 
dessutom betjanten att soka andra inkomstkallor yid sidan av 
posttjansten. Heuman raknade upp manadskarl, kypare och hotellvakt
mastare som exempel pa sadana bisysslor. Detta var naturligtvis inte till 
nytta for posttjansten. En postbetjant borde fa mojlighet att lagga all sin 
kraft pa sin samhallsnyttiga verksamhet. Hyggliga loner var darfor till 
nationens fromma. Y tterligare ett argument for Heuman var att den 
fackliga organisationen hade statt emot patryckningar fran 
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"socialisterna" om anslutning, dvs avstatt fran att ga med i LO. Enligt 
Heuman forlitade de sig fortfarande pa "den goda staten", vilket de alltsa 
borde belonas for. 91 Arbetsgivaren maste svara upp mot betjanternas 
lojalitet for att bibehalla sin trovardighet i en sadan patriarkal relation. 

Att postmannafacket hade anslutit sig till GPS-forslaget var ett viktigt 
argument inte bara for Heuman utan aven for Thylander.92 Liberalen 
Anders Thllander ha de for ovrigt en son som arbetade som 
brevbarare. 9 Protektionisten Carl Bjorcks instammande i motionerna 
var mer principiellt. Postverkets uppgift var att tjana allmanheten. Dess 
uppgift var inte att producera ett overskott till statskassan. Posten skulle 
inte vara en "mjolkko" for staten utan pengarna borde anvandas till att ge 
betjanterna bra betalt.94 Intressant var ocksa att den ansvarige minis tern, 
Julius Juhlin, anslot sig i andra kammaren till reservationen. 95 Samme 
Juhlin lamnade senare under aret regeringen for att bli ny 
generalpostdirektor eft er den avlidne von Krusenstierna. 

En av de fa som gick pa regeringens och utskottets linje i lonefragan 
var lantmannapartisten Hugo Tamm i forsta kammaren. Att manga 
betjanter arbetade med annat yid sidan av blev ett argument emot 
lonehojningarna for Tamm. Detta bevisade att posttjansten var ett 
forhallandevis lindrigt arbete. Att dessutom antalet sokande till 
posttjansterna var Stort understrok ytterligare denna slutsats. 96 

I de avslutande voteringarna segrade motionerna och den nya 
poststaten foljde de riktlinjer som verksledningen dragit upp i sin 
anslagsframstallning. 

ALLMANHETENS TJANARE 

Postbetjanterna uppfattade detta givetvis som en stor seger, trots att 
de hade fatt pruta pa sitt ursprungliga forslag. Nagra postman ur de egna 
leden fanns inte representerade i riksdagen. Efter att forst ha vunnit 
verksledningens stod och sedan via motioner och utskottsreservationer 
fatt gehor for kraven i riksdagen var denna framgang mojlig. Till skillnad 
fran jarnvagsmannen fick de ocksa ett partipolitiskt bredare stod for sina 
forslag, bland annat genom en framgangsrik lobbyverksamhet. Infor 
riksdagsbehandlingen hade Postmannaforbundet gatt ut och uppmanat 
sina lokalkretsar till detta. I Linkoping lovade bade protektionisten greve 
Douglas och lantmannapartisten Beckman att stodja motionerna. 97 

Kyrkoherde Heuman hade inte heller nagra partipolitiskt betingade skal 
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att stodja be~antekraven, men kom att hyllas av Postmannaforbundet 
for sin insats. 8 

Beskrivningen av postbetjanterna som palitliga och plikttrogna var ett 
gammalt argument som anvants av dem som talat for deras sak, men 
aven ibland bland motstiindarna till betjantekraven - om an med andra 
slutsatser som foljd. Under 1907 ars debatt fick ett annat argument start 
utrymme. Posttjansten var en verksamhet inte bara i statsmakternas 
utan ocksa i allmanhetens tjanst. Det statliga arbetsgivarskapet gays pa 
sa vis en mer samhallelig karaktar, for att aterknyta till Torstendahls 
karakterisering av den organiserade kapitalismen.99 Tjansten var till for 
alIa och darfor dog inte den gamla sparsamhetsivern som universellt 
motargument i alIa situationer. Posten maste fram, aven om det kostade. 

Att bada betjantegrupperna fick sina loner ordentligt hojda berodde 
kanske mest pa att hojningan:ia blivit nodvandiga. Pa grund av 
stegringen av levnadskostnaderna i samhallet och lonerna inom andra 
omraden var hojningarna ett maste for att den statliga arbetsgivaren 
skulle kunna konkurrera om arbetskraften. Anvandandet av olika 
undersokningar av levnadskostnaderna blev centralt. Den t!rattvisa 
lonent! kunde lasas av i konkreta jamforelsesiffror. Att sedan 
arbetsgivarrepresentanter och de anstallda kunde talka siffrorna olika 
var en annan sak. 

Anpassningen till den privata arbetsmarknaden pekade ocksa fram 
emot en uppluckring av det riidande lonesystemet pa den statliga sidan. 
Ett fast och trogrorligt lonesystem var ett hinder for en sadan 
anpassning. Nagra verkliga ansatser till att ifragasatta systemet pa allvar 
forekom emellertid inte. Pa arbetsgivarsidan var enigheten stor om 
behovet av lonehojningar, om an sparsamheten fortfarande for manga 
var en dygd. 1907 ars riksdag handlade framst om hur star hojningen 
skulle bli. 

SAMMANF ATTANDE DISKUSSION 

Under tidsperioden 1897-1907 valde arbetsgivaren att revidera sin 
tidigare sparsamhetspolitik. Detta berodde dels pa de ekonomiska 
realiteterna, da statens behov av att rekrytera arbetskraft forutsatte 
rimliga och konkurrenskraftiga loner, dels pa forandringar i 
arbetsgivarens politiska sammansattning. Sparsamhetspolitiken hade sina 
ivrigaste forespriikare i riksdagens hoger och bondernas representanter 
medan betjantekraven yid denna tid hade sina tales man hos 
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socialdemokrater och liberaler, datidens vanster. Vansterkrafterna var pa 
frammarsch i riksdagen. 

Arbetsgivarskapet byrakratiserades ocksa alltmer under perioden. 
Trots de fordelar som fanns med tillfalliga lonetillagg av allehanda slag 
valde riksdagen att reglementera sa mycket som mojligt av loner och 
andra anstallningsvillkor. Kravet pa kalkylerbarhet, dvs pa att bade 
arbetsgivare och de anstallda skulle kunna berakna sina utgifter och 
inkomster, prioriterades pa flexibilitetens bekostnad. 

Samtidigt befastes den omsesidighet som fanns i konstitutorialen a 
ena sidan och hoghetsratten a den andra. I utbyte mot 
ordinarieanstallningen fick arbetsgivaren fritt forfoga over hela 
arbetsinsatsen. Statens kaka blev saker, men arbetsgivaren bestamde 
storleken pa densamma. De patriarkala dragen tydliggjordes genom de 
formaner som knots till tjansten och som syftade till att starka banden 
mellan staten och de anstallda. Verksandan och samhorigheten med 
staten var uttryck for detta. Att betrakta staten som en 
"monsterarbetsgivare" blev allt vanligare. 

De lagre statstjanarna stallde krav pa hogre loner, battre 
anstallningsvillkor i ovrigt liksom pa en karriars- och befordringsgang. 
Till sitt innehall var dessa krav fackliga till karaktaren, men strategin tag 
sig politiska uttryck pa grund av att radande arbetsratt forbjod 
forhandlingar och strejker som patryckningsmedel. Det var genom 
petitioner och lobbyverksamhet de fackliga organisationerna arbetade 
for kraven. En grundlaggande aspekt pa denna strategi var att den 
appellerade till arbetsgivarens valvilja genom att manifestera de 
anstalldas underordning. Verksledningarna var en inte obetydlig 
bundsforvant i detta arbete. De forsiktiga propaerna fran 
jarnvagsmannen om behovet av en forhandlingsordning visaI' dock pa att 
en forandring av strategivalet holl pa att vaxa fram. 

Riksdagens bild av de lagre statstjanarna var av en stravsam, nyttig 
och plikttrogen kar, som utgjorde en i det narmaste organisk del av 
statsapparaten. Detta var den identitet arbetsgivaren tillskrev betjanterna 
yid SJ och Posten. Det Finns enstaka roster som till och med betraktade 
dessa som en elit bland arbetarna. Enstaka roster drog ocksa en helt 
motsatt slutsats, namligen att de lagre statstjanarna var en tamligen 
lattjefull del av de arbetande och snarare en barlast for staten och 
samhallet. 
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KAPITEL5 

1919 ars gemensamma rcglemente 
och vagen mot en 

forhandlingsordning 

Nagon "slutlig" losning pa jarnvags- och postbetjanternas lonefraga blev 
inte 1907 ars regleringar. Omgaende borjade deras loner halka eft er den 
allmanna loneutvecklingen i samhallet. 

1909 genomfordes en ny "definitiv" reglering pa det postala omradet. 
Raknat i kronor och oren gay den regleringen ingenting till den vanlige 
betjanten. Den stora forandringen bestod i att forstepostiljonerna 
uppfordes pa ordinarie stat, dvs att de tillagg som tjanstgoringen med
forde ingick i budgeten. Statsmakterna erka'.nde darmed forstepostiljo
nerna som en befordrad kategori inom betjantekaren. Detta medforde 
att vissa justeringar av mer loneteknisk natur maste goras. Bland annat 
sarskildes ortstillaggen fran tjanstgoringspengarna och kallades darefter 
yid sitt ratta namn. 1909 ars reglering innebar dessutom att betjanterna 
blev tjansteman. 1 Fyra ar senare skedde en ny reglering som hojde 
postlonerna mellan 7,4 och 17,9% for de obefordrade brevbararna och 
postiljonerna.2 I princip gall de dock 1907 ars regleringar fram till ar 
1919. De fOdindringar som skedde pa jarnvagsomradet handlade mest 
om att nya yrkeskategorier utkristalliserades inom karen och fordes upp 
1 staten. 

Detta kapitel tar yid dar det forra slutade och behandlar den politiske 
arbetsgivarens hantering av lonepolitiken och de statsanstalldas rnojlig
heter att paverka denna politik fram till undersokningsperiodens slut 
1937. Problemstallningarna ar darfor de samma som i det foregaende 
kapitlet; Vilka lonepolitiska principer gallde for det politiska arbetsgi
varskapet? Vilken betydelse hade arbetsgivarens politiska sammansatt
ning for denna politik och vad betydde eventuella forandringar i denna 
sammansattning for lonepolitikens utformning? Betydde sadana for
andringar att arbetsgivarens strategiska val andrades? Vilka mojligheter 
hade de lagre statstjanarna att paverka arbetsgivaren? Vilka strategiska 
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val gjorde de statsanstallda och i vilken utstrackning var dessa val beting
ade av arbetsgivarens strategiska val? 

1919 ars gemensamma reglemente for kommunikationsverken var det 
enda genomgripande reglemente som infordes under tidsperioden. 
Darfor kommer undersokningen aven att innehalla en analys av 1923 
ars 10nesankningsdebatt i riksdagen, 1928 ars lonekommittes misslyck
ande samt 1937 ars beslut om en forhandlingsordning for statstjanste
mannen. Riksdagen utgor, som i foregaende kapitel, den dominerande 
arenan. Den lokala undersokningen av Linkoping tjanar huvudsakligen 
syftet som exemplifiering av de lagre statstjanarnas strategiska val. Vad 
galler identitetsproblematiken kommer likasa de statsanstalldas till
skrivna identitet att vara den som behandlas. Idemiteten och de strate
giska valen diskuteras i kapitlets sammanfattning. 

Dessutom kommer den undersokning av loner och lonesystem yid SJ 
och Posten som gjordes i kapitel3 att foljas upp har. Vilka forandringar 
i lonesystemets konstruktion skedde och i sa fall varfor? Hur sag de 
lagre statstjanarnas fortsatta realloneutveckling ut? Jag kommer darvid
lag att lagga mindre vikt yid dyrtidsproblematiken i sig, da den kraver en 
egen omfattande undersokning som det inte Finns utrymme har for att 
gora. Som tidigare i kapitel 3 ligger denna del av undersokningen helt pa 
en central niva. Behandlingen av loner och lonesystem som de "faktiskt" 
var ar nodvandigt for forsdelsen av periodens lonepolitiska diskussioner 
och de val pa bada sidor som traffades. 

LONEUTVECKLINGEN UNDER 1910-TALET 

1914 brat varldskriget ut och i dess spar foljde en kraftig stegring av lev
nadskostnaderna, fr a under perioden 1917-1919. I diagram 6 redovisas 
realloneutvecklingen for SJ:s stationskarlar och arbetare inom den pri
vata industrin. 

Av diagrammet framgar att arbetarna inom den privata industrin 
klarade levnadskostnadsokningarna battre under det forsta krigsaret. I 
slutet av 1915 hade privata arbetsgivare borjat kompensera sina anstallda 
for dyrtiden.3 Pa grund av den omstandliga budgetproceduren drojde 
detta for de statsanstalldas vidkommande. Fram till 1917 sjonk sedan 
reallonerna for bagge grupperna kraftigt. Darefter vande trenden och da 
mest markant for de statsanstallda som dessforinnan drab bats hardast av 
dyrtiden. Detta skedde utan att nagon reglementsmassig hojning av sta
tionskarlslonen hade genomforts. Fortfarande gallde alltsa 1907 ars 10-
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nereglemente. Att stationskarlarna, trots detta, klarade dyrtiden sa pass 
hyggligt var resultatet av extraordinara atgarder av gammalt traditionellt 
slag genom en rad tillfalliga tillagg. 

Diagram 6. Realloneutveckling for stationskarlar och industriarbetare 
1913-1919. 
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Kalla: Reallon for stationskarlar i Wages in Sweden s 79, reallon for industriarbetare i 

SOS 1931: anstallningsforhallanden for lagre personal i all man tjanst s 145, 

levnadskostnadsindex dito. Se aven SOU 1937:48. N=1388 (stationskarlar), 

N=1241 (industriarbetare). 

Krigsarens dyrtid ryckte undan marken for det statliga lonesystemet. 
Avsaknaden av flexibilitet inom systemet tvingade riksdagen inte bara 
till extraordinara atgarder for att halla statstjanarna nagot sa nar under 
armarna under krisen utan ocksa till nya principer for lonesattningen. I 
och med 1916 ars beslut om krigstidshjalp tydliggjordes behovsprinci
pen i den statliga lonepolitiken. Krigstidshjalpen riktades till de samst 
betalda statstjanarna med barn under 15 ar. Hjalpen formulerades inte 
som ett speciellt lonetillagg utan som ett tillfalligt bidrag efter behov. 
1917 ansags aven en del hogre tjansteman ha behov av detta bidrag sam
tidigt som behovsprincipen betonades tydligare genom ett hustrutillagg. 
Samma ar infordes det procentuella krigstidstillagget som till sin karak
tar var ett "vanligt" dyrtidstillagg. 
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1918 ohs riksdag hojde bada tillaggen drastiskt. Samma ar inkallades en 
urtima riksdag som beviIjade ett extra krigstidstillagg pa upp till tre fjar
dedelar av Ionen samt en forstarkning av krigstidshjaIpen. Situationen 
ha de bIivit allvarlig. Verksstyrelserna sag statstjansten hotad. De mer 
vaIutbiIdade sokte sig till det privata naringslivet, de extraordinarie utan 
fast fot i statstjansten gjorde likadant och nyrekryteringen var nastan 
obefintlig. 

Tanken om ett forlangt samband mellan dyrtidshjaIp och familjefor
sorjningssituation avslogs av 1919 ars riksdag. Dyrtidshjalp skulle utga 
som ersattning for arbetet som sadant och inte som understod. Istallet 
for behovsprincipen inforde 1919 ars riksdag att dyrtidstillagget skulle 
konstrueras enligt en glidande skala med automatisk reglering efter lev
nadskostnadsstegringen utifran socialstyrelsens berakningar. 4 

1918 ars urtima riksdag hade inkallats for att losa de statsanstalldas 
dyrtidsproblem men kom i huvudsak att agnas at forfattningsfragan. 
Eftersom en urtima riksdag, enligt grundlagen, saknade befogenhet att 
genomdriva en forfattningsandring fick forfattningsrevisionen ansta till 
1919 ars riksdag. Denna riksdag genomforde ocksa en regIe ring av de 
post- och jarnvagsanstalldas lonesystem.5 

GEMENSAMT, ENHETLIGT OCH KONTANT 

1919 ars reglering innebar en rad principiella forandringar for de stats
anstallda. 6 For det forsta var det nya reglementet gemensamt for de s k 
kommunikationsverken; Statens Jarnvagar, Postverket, Televerket och 
Statens Vattenfallsverk. Detta innebar att de tidigare skillnaderna i 
tjanstevillkor mellan de olika verkens personal forsvann. Tjanstemannen 
i verken jamstalldes darmed i lonehanseende. 

For det andra bIev all Ion kontant och enhetlig. Den gamla uppdel
ningen mellan arvode och tjanstgoringspengar forsvann liksom de flesta 
av naturaformanerna. Det sistnamnda innebar en stor forandring for fr a 
jarnvagspersonalen. De som hade tjanstebostad eller fick uniform fran 
verket fick efter regleringen istallet motsvarande avdrag pa lonen. 

For det tredje inrattades en lonenamnd som skulle skota fragor av s k 
loneteknisk natur. Nagon egentIig besIutanderatt hade denna emellertid 
inte. Affarsverkens representanter hade bara en konsultativ funktion och 
lonenamnden fungerade som ett statsorgan bland alIa andra. 7 

For det fjarde, och kanske viktigaste, forandrades hela lonesystemet. 
Personalen fordes upp i en loneplan uppdelad i 20 lonegrader. Varje be-
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fattning hanfordes i en bifogad tjansteforteckning till en speciell lone
grad. Lonegraderna var i sin tur uppdelade i fern loneklasser som var .11-
dersbestamda. Befordringsgangen blev pa sa vis reglerad och tiden for 
att uppna befattningens slutlon var 12 ar. Loneklasserna ersatte alltsa de 
tidigare alderstillaggen. Ortstillaggen var sju till antalet och kallades for 
ortsgrupp. Till detta kunde kallortstillagg komma. For kvinnliga tjans
teman var systemet i princip detsamma, med den skillnaden att antalet 
lonegrader begransades till de sju lagsta och att loneklasserna inom varje 
grad var fyra. 

Stationskarlarna, banvakterna och brevbararna placerades i den forsta 
och lagsta lonegraden. Pa den billigaste orten var begynnelselonen 1980 
kr och slutlonen 2460 kr. Motsvarande loner i t ex Stockholm var 2520 
kr och 3144 kr. I nasta lonegrad placerades postiljoner och trafikbitra
den. Den sistnamnda kategorin V~lr en ny uppfinning. Trafikbitradena 
var stationskarlar med sadana arbetsuppgifter att de befann sig nagon
stans mittemellan den vanlige stationskarlen och den befordrade sta
tionsformannen. Darigenom infordes en semibefordrad kategori inom 
stationskarlskaren. I den andra lonegraden var begynnelseionen 2100 kr 
och slutlonen 2580kr pa billigaste ort, respektive 2676 kr och 3300 kr pa 
den dyraste. Den lagst betalde hade i bagge lonegraderna 63% av den 
bast betaldes Ion. Inom varje ort var skillnaden betydligt mindre. Den 
samst betalde hade dar 80% av den som natt sin slutlon. 

Loneklassernas konstruktion gjorde att tre ars tjanstgoring i den 
forsta lonegraden motsvarade begynnelselonen i den andra. Skillnaden 
mellan de tva lagsta lonegraderna var alltsa liten. Istallet var det tjanstear 
och bostadsort som var de stora lonedifferentierarna. 

Pa samma satt som i kapitel 3 kan en "idealtyp" i form av en tjanste
man yid posten ell er S] i Stockholm med sex ars ordinarieanstallning 
konstrueras. ]amforelsen mellan Postverk och 5] ar mindre intressant, 
pga reglementets enhetliga karaktar. Istallet ar det jamforelsen mellan 
de tva lagsta lonegraderna, efter regleringarna 1907 respektive 1919, som 
stalls i centrum i diagram 7. 

Loneskillnaderna hade nu forsvunnit mellan verken och desslitom 
minskats mellan dessa tjanstemannagrupper. Som en annan jamforelse 
kan aterigen lokforarna anvandas. Dessa placerades i den sjatte 
lonegraden med en begynnelselon pa 2880 kr och en slutlon pa 3660 kr 
pa billigaste ort. I Stockholm utgjordes motsvarande lokforarlon 3672 kr 
respektive 4596kr. Stationskarlarna, banvakterna och brevbararna 
tjanade 68% av lokforarnas Ion. Till lokforarlonen tillkom dessutom 
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traktameme vilket medforde att skillnaden i utbetald Ion sjalvfallet blev 
an storre, men da traktamentet var en ersattning for fordyrade 
levnadsomkostnader i tjansten medriiknas det ime har. 

Diagram 7. Loneskillnader i Stockholm 1907 och 1920. Stationskarl, 
banvakt, brevbarare, postiljon och trafikbitrade. 
120,------------------------------, 
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K1illa: Riksdagsskrivelse 2871919 och diagram 5. Index 100=postiljonslon. N=1827 

(1907), N=2832 (1920). 

Loneregleringen innebar ocksa en hojning av lonerna. Storleken pa 
denna kan sjalvfallet forstas ur perspektivet av de stigande levnadskost
naderna. Genom att undersoka hojningens relativa storlek blir det ocksa 
mojligt att se vilka grupper som skulle prioriteras. Detta gors i tabell 1, 
dar lonehojningen 1919 ses i procem av 1918/1919 ars loner. 

Loneforhojningen var genomgaende storre i startlon an i slutlon, un
damaget brevbararna som fick ungefar samma hojning rakt over linjen. 
Genomgaende var ocksa att hojningen var hogre pa den dyraste orten. 
Aven nar det gallde hojningens niva kan det noteras att skillnaden mel
lan de tva lagsta lonegraderna var marginell. Nar det gallde kvalificerade 
yrken som lokforarens var dock den procentuella hojningen betydligt 
mer tilltagen. Ju mer avancerad utbildning desto hogre hojning av 10-
nerna. Detta, tillsammans med den extra satsningen pa ingangslonerna, 
visar att systernet avsag att underlatta nyrekrytering av personal. Den 
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fortsatta loneutvecklingen garanterades genom den reglerade beford
ringsgangen. 
Tabell 1. Lonehojning i pro cent 1919 fordelad pa yrken, bostadsort och 
tjanstear. Stationskarl/banvakt, Brevbarare, Postiljon och Lokforare. 

Yrkesgrupp Billigaste bostadsort 
Beg.lon Slutlon 

Stationskar1!banvakt 18,9 16,3 
Brevbarare 18,5 18,8 
Postiljon 18,6 8,9 
Lokforare 36,2 14,5 

Dyraste bostadsort 
Beg.lon Slutlon 
24,7 23,S 
24,7 24,7 
26,2 17,0 
44,3 28,2 

Kalla: Riksdagsskrivelse 114, 1919. Den genomsnittliga lonen enligt Wages m 

Sweden s 79. 

1919 ars reglering kom att galla for lang tid framover. Bade t ex 1925 ars 
reglemente som likstallde konen i lonehanseende och utokningen av 
antalet ortsgrupper med 1939 ars reglemente skedde inom ram en for 
besluten pa 1919 ars riksdag. 8 

Det gemensamma reglementet beslutades i en tid dar visserligen 
varldskriget avslutats men dar den politiska oron efter 1917 ars ryska 
revolution fortfarande var stor liksom de pafrestningar som dyrtiden 
medforde. I denna miljo fullfoljdes demokratiseringen av det svenska 
samhallet genom forfattningsrevisionen. Regleringen av de statsanstali
das loner genomfordes sent under riksdagsperioden, sa sent att manga 
riksdagsman klagade (de ville aka hem fran riksdagen) och med forbe
hallet att flera framtida justeringar inom ramen for det nya systemet 
sakert skulle bli nodvandiga. 

loch med utvidgningen av den allmanna rostratten med 1909 ars 
grundlagsandring oppnades dorren for en okad arbetarrepresentation i 
riksdagen. Efter 1911 ars andrakammarval hade gruppen arbetare och 
fortroendeman inom arbetarorganisationerna okat till 29 mandat i kam
maren.9 Genom 1918 ars val hade socialdemokraterna befast sin stallning 
som kammarens storsta parti med 87 mandat, trots framvaxten av ett 
vanstersocialdemokratiskt utbrytarparti med 11 mandat i kammaren. 
Tillsammans med liberalerna, som hall 62 mandat, hade socialdemokra
terna en betryggande majoritet i kammaren. Hogern, i form av Lant
manna- och borgarpartiet, samlade 57 mandat och det nybildade Bonde
forbundet hade tillsammans med Jordbrukarnas Fria Grupp 14 mandat. 
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I forsta kammaren beholl dock hogern, genom Nationella partiet, en
samt majoriteten med 88 mandat. Liberalerna samlade 45 mandat, soci
aldemokraterna 16 och vanstersocialisterna ett. 10 Den liberal-socialde
mokratiska koalitionsregeringen under ledning av liberalen Nils Eden 
hade darmed en klar majoritet om bada kamrarnas mandatfordelning tas 
i beakttande. 

PERSONALBRIST SOM LONEARGUMENT 

1919 ars reglering foregicks av ett omfattande utredningsarbete. 1914 
tillsattes en kommitte for reglering av lonerna for i forsta hand de lagre 
tjanstemannen yid SJ. Missnojet bland dessa befattningshavare var 
mycket stort och 1913 ha de Jarnvagsmannaforbundet kravt en omfat
tande omreglering av loneformanerna. Kommitten tillsattes som ett svar 
pa detta missnoje. ll 

Aret efterat tillsattes en kommission for gemensamma avlonings be
stammelser yid samtliga kommunikationsverk. 1915 ars kommission 
overtog darigenom ocksa foregangarens arbete. Kommissionen var en 
traditionell ambetsmannakommission och forst i januari 1918 kallades 
tre riksdagsman in som "bitraden". I mars 1918 var deras betankande 
klart, men nagot beslut togs inte.12 Yid halvarsskiftet samma ar tillsattes 
darfor en ny kommitte, under ledning av den blivande statsministern C 
G Ekman, som snabbt skulle komma med ett definitivt forslag. Kvar 
fran foregangaren fanns endast byrachef Sidenbladh och en av de i sista 
stund inkallade riksdagsmannen, murareforbundets ordforande social
demokraten Nils Persson. Den nya kommitten dominerades av riks
dagsman. I kommunikationsverkens lonekommitte ingick aven repre
sentanter for verken och dess personal som sakkunniga. U ppdraget be
stod i att fa lonerna "slutgiltligt ordnade" for att undanroja personalbris
ten och det vaxande missnoJet bland de anstallda. Kommittehetankandet 
lamnades 20 februari 1919.1 

Det radande lonesystemet kritiserades av kommitten for att vara allt
for oenhetligt, svaroverskadligt och darmed ocksa en standig kalla till 
missnoje. Svarigheten att jamfora lonerna inom systemet, mellan verken, 
och i forhallande till andra lontagargrupper gjorde att det alltid kunde 
diskuteras hur "rattvisa" lonerna var. Det var svart att rekrytera personal 
pa sadana osakra premiss er. Kommitten foreslog darfor att uppdel
ningen av lonen i arvode och tjanstgoringspengar skulle tas bort liksom 
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de flesta av naturaformanerna. Pa sa vis skulle det bli mojligt att gora 
systemet mer enhetligt och overskadligt. 14 

Nar det gallde avskaffandet av den fria tjanstebostaden fann kommit
ten stod fran bade det system som anvandes yid de enskilda jarnvagarna 
och hos jarnvagsmannen sjalva. Redan i sitt loneforslag 1913 hade Jarn
vagsmannaforbundet uppmarksammat orattvisorna i systemet. Det 
fanns lagenheter som saknade bade vatten och avlopp liksom trappbe
lysning. Andra var vindslagenheter med mycket Iagt i tak; "Det sager sig 
sjalvt att dessa mindervardiga bostader bora betinga ett lagre hyresbe
lopp an andra a samma plats belagna, battre och bekvamare bostader." 
Kommitten hanvisade ocksa till den undersokning som 1914 ars kom
mitte gjort och som ytterligare understrok denna orattvisa. Den ena 
tjanstebostaden var inte den andra lik i fragan om utrymme och stan
dard. Ett system dar varje lagenhei prissattes och hyran drags fran ionen 
skulle vara mer rattvist. I motsvarande gracl borde darfor avloningen 
hojas enligt kommitten. 1907 ars princip om bostadstvang skulle dar
emot finnas kvar. Samtidigt avvisades forslag fran bland andra Lokman
naforbundet, Stationsbanornas konduktorsforening och ·Statsbanornas 
stationsmastareforening som bara efterstravade okad rattvisa mellan de 
som erholl komam hyresersattning.15 

Just den komama hyresersattningen hade varit det narmaste en dyr
ortsgruppering SJ:s tjansteman kommit. Nar nu formanen i sin helhet 
skulle forsvinna blev den for kommitten ett ytterligare argumem for att 
infora ortstillagg i det nya gemensamma reglememet. 16 

Nar det gallde lonens storlek ansag kommitten att den skulle anpassas 
till en "normal" hojning av levnadsstandarden. Situationen under varlds
kriget var extrem och att konstruera den nya lonen utifran dagslaget 
hade kommitten inga planer pa. Dyrtiden maste aven fortsattningsvis 
tackas av kristidstillagg. 17 

Lonekommittens forslag innebar dessutom att skillnaden mellan mans 
och kvinnors loner befastes. Kvinnornas slutloner i varje lonegrad var 
lagre an mannens, medan daremot begynnelselonen pa billigaste ort var 
hogre utom i den lagsta lonegraden. Skillnaderna mellan man och kvin
nor blir an tydligare om tjanstgoringens innehall tas med i berakningen. 
Den lagsta kvinnliga befattningen var komorsbitradet. Hos mannen pla
cerades dessa i lonegrad fyra. Det kvinnliga kontorsbitradet hade endast 
77% av sin manliga kollegas Ion som nyansralld pa billigaste ort. I hogsta 
kvinnliga graden, alltsa den sjunde, placerades postmastare av klass 3. 
Motsvarande manlig placering var den tolfte 10negraden. Skillnaden i 
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verklig Ion var har nagot mindre, men den kvinnliga postmastaren hade 
fortfarande bara 83% av mannens Ion. Detta motiverades med mannens 
forsorjningsplikt, formodat storre arbetsprestation, varnpliktstjanstgo
ring och "skyldighet att bidraga till efterlevande anhorigas pensione-

• II 18 nng. 

SARINTRESSEN - DE ANSTALLDA pA RIKSDAGSBANKEN 

Bade generalpoststyrelsen och kungliga jarnvagsstyrelsen instamde i 
start med kommitteforslaget. KJS klagade visserligen over verkets daliga 
ekonomi, men insag samtidigt att hojningarna var nodvandiga. Att per
sonalorganisationerna ocksa var positiva var ytterligare ett skal for SJ:S 
ledning att acceptera forslaget. KJS ville dessutom att lonenamnden 
skulle fa storre befogenheter for att bli ett verksamt vapen mot missnoje 
och inomverksliga motsattningar. I detta saknades dock stod fran 
kommitten. 19 

Den proposition som den liberal-socialdemokratiska koalitionsrege
ringen lade fram infor 1919 ars riksdag folj de vad gallde de lagre 
tjanstegraderna i allt vasentligt kommitteforslaget, bade vad galler inne
hall och saklig argumentering. Proposition 391 utloste en omfattande 
motionsvag i riksdagen. Tjugo motioner vacktes, varav fyra femtedelar i 
riksdagens andra kammare. Ingen av motionerna ifragasatte regleringen 
som sadan. Istallet gallde de olika detaljer i forslaget, inte minst var olika 
personalgrupper skulle sattas in i tjansteforteckningen och darmed ocksa 
lonens storlek for respektive grupp. Liknande synpunkter hade ocksa 
lamnats av de olika personalorganisationerna under arbetets gang, utan 
att vare sig kommitten eller regeringen tagit nagon hansyn till dessa.2o 

I Linkoping var oron star bland de statsanstallda. Bade Jarnvagsman
naforbundets lokalavdelning och Postmannaforbundets lokalkrets kal
lade till extra medlemsmoten under varen for att protestera mot even
tuella fors ok att forhala regleringen. Bada grupperna kravde ett snabbt 
beslut av riksdagen. Jarnvagsmannen hade redan i oktober aret innan 
diskuterat behovet av "kraftatgarder" om inget gjordes at lonerna och 
forslagen aterkom nu igen. Till motet i april1919 hade den nyvalde for
bundsordforanden Albert Forslund inkallats. Forslund forsvarade regle
ringsforslagets enhetliga karaktar, men varnade samtidigt for alltfor 
langtgaende krav pa ett snabbt ikrafttradande. Risken fanns att lonepa
slagen i sa fall skulle bli mindre. Linkopingsstationens medlemmar foljde 
ocksa dessa rad och nojde sig med att som sa manga ganger forut begara 
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att Linkoping flyttades upp i samma dyrortsgrupp som grannstaden 
Norrkoping.21 

I det offentliga uttalande som antogs av postmannens extramote i 
Linkoping lovordades forslaget som sadant. Det b~evbararna och postil
jonerna i forsta hand ville ha var ett snabbt beslut av riksdagen. Men 
dessutom, och det ar intressant, uppmanades den egna forbundsled
ningen att noga folja arendets gang och vidta de "atgarder" som kravdes 
for att ro regleringen i hamn. Detta uttalande skiljer sig vasentligt fran 
de mer forsiktiga kommentarer som annars brukade bli resultatet av de 
lokala diskussionerna bland postfolket i lonefragan. Pa central niva hade 
for ovrigt forbundets ledning redan i verksamhetsberattelserna for 1916 
och 1917 borjat resa krav pa forhandlingsratt bland annat pga kristids
problemen. I en icke~offentlig del av Linkopingsuttalandet, som inte 
medsandes till pressen, tillfogadesdessutom krav pa en semesterforman 
lika for alla med endast levnadsalder som differentierare och att 
posttjanstemannen skulle fa behalla sin bekladnadsforman eftersom 
jarnvagsmannen fick behalla sina fria resor. 22 

Bekladnadskravet hade redan vackts i ett sarskilt yttrancle till kommit
tebetankandet. Det var forbundets representant, veteranen JA Wallin, 
som utan framgang fort fram det dar. Jarnvagsmannaforbundets Axel 
Lofgren begarde for ovrigt samma sak for jarnvagsmannens del med lika 
magert resultat.23 Semesterkravet fordes fram i riksdagens andra kam
mare av de tva socialdemokratiska ledamoterna Andersson i Stockholm 
och Barg fran Katrineholm.24 

Semester- och bekladnadsformanerna var fragor av mer allman karak
tar sa till vida att de var gemensamma eller atminstone gallde all personal 
inom ett av verken. Detsamma gallde inskrankningen av jarnvagsman
nens fria lakarvardsforman. I kommitten hade Lofgren tillsammans med 
den socialdemokratiska riksdagsmannen Ernst Eriksson protesterat mot 
detta. Postmannaforbundets Wallin understodde detta forslag och han
visade till medlemskrav nar han ville ha samma forman for de postan
stallda och i riksdagen motionerade vanstersocialisten Ernst Hage om 
att formanen skulle finnas kvar.25 

I de motioner som gallde enskilda personalgruppers inplacering pa 10-
neskalan talade motionarerna i pafallande grad i egen sak. Loven och 
Backlund var konduktorer, Andersson i Stockholm var forradsmastare, 
Barg var forradsforman och den blivande kommunikationsministern Leo 
var lokeldare. Samtliga dessa var socialdemokrater. Jarnvagsbokhallare 
Hage var vanstersocialist och den ende som aven talade for postman-
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nen. Hage motionerade bland annat om hogre placering av de beford
rade brevbararformannen och vardebrevbararna.26 

Intressant ar att ingen argumenterade for en hogre inplacering av de 
lagst placerade grupperna. Ingen foreslog att stationskarlarna skulle pla
ceras i en hogre lonegrad. Ingen protesterade i riksdagen ens mot den 
foreslagna tudelningen av stationskarlsgruppen och uppkomsten av tra
fikbitradeskategorin. I kommitten hade Axel Lofgren protesterat mot 
detta, med stod av personalen. Han sag inga rationella eller ekonomiska 
skal for tudelningen. En alltfor omfattande uppdelning av ~ersonalen pa 
olika kategorier skulle istallet vara till nackdel for verket. Verksandan 
forsvarades av en alltfor stor differentiering av personalen samtidigt som 
det givetvis var en nackdel ur facklig synvinkel da stora skillnader mellan 
olika personalgrupper kunde undergrava solidariteten. Riksdagens enda 
stationskarl, J J Hedvall, forde inte fram nagot eget forslag. Att Hedvall 
var alldeles farsk i riksdagen forklarar kanske detta (han hade fatt intrada 
som ersattare i februari 1919). Betydligt mer rutinerad var, ur det pers
pektivet, den ende banvakten, Anders Andersson i Rastock. Han var le
damot av statsutskottet. Men inte heller Andersson i Rastock gjorde 
mer vasen av sig an som reservant yid utskottsbehandlingen.28 

Dessa tva representerade socialdemokratin, liksom flertalet av de 
andra jarnvagsmannen i riksdagen. Jarnvagsmannaforbundet hade redan 
fore varldskriget blivit det bast foretradda fackforbundet i riksdagen. Yid 
1919 ars riksdag var flera av dessa riksdagsman tunga namn i forbundet. 
Ernst Eriksson i Stockholm tillhorde forbundsstyrelsen och Loven, AJ 
Barg (for ovrigt ocksa en av skribenterna bakom forbundets lonefram
stallan 1913), Anders Andersson i Rastock liksom Vadstenariksdags
mannen lokforaren Gottfrid Karlsson ingick i den forstarkta forbunds
styrelsen. Genom denna starka representation fick de anstalldas lobby
verksamhet en annan inriktning an tidigare. Nu behovdes den inte for 
att vacka forslagen utan mer for att samla stod for kraven. Behovet av 
stod fran verksledningen var darfor inte heller lika stort, aven om ett bi
fall fran KJS sakert betydde mycket for riksdagens beslut. En liknande 
representation kunde Postmannaforbundet inte pa Ianga vagar visa upp, 
vilket medforde att postmannen fortfarande var beroende av den even
tuella valviljan hos riksdagens ledamoter for att fa sina krav bade fram
forda och genomforda. 
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LONEUTJAMNING ELLER INTE? 

Den enda mer genomgripande kritik som riktades mot forslaget kom 
fran forste kontorsbitradet och ledamoten i Jirnvagsmannaforbundets 
forbundsstyrelse, Ernst Eriksson, forst i kommitt~n och sedan som en 
andrakammarmotion. Eriksson ansag att forslaget inte uppfyllde krite
rierna pa ett rattvist system. De som hade blivit orattvist behandlade var 
de lagre tjanstemannen i allmanhet och de fern lagsta lonegraderna i 
synnerhet. En storre rattvisa borde ocksa ligga i arbetsgivarens intresse 
menade Eriksson. "Endast genom att halla Ionenivan for sina tjansteman 
tillrackligt hog kan staten hava mojlighet att for statstjansten forvarva 
dugliga och val kvalificerade krafter, en nodvandig forutsattning for att 
verksamheten skall pa ett gott satt kunna bedrivas.,,29 Lonerna maste 
alltsa hojas mer, forklarade Eriksson. I kommitten stoddes Eriksson 
ocksa av samtliga persona1representanter.3o .i\tt pa detta satt fora fram 
forbundets po1itik var ett av med1en som stod till buds for att protestera 
mot ett fors1ag man inte hade ratt att forhand1a om. 

Erikssons eget fors1ag hade en k1ar 1ag1oneprofil. Han ville att de sex 
1agsta man1iga Ionegraderna skulle erhalla ett extra paslag om 120 kro
nor. Detta skulle vara generellt och galla oavsett tjanstear och ortsgrupp. 
For stationskarlarna innebar det ytterligare knappt 7% utover kommit
temajoritetens foreslagna loneokning. En nyanstalld banvakt i Stock
holm skulle darfor fa c:a 30 pro cents loneokning. For t ex postiljonerna 
i andra lonegraden bIev okningen nagot mindre och stannade yid 6%. 
For sjunde 10negraden stannade Eriksson for ett extra paslag om 90 kr, 
for de foljande tre 60 kr och for den elfte 30 kr. Den procentuella ok
ningen i forhallande till de av kommitten och regeringen fores1agna 
minskades pa motsvarande satt genom det Erikssonska forslagets gene
rella karaktar. Darigenom skulle Ioneskillnaderna inom kommunika
tionsverken minskas, vilket ocksa var Erikssons syfte.31 

Av rah motsatt uppfattning var lantmannapartisten Bernhard Nilsson 
i Landeryd som istallet tyckte att kommittens foreslagna loneokningar 
var alldeles for tilltagna for de Iagsta lonegraderna. Sedan 1907 hade 10-
nerna for dessa grupper okat alldeles for mycket och darfor borde de 
foreslagna lonerna minskas med minst 12%. Fran och med den tionde 
lonegraden kunde minskningen successivt reduceras for att i den fem
tonde sammanfalla med kommitteforslaget. Detta havdade hemmans
agare Nilsson forst i ett sarskilt yttrande i kommitten, sedan i en res er-
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vation till statsutskottets betankande och slutligen som en andrakam
marmotion.32 

Propositionens starka ,'itskillnad mellan manliga och kvinnliga loner 
fick passera utan nagra storre protester i riksdagen, vilket inte alls var 
forvanande. Den liberale folkskollararen Carl Molin fran Aspa lade dock 
fram en motion om lika Ion oavsett kon. Molins motivering var framfor 
allt statsintresset. Likalonsprincipen skulle vara ekonomiskt lonande for 
statsmakterna.33 

BESLUT UTAN STRID 

Nar propositionen och alIa dessa motioner overlamnades till statsutskot
tet var det sent pa riksdagsaret. Utskottet, som dominerades av rege
ringskoalitionen, hann inte gora nagon utforlig provning utan valde att i 
stort tillstyrka propositionen. I betankandet forutspaddes, pa grund av 
detta, behovet av framtida jamkningar. Samtidigt avfardades samtliga 
motioner utan nagon som helst provning.34 

Debatten i kamrarna uteblev ocksa. Inga motyrkanden vacktes och 
den enda diskussion som utspann sig gall de att nagra riksdagsman ville 
aka hem nar nu riksdagen dragit ut pa tiden. 1919 ars gemensamma 
reglering antogs utan strid. Det radde uppenbarligen konsensus om 
behovet av en snabb reglering och denna fick ske aven om en eller annan 
justering maste goras framover. Det huvudsakliga syftet med regleringen 
ha de varit att skapa en bra grund for fortsatt rekrytering av personal och 
da framfor allt av sadan med goda yrkeskunskaper. Socialdemokraten 
Ernst Eriksson i Stockholm och hogermannen Bernhard Nilsson i 
Landeryd representerade var sin ytterlighet i andra kammaren. Erikssons 
lagloneprofil ha de sin motsvarighet i Nilssons hogloneprofil, men ingen 
av dem hade nagon framgang i riksdagen. 

LONEUTVECKLINGEN UNDER 1920- OCR 30-TALEN 

1919 ars reglemente kom att bli mer langlivat an vad beslutsfattarna 
egentligen hade formodat. Visserligen foljdes det, helt enligt samma 
formodan, av en rad forslag till justeringar under de foljande aren men 
reglementet som sadant overlevde tva decennier och ersattes forst 1939. 

1919 ars beslut hade hastats fram och betraktades som nagot av en 
nodlosning. Mot den bakgrunden ar det darfor anmarkningsvart att 
riksdagen darigenom faktiskt uppnadde det som under lang tid varit ett 
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av malen med den statliga arbetsgivarpolitiken, det vill saga ett kalkyler
bart system som lag fast under lang tid och inte stordes av politiska eller 
ekonomiska fluktuationer. 

Forklaringarna till detta kan vara flera. En viktig tankbar orsak ar den 
indexreglering av dyrtidstillaggen som foljde pa regleringen. Darigenom 
kom realloneutvecklingen for de statsanstallda i start att folja andra lik
vardiga gruppers loneutveckling. SJ:s och Postverkets stationskarlar och 
brevbarare klarade sig lange "lika bra", eHer om man sa vill "lika daligt" 
som till exempel industriarbetarna. 

Diagram 8. Realloneindex for stationskarlar och industriarbetare 1914-
1935. 
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Fullstandig uppgift for ar 1915 saknas varfor realloneindex ej har beraknats. 

Som framgar av diagram 8 var det dock en sanning med viss modifika
tion. Vad indexregleringen fr a medforde var en betydligt mer stabillo
neutveckling for stationskarlarna i forhallande till industriarbetarna. 
Fran slutet av 1920-talet var den dessutam mindre gynnsam for SJ-per
sonalen. 35 

De statsanstalldas lonefraga blev under 1920- och 30-talen framfor allt 
en fraga om dyrtidstillaggens storlek och konstruktion, vilka inte kom-
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mer att behandlas narmare har av tidigare anforda skal. Som sarskild 10-
nefraga forsvinner, i det narmaste, daremot de lagre tjanstemannen (och 
motsvarande arbetargrupper) yid SJ och Postverket fnln riksdagen efter 
1919 ars beslut. Den gemensamma regleringen av kommunikationsver
ken blev ett lyckokast for beslutsfattarna i riksdagen. Kommunika
tionsverkssystemet kom under de foljande ,hen att bli ledande for hela 
det statliga arbetsgivarskapet.36 

En annan forklaring utgors av utvecklingen av det statliga arbetsgi
varomradet i sig. Fram till 1919 hade expansionen varit omfattande. 
Verksamheten ha de byggts ut och ny personal hade anstallts. Efter 
forsta varldskriget stoppades denna utveckling. I viss utstrackning for
byttes dessa kannetecken till sin motsats. Sommaren 1919 borjade S J 
avskeda personal. Dessa uppsagningar drabbade den icke-ordinarie per
sonalen som saknade det anstallningsskydd konstitutorialen gay. Det 
gallde exempelvis ban- och verkstadsarbetare, aspiranter och tillfallig 
personal. I borjan av 1920-talet hade 10 538 jarnvagsman yid SJ fatt 
lamna sin anstallning. 37 Arbetsloshetsfragan blev viktig for de fackliga 
organisationerna och overlag tvingades de till en mer defensiv lonepoli
tik.38 Jarnvagsmannaforbundet var ocksa indraget i den omfattande 
strejken yid de privatagda banorna 1922. Forbundet hade dessutom eft er 
kongressbeslut och medlemsomrostning beslutat om intra de i LO fran 
arsskiftet 1922. 

En tredje forklaring ar den historiska kontext som forehlg. Mellan
krigstiden var turbulent ur alla aspekter. Inrikespolitiskt genomfordes 
den politiska demokratin genom foljdbesluten om kvinnlig rostratt. 
Landet genomgick en lang period av minoritetsparlamentarism fram till 
den socialdemokratiska valsegern 1932 och den darpa foljande historiska 
kompromissen mellan socialdemokrater och bondeforbundare. Arbets
marknadsmassigt utgjorde dyrtiden ett genomgaende orosmoment, lik
som det tidiga trettiotalets ekonomiska depression och strejkvag. Ar
betsfredsfragorna var centrala i form av lagstiftningsforsok och diskus
sionen om tredje mans ratt fram till Saltsjobadsoverenskommelsen 
1938.39 Den historiska verkligheten stallde andra fragor i centrum for 
det statliga arbetsgivarskapets centrala instans 

Att lonefragan i traditionell form forsvann fran riksdagens dagord
ning innebar dock inte att de statsanstalldas anstallningsvillkor ell er 
verksamheten yid SJ och Postverket helt lyste med sin franvaro i den 
beslutande ins tans en. Behorighetslagens ikrafttradande och de darav 
foljande konsekvensjusteringar av reglementet 1925 var en viktig fraga 
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liksom det statliga overtagandet av de enskilda jarnvagarna med borjan 
yid 1930-talets slut. Behorighetslagen, vars forspel och konsekvenser for 
det statliga arbetsgivarskapet tidigare behandlats av Ylva Waldemars
son,40 behandlas har inte sarskilt och forstatligandet av jarnvagsvasendet 
ligger bade tids- och innehalIsmassigt utanfor avhandlingens ram. 

UN LONERNA SANKAS? 

Pa sommaren 1922 utbrot den storsta och langsta strejken nagonsin 
inom jarnvagsomradet. Strejken utspelade sig yid de privatagda banorna 
och galIde dyrtidstillaggen. Jarnvagsmanna- och lokmannaforbunden 
hade gemensamt utlyst aktionen som varade i 80 dagar och vars resultat 
var positivt ur de strejkandes synvinke1.41 Strax eft er arsskiftet var det 
dags for konflikter inom jarnbruks-, pappersmasse- och sagverksnaring
arna. I riksdagen var socialdemokraterna det storsta partiet med sam
manlagt 143 mandat, foljt av den samlade hogern med 103 mandat. Libe
ralerna hade 79 mandat, bondeforbundet 39 och vansteqocialister och 
kommunister 16 mandat sammantaget.42 I aprill923 tvingades den so
cialdemokratiska regeringen att avga, formellt pa grund av arbetsloshets
fragan och konfliktdirektiven,43 och ersattes av en hogerregering ledd av 
Ernst Trygger. Halvannan manad senare sprack den liberala partibild
ningen och Sveriges Liberala Parti bildades som en utbrytning ur Frisin
nade landsforeningen. 

I denna turbulenta miljo kom fragan om de statsanstalldas loner att 
foras upp pa riksdagens dagordning. Detta skedde motionsvagen. I 
andra kammaren lades tva motioner fram som kravde lonereduktion.44 

En likalydande motion som en av de i den andra vacktes ocksa i forsta 
kammarert. 45 Motionarerna horde politiskt huvudsakligen hemma i Bon
deforbundet, med bland andra den tidigare och ocksa blivande minis tern 
KG Westman som en av undertecknarna.46 

Argumenten for en lonereduktion var av traditionellt slag. I mangt 
och mycket var det samma principer $Om tidigare anforts for att forsoka 
forhindra loneokningar. Statens intressen kravde att utgifterna minska
des och detta skedde enklast genom att lonerna for de anstalIda sanktes. 
Ja, inte for alIa statsanstalIda utan for de redan lagst avlonade. Da staten 
borde vara en monsterarbetsgivare fick inte de statsanstallda stationskar
larna tjana mer an de privatanstallda. Principen "lika Ion for lika arbete" 
fordes darfor till torgs liksom att missnojet pa landsbygden mot 
"frikostigheten" mot de statsanstallda var omfattande. Av foretagseko-
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nomiska skal var det ocksa nodvandigt att lonerna for dessa grupper 
sanktes. Darigenom skulle fraktkostnaderna kunna sankas, vilket dess
utom skulle gynna exporten och pa sa vis vara hela samhallet till gagn.47 

Motionarerna hade ingen som helst framgang i utskotten. 48 Forslagen 
om lonereduktion for de lagst avlonade foll inte ovantat ocksa i den fol
jande kammarbehandlingen, dar debatten fordes pa omse sidor om re
geringsskiftet. Det var pa framfor allt tva punkter motionarerna under
kandes. For det forsta i sjalva sakfragan, det vill saga fragan om lonens 
storlek, dar Jarnvagsmannaforbundets veteran och kommunisten Carl 
Winberg gick till huvudangrepp i forsta kammaren. Han underkande 
bade motionarernas loneunderlag och motiven. Att sanka lonerna for de 
statsanstallda skulle inte hjalpa lantarbetarna och Winberg kunde inte 
heller forsta varfor bara de redan lagst avlonade skulle drabbas av for
slagsstallarnas lonereduktion. 49 Den andra huvudinvandningen var 
kopplad tilllonesystemets sjalva konstruktion och darigenom av princi
piell art. I andra kammaren havdade Ernst Eriksson fran Stockholm, 
jarnvagsmannen som ocksa var en av kommitteledamoterna bakom 1919 
ars reglemente, att en lonesankning av detta slag over huvud taget inte 
var mojlig att diskutera. De ordinarieanstallda kunde inte overforas pa 
ny stat utan eget gillande, vilket knappast skulle ske nar det gallde lone
sankningar, och darfor var motionen meningslos.50 

Erikssons resonemang ar intressant eftersom att det betonar en va
sentlig aspekt av det statliga lonesystemet. Till det livslanga anstallnings
skyddet som lag i konstitutorialen kan ocksa en lonenivagaranti laggas. 
Det var alltsa inte mojligt att sanka lonerna for de ordinarieanstallda ge
nom enstaka partiella riksdagsbeslut. Den reglementsenliga lonen ut
gjorde en garanterad minimilon. Konjunkturanpassade pareringar kunde 
endast ske i det utrymme som diverse tillfalliga tillagg medgav. Med 
1920- och 30-talens periodvis kraftiga inflation kom darfor ocksa just 
fragan om dyrtidstillaggens storlek och konstruktion helt foljdriktigt att 
bli foremal for flera riksdagsbehandlingar. 

Debatten i riksdagen blev kort men hatsk. Redan utskottets avvisande 
hallning foranledde hogermannen Lithander, fran Lantmanna- och bor
garepartiet, att backa fran sin egen motion, med motivering att han bara 
hade onskat att fa fragan utredd. 51 Bondeforbundaren Schedin, en annan 
av motionarerna, skradde dock inte orden. Att utskottet avvisat motio
nerna forklarade han i den pafoljande debatten i forsta kammaren med 
att ifragasatta om hela utskottet var "kommunistiskt".52 Fn'in den mot
satta sidan av frontlinjen talade vansterledamoten Winberg foraktfullt 
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om "utpraglad s.k propagandamotion,,53 och bade Eriksson och Loven, 
den sistnamnde var konduktor och socialdemokrat, gjorde sitt basta for 
att inkompetensforklara motionarerna.54 

ETT GIGANTISKT MISSLYCKANDE 

Systemet med dyrtidstillagg hade sina fordelar for arbetsgivaren. Po
angen var, som tidigare namnts, att det darigenom var mojligt att i viss 
man justera lonerna utan att behova gora grundlaggande revideringar av 
gallande reglemente. Sjalva systemet forutsatte dock att behovet av sa
dana justeringar var kortsiktigt. Mot slutet av 1920-talet hade, tvartemot 
dessa forutsattningar, dyrtidstillaggen varit legio och upplevdes som ett 
problem genom sin konstruktion. Indexregleringen av tillaggen omoj
liggjorde en Iangsiktig kalkylering av de statliga utgifterna, vilket var ett 
av huvudmalen for all statlig lonepolitik. Darfor tillsattes 29 juni 1928 en 
utredning for att komma till ratta med dessa problem. 1928 ars lone
kommitte fick tva uttryckliga uppdrag. Dels att fa bort $ystemet med 
dyrtidstillagg genom en inarbetning av dessa i lonestaten, dels att inte 
gora nagon som helst reell provning av lonenivaerna. Utredningen led
des av generaldirektor greve Hamilton och bestod i ovrigt av riksdagsle
damoter och tjansteman. Sa smaningom kom representanter for perso
nalorganisationerna att knytas till utredningen som s k tillfalliga ledamo
ter utan rostratt. 55 

Lonekommitten tillsattes samma ar som lagarna om kollektivavtal och 
arbetsdomstol stiftades, det beryktade kosackvalet och de mondistiska 
tankegangar som kom till uttryck i 1928 ars arbetsfredskonferens.56 Di
rektiven var entydiga. Inga loneokningar skulle foreslas. I det perspekti
vet ar det inte svart att forsta den misstro de fackliga organisationerna 
redan fran borjan hyste mot utredningsarbetet. En rad framstallningar 
om loneokningar lamnades in till riksdagen, som alIa avslogs utifran hur 
utredningsuppdraget hade formulerats. 

Sommaren 1930 var utredningen fardig med sitt arbete, men dess re
sultat kom aldrig att ligga till grund for nagon framstallan fran den nya 
frisinnade Ekmanska regeringen. Orsakerna till detta ar flera. Visserligen 
hade utredarna foljt sitt uppdrag till punkt och pricka, men samtidigt var 
oenigheten mycket stor. Till utredningen bifogades en rad reservationer 
pa de flesta punkterna i det lagda forslaget. Reservanterna enades ocksa 
over partilinjerna. Dessutom var protesterna fran fackligt hall massiva. 
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Har ska inte utredningsforslaget i sig presenteras, utan intresset foku
seras pa den kritik som riktades mot huvudpunkterna. Nagra av de 
tyngsta reservationerna mot utredningen riktades inte ovantat fran tva 
ordinarie ledamoter som representerade de lagre tjanstermannen. Det 
var dels den valbekante riksdagsmannen och jarnvagsmannen Ernst 
Eriksson, dels tullkontoristen J Reinwall. Dessa tva ledamoter represen
terade ocksa tva olika strategiska vagval som de statsanstallda valt att 
folja. Eriksson var forbundstyrelseledamot i Jarnvagsmannaforbundet, 
det storsta forbundet bland de statsanstallda och ocksa ett av fackfore
ningsrorelsens storsta forbund, raknat i bade antalet medlemmar och 
organiseringsgrad. Forbundet ha de anslutit sig till LO 1922. Reinwall var 
inte bara tullmannens forbundsordforande utan var den i kommitten 
som forde seos talan. seo, Statstjanarnas eentralorganisation, hade 
bildats 1923 och omfattade fjorton forbund som organiserade statsan
stallda. Jarnvagsmannen och Kvinnliga Telefontjanstemannaforeningen 
stod utanfor denna sammanslutning som av olika skal framfor ett med
lemskap i LO foredrog ett orpaniserat samarbete utifran arbetsgivarkri
teriet, dvs statsanstallningen.5 Bakom Erikssons och Rehnwalls respek
tive reservation slot inte ovantat, i storre eller mindre utstrackning, 
ocksa flera av de officiella personalrepresentanterna upp i sarskilda pro
tokollskommentarer. Dessa reservanter skot in sig pa tre huvudfragor; 
lonens storlek, naturaformanerna samt lonenamnder och forhandlingar. 

Lonen for de lagre tjanstemannen var alldeles for lag. Det kravdes re
jala okningar for att de statsanstallda skulle klara sin forsorjning pape
kade bade Eriksson och Reinwall. Skillnaden mellan de tva reservatio
nerna gallde storleken pa loneokningen, dar Reinwall foresprakade 
hogre belopp for i synnerhet den lagsta lonegraden. Kraven fran seo 
var alltsa hogre an de som formulerats fran det LO-anslutna Jarnvags
mannaforbundet. Stod for sina argument fann de i ett flertal framstall
ningar fran exempelvis lokmanna- och jarnvagsmannaforbunden och de 
personalrepresentanter som fanns som tillfalliga ledamoter i utred
ningen. 58 Denna invandning mot utredningsforslaget utgjorde ett un
derkannande av hela tanken bakom arbetet. Att undvika fragan om 10-
nens storlek innebar att det verkliga loneproblemet inte lostes enligt re
servanterna. Av diagram 8 framgar ocksa att stationskarlarnas reallo
neutveckling hade blivit samre an industriarbetarnas. 

Samtidigt hade kommitten foresprakat en ytterligare utrensning av 
naturaformanerna. Det gallde framfor allt den fria lakarvarden och 
sjuklonesystemet, vilket givetvis motte starka fackliga protester. Att 
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detta, liksom den uteblivna realloneokningen, motiverades med en an
passning till den privata arbetsmarknaden avvisades av Eriksson med 
demokratin som argument. Den privata arbetsmarknaden var inte i 
samklang med "var tids kulturella standpunkt och demokratiska sam
hallsskick"S9 och fick darfor inte anvandas som en forebild for den stat
liga arbetsgivaren. Tanken pa monsterarbetsgivarskapet aterkom har 
med tydliga demokratiska fortecken. 

Lonens storlek och innehall ar klassiska fackliga fragor. I reservatio
nerna tillfogades ytterligare en, vars betydelse tidigare varit mindre 
framskjutande for de statsanstallda. Det gallde behovet av forhandlings
ratt, nagot som tilldelats motsvarande organisationer i exempelvis Dan-

k 10 'd' 60 mar angt tl 19are. 
Utredningen hade foreslagit en forandring av lonenamndernas funk

tion, daribland en sammanslagning av dessa och med en forandrad sam
mansattning. Lonenamnderna hade inrattasi anslutning till 1919 ars 
reglemente. Genom den reglementsliga sammanforingen av de fyra 
kommunikationsverken kom det enskilda verkets inflytande pa rege
ringens hantering av detaljarenden att minskas. Syftet med lonenamn
derna var att till Kungl Maj:t bereda sadana detaljfragor, som regeringen 
av rimliga skal saknade nodvandig specialkompetens for, men ocksa att 
behandla fragor av mer loneteknisk natur. Namndernas uppdrag var 
alltsa av uttryckligt konsultativ karaktar och gallde fr a tillampningsfra
gor kring gallande reglemente. 61 

Eriksson tyckte visserligen att det existerande systemet lamnat 
mycket ovrigt att onska men att det trots allt varit ett framsteg for de 
statsanstalldas stallning. Han forsvarade det radande systemet men for
ordade i forlangningen forhandlingsordning och kollektivavtal som ma
let. "Endast darigenom kunna de anstallda genom sina organisationer 
ova det direkta och omedelbara inflytande over sina lone- och tjanste
forh£llanden, som enligt min mening oskiljaktigt hor samman med ett 
demokratiskt samhallsskick. ,,62 Bade Reinwall och manga av de tillfalliga 
ledamoterna anslot sig helhjartat till denna principforklaring. 63 

Att de fackliga reaktionerna pa utredningen blev negativa ar inte for
vanande. Representanter for de statsanstallda hade som ordinarie eller 
tillfalliga kommitteledamoter i yttranden reserverat sig mot stora delar 
av resultatet och fran fackligt hall hade det statliga monsterarbetsgi
varskapet redan under flera ars tid forsetts med negativa fortecken. 64 Pa 
Jarnvagsmannaforbundets lonekonferens hosten 1930 uppstod en strid 
om vilken av de tva huvudreservationerna som skulle stodjas. Striden 
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hade politiska fortecken och var en strid mellan socialdemokrater och 
kommunister. Jarnvagsmannen i Linkoping betecknade Reinwalls reser
vation som "kommunistisk", vilket var felaktigt. Kommunisternas hu
vudlinje pa lonekonferensen var att krava ett lonetillagg om 500 kr och 
om inte det kravet gick igenom forordades strejk. Jarnvagsmannen i ut

redningen hade slutit upp bakom det Ericssonska forslaget och eft er 
votering blev det ocksa lonekonferensens standpunkt. 65 

Intressant i sammanhanget ar att Postmannaforbundets ordforande 
Gustav Mattelin, som var en av kommittens tillfalliga ledamoter, dar
emot anslutit sig till Reinwalls reservation. 66Mattelin var nybliven for
bundsordforande men ha de sedan SCO;s bildande 1923 fungerat som 
dess ordforande. Postmannaforbundet hade for ovrigt sedan nagra in pa 
det nya seklet varit drivande for ett samarbete mellan de statsanstalldas 
organisationer. Intresset fran andra forbund var dock inledningsvis 
svagt, men forsta varldskrigets dyrtid drev fram ett mer organiserat sam
arbete bade lokalt och centralt som 1923 resulterade i namnda SCO;s 
bildande. Postmannen stod for Reinwalls reservation ska ses ur detta 
perspektiv. 

Pa lokal niva hade jarnvagsmannaavdelningen i Linkoping ingenting 
att invanda mot forbundets standpunkt, tvartom tillhorde avdelningens 
representant L Ahlstedt dem som pa lonekonferensen forordade Erics
sons reservation.67 Daremot framskymtar en tydlig resignation nar fra
gan diskuterades under hostens avdelningsmoten. Ett halvar tidigare da 
Bargs och Hages motioner om tillfalliga lonetillagg fallit i riksdagen dis
kuterades olika stridsatgarder som strejk och inlamnande av konstituto
rialen som framforts fran andra avdelningar. A vdelningen enades dock 
till slut om att "ingen syntes vara besjalad av nagon onskan om vare sig 
strejk ell er sammankallandet av nagon extra kongress, daremot var man 
enig om att forbundsstyrelsen borde underrattas om att avd 104 icke 
ville ge sig ut pa nagra aventyrligheter i ena eller andra riktningen For
bundsledningen dock obetaget att fortfarande soka paverka regering och 
jarnvagsstyrelsen att beakta kravet om lonetillagg at de lagre statstja-

68 narna." 
Diskussionerna bland jarnvagsmannen i Linkopingsavdelningen under 

hosten kom att koncentreras pa den tredje huvudpunkten i de tva res er
vanternas yttranden, den om forhandlingsratten. Forbundet ha de ocksa 
under sommaren annonserat en presskampanj for forandrade anstall
ningsforhallanden, helt i linje med det allt vanligt aterkommande kravet 
pa forhandlingsratt. 69 Nagon entusiasm for inforandet av en sadan 
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marks inte i Linkoping. Den aldre personalen pastods inte kunna accep
tera sadana nymodigheter och konstitutorialen ansags vara garanten mot 
arbetsloshet, vilket ocksa Ahlstedt framforde pa lonekonferensen. En 
tredje invandning gallde det oklara i vem man skulle forhandla med. 
Foreningsveteranen Gustav Hillding ifragasatte om det gick att for
handla med jarnvagsstyrelsen da de "vore tjansteman liksom vi och sale
des ej kunna utgora part yid forhandlingar." Avdelningen nojde sig dar
f?r med. att uttal~ si?o fo: ett fortsatt ut:edni~gsa~bete av en eventuell 
forhandlmgsordnmg. Radande ekonOllllska situation med stor arbets
loshet gjorde att jarnvagsmannen foredrog att halla fast yid den gamla 
ordningen. Den anstallningstrygghet som lag i konstitutorialen valdes, 
atminstone tills vidare, framfor mojligheterna att i en direkt for handling 
forsoka paverka loneutfallet. Jarnvagsmannens diskussioner illustrerar 
med tydlighet ordstavet "statens kika ar liten men saker". 

Reaktionerna mot utredningen var inte mindre negativa bland brevba
rare och postiljoner. Linkopingskretsen av forbundet kallade till ex
tramote med forbundsordforanden i augusti for att protestera mot for
slaget.71 Det intressanta med postmannareaktionen var att utredningen 
bidrog till att losa en gammal strid inom forbundet. Det gallde fragan 
om medlemsskap i LO. Jarnvagsmannen ha de anslutit sig tidigare men 
Postmannaforbundet stod fortfarande utanfor i borjan av 1930-talet. 

Fragan hade varit upp till behandling pa kongresser ell er i form av 
medlemsomrostningar 1920, 1923, 1926 och 1928 och yid samtliga till
fallen hade majoritet for imrade funnits. 72 Att forbundet inte g:ht fran 
ord till handling hade motiverats med tva argument. Dels gallde det en 
hanvisning till att ovriga statstjanare stod utanfor, ett argument som 
naggats i kanten av Jarnvagsmannaforbundets intra de 1922, dels den 
speciella arbetsrattsliga situation som gallde for de statsanstallda. Pa ex
tramotet i Linkoping 1930 uttalade sig medlemmarna enhalligt for ett 
imrade i den samlade fackforeningsrorelsen, da alldeles oavsett att de 
arbetsrattsliga skillnaderna fortfarande bestod. Detta var en direkt reak
tion pa 1928 ars lonekommittebetankande. Pa extrakongressen senare 
under hosten intog, efter votering, forbundet samma stallning. Post
mannaforbundets anslutning till LO verkstalldes darefter i samhand med 
arsskiftet. 73 Forbundet kvarstod dock i seo fram till 1936 och Mattelin 
fortsatte under lika lang tid som dennas ordforande. 74 

1936 tillsattes sa nasta lonekommitte. Utan tvivel blev den mer fram
gangsrik i det betankande till nytt civilt reglemente som lades fram 
1937.75 1939 tradde det nya reglementet i kraft, byggt pa utredningen. 
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For stationskarlar och brevbarare innebar den dock inte annat an margi
nella forbattringar. 76 Da hade ocksa det omfattande forstatligandet av de 
privatagda jarnvagslinjerna inletts pa allvar. 

FORHANDLINGSORDNINGEN 

Fragan om en forhandlingsordning for de statsanstallda tjanstemannen 
kom till en partielllosning under 1937 ars riksdag. Landet styrdes da av 
en koalitionsregering mellan socialdemokratin och bondeforbundet un
der ledning av Per Albin Hansson. 

I diskussionerna kring 1928 ars lonekommittes betankande hade for
handlingsordningen aktualiserats, men fragan hade vackts langt tidigare. 
Under riksdagarna 1911 och 1912 hade den davarande socialdemokra
tiske riksdagsmannen Carl Winberg motionerat om en forhandlings
ordning for de statsanstallda. F orslaget var inte speciellt langtgaende. 
Det gallde inte inforandet av en forhandlingsordning utan endast om att 
utreda en sadan och dessutom inte avseende de omraden som foIl under 
riksdagens kompetens, dvs sjalva tjanstevillkoren. Winberg represente
rade Jarnvagsmannaforbundet. Han hade tidigare varit lokputsare och 
var redaktor for forbundsorganet Signalen. Trots forsiktigheten foIl 
motionerna pa grund av forsta kammarens motstand. I samband med 
1913 ars interpellationsdebatt svarade dock den liberale civilministern 
Schotte att han inte sag nagra principiella hinder for forhandlingsratt pa 
andra omraden. 77 

1920 lamnade Socialstyrelsen ett betankande som understodde 
grundtanken i Winbergs motioner. En forhandlingsordning som inte 
inkraktade pa statens hoghetsratt bejakades. 78 Detta forslag till begran
sad forhandlingsratt aterkom senare under 1929 ars interpellationsdebatt 
och som motioner 1932 och 1934.79 Stotestenarna var tva; dels avsakna
den av en tjanstemannalagstiftning, dels och viktigast hur ett an begran
sat forhandlingssystem skulle kunna genomforas sa att riksdagens maIn 
pa omradet holls intakt. 1935 tillsattes en utredning for att losa dessa 
problem. Tjanstemannalagen antogs 1936 och samma ar la utredningen 
sitt betankande. Den lag om forhandlingsordning for statstjansteman
nen som antogs aret darefter byggde pa betankandet. 

Grundvalen for forhandlingsordningen var att den statliga hoghetsrat
ten kvarstod. Sa tillvida forandrades inte den grundlaggande arbetsratts
liga strukturen. Det viktiga for de fackliga organisationerna var att de 
tidigare informella overlaggningarna genom forhandlingsordningen dels 

116 1919 ARS GEMENSAMMA REGLEMENTE ... 



blev lagstadgade och dels att organisationernas medverkan i dessa garan
terades. Tidigare fordes som regel inga protokoll och dessutom utsag 
arbetsgivarparten vem eller vilka som fick delta fran de anstalldas sida 
yid dessa overlaggningar. Ratten till mer formaliserade forhandlingar 
skulle genom lagen vidare begransas till "de storre och mera represema
tiva foreningarna", som det ansvariga statsradet, departememschef 
F orslund (Jarnvagsmannaforbundets forre ordforande), uttryckte det. 80 

Sma specialforbund (ofta av yrkesforbundskaraktar) utestangdes 
darfor fran systemet, vilket gynnade industriforbund som Jarnvags
manna- och Postmannaforbunden och deras fackliga hegemoni. Som en 
foljd av lagen valde flera av smaforbunden att lagga ner verksamheten 
och soka imrade i de forbund som tillerkams ratten till formaliserade 
forhandlingar. Pa exempelvis jarnvagsomradet gallde det Konduk
torspersonalforbundet som med sina resterande 133 medlemmar gick 
upp i Jarnvagsmannaforbundet 1 januari 1940. Lokomotivmannaforbun
det med drygt 4500 medlemmar gjorde samma sak ett ar efterat. 81 

Det radde swr konsensus i denna fraga, bade i riksdagen och mellan 
verksledning och de anstalldas organisationer. I de sakku"nnigas forslag 
forklarades syftet med "Vad tjanstemannen ville yore endast att erhalla 
en mojlighet att utveckla och forsvara sina asikter under forhallanden, 
som mojliggjorde utbytandet av skal och motskal.,,/2 vilket an mer gi
vetvis skulle forstarka verksandan och det omsesidiga fortroendet. Den 
enda sakliga invandning som restes mot forslaget var huruvida den be
gransade forhandlingsordningen skulle utstrackas till att aven omfatta 
fragor rorande enskild anstalld. Krav pa begransning. darvidlag restes 
bade motionsvagen och i en utskottsreservation. 83 Kravet foIl dock efter 
votering i kamrarna dar regeringskoalitionen hade en overvaldigande 

. • 84 
maJontet. 

SAMMANFA TTANDE DISKUSSION 

Krisaren under det forsta varldskriget var exceptionella. Inflationen fick 
statens lonesystem att kapsejsa. 1919 ars gemensamma reglememe for 
de fyra kommunikationsverken blev ett viktigt trendbrott i den statliga 
lonepolitiken. Det nya reglementet var gemensamt, enhetligt och base
rades i hogre grad pa komant betalning istallet for pa diverse naturafor
man er. Genom systemets knytning tilllevnadskostnadsindex overvanns 
problemet med skillnaden mellan reglememerad Ion och prisutveck
lingen i samhallet. Darmed forsvann i princip ocksa fragan om de lagre 
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statstjanarnas loner fran riksdagens bord. Lonediskussionerna kom efter 
1919 ars beslut i huvudsak att bli en fraga om det statistiska underlaget 
for levnadskostnadsindex och relation till dyrtidstillaggets utformning, 
nagot som ej har behandlats har. Loneutvecklingen for de lagre statstja
narna yid SJ och Posten var mycket stabil, men pa sikt ogynnsam visavi 
grupper som industriarbetarna. 

1919 ars gemensamma reglemente kan ocksa betraktas som ett defini
tivt befastande av en byrakratisk arbetsgivarstrategi. Utformningen av 
reglementet, inklusive lonesystemets koppling tilllevnadskostnadsindex, 
befordrade det kalkylerbara i systemet. De patriarkala inslagen i arbets
givarstrategin levde fr a kvar i anstallningsforhallanden och trygghets
system. Den patriarkala omsesidigheten som uttrycktes i konstitutorial 
och statlig hoghetsratt och reglementeringen av de formaner som foljde 
med statstjansten var uttryck for dessa inslag. Under perioden 1914-
1937 blev de korporativa inslagen i arbetsgivarstrategin allt mer betydel
sefulla. Dessa manifesterades i att de anstallda allt of tare drogs in i ut
redningsarbetet, i olika informella overlaggningar liksom i det namnd
system som tog sin borjan med 1919 ars reglemente. Samtidigt levde en 
patriarkal rest kvar sa lange arbetsgivaren ensidigt bestamde vem som 
skulle anses representera de anstallda. Forhandlingsordningen fran ar 
1937 innebar att de korporativa dragen ytterligare starktes. 

Politiskt genomfordes demokratin ungefar samtidigt som det gemen
samma reglementet for kommunikationsverken och perioden darefter 
kannetecknades av en socialdemokratisk frammarsch bland valjarna. 
1920-talet var i mycket minoritetsparlamentarismens tid och det ar forst 
i och med den socialdemokratiska valsegern 1932 och den darpa foljande 
s k historiska kompromissen som det skapades en stabilitet i det svenska 
politiska systemet. Fran och med 1932 fanns ocksa ministrar hamtade 
fran jarnvagsmannaleden. Dessa politiska forandringar innebar samtidigt 
att mojligheterna till att driva fragan om de lagre statstjanarnas anstall
ningsvillkor som ett sarintresse forsvagades. En socialdemokrati yid re
geringstaburetterna tvingades av forklarliga skal att mer se till det s k 
allmanintres set. 

Under perioden blev de fackliga kraven pa en forhandlingsratt allt 
tydligare. De fackliga sprakroren i riksdagen hade blivit allt fIer, men det 
hade samtidigt blivit svarare att fora de lagre statstjanarnas krav som ett 
sarintresse i den beslutande forsamlingen. Lonesystemets konstruktion 
var en av orsakerna till detta. Den allmanna politiska utvecklingen var en 
annan. Det som fr a banade vag for kraven pa en forhandlingsratt, om an 
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i begransad mening, var svarframkomligheten langs petmonsvagen. 
Detta forhallande medforde ocksa att Jarnvagsmanna- och Postmanna
forbunden under perioden gick in i LO. Den politiska strategin utgjorde 
fortfarande ett huvudsakligt val, men underdanigheten i denna forbyttes 
allt mer av en kampvillighet da den "goda staten" inte visade sig vara sa 
"god" som man hade forutsatt. Dessa forandringar i det fackliga valet av 
strategi hade ett nara samband med de strategiforskjutningar som ocksa 
fanns pa arbetsgivarsidan. 

Da fragan om de lagre statstjanarnas loner forsvann som sarskild 10-
nefraga under kapitlets undersokningsperiod ar det ocksa svarare att ut
tala sig om den identitet statstjanarna tillskrevs av arbetsgivaren. Bort
sett fran de varderingar som framskymtar i bondeframstallningarna om 
lonesankningar forefaller bilden av de statsanstallda som en plikttrogen 
och nitiskt arbetande Hr fortfaninde vara fast forankrad i riksdagen. 
Forbundens narmande till LO antyder dock en orientering mot en mer 
klassbaserad identitet, samtidigt som existensen av ett statstjanarsamar
bete i seo forsvarar en sadan tolkning. Att som Postma,nnaforbundet 
organisera sig utifran arbetsgivarkriteriet istallet for pa klassbasis var gi
vetvis uttryck for ett nagot annat strategival och darmed ocksa en nagot 
annan identitet an vad gallde Jarnvagsmannaforbundet. 
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Den statliga lonepolitiken 1897-
1937 - en sammanfattande 

diskussion 

Det var statsfinansiella skal som h'l.g bakom den statIiga lanepolitiken 
och Ianesystemets utformning under perioden 1897-1937. Lanekostna
derna for de ordinarieanstallda utgjorde en stor del av den statIiga bud
geten och skulle baIanseras mot intakterna. Lanepolitiken utgick fn'l.n en 
farutsattning att man skulle vara sparsam med statens resurser och att 
systemet skulle vara kalkylerbart for att fungera i budgetarbetet. Det 
lanesystem som upprattades i och med 1897 ars reglemente yid SJ sva
rade val upp mot dessa farutsattningar. Systemet garanterade alla ordi
narieanstalIda en lagom Ion, samtidigt som det inrymde majligheter for 
individen att kompensera sig for inflation, prisskillnader inom riket och 
tung farsarjningsbarda, utan att for den skull rubba systemet som sa
dant. Sa lange levnadskostnadsakningarna inte var alltfar stora kunde 
systemet fungera aven om det omstandliga regleringsarbetet medfarde 
att de lagre statstjanarna tenderade att halka efter andra motsvarande 
gruppers realIaneutveckling. Farsta varldskrigets dyrtid fick dock hela 
systemet att ga over bord. For att klara farsarjningen for sina anstallda 
tvingades den statliga arbetsgivaren till den ena extraordinara atgarden 
eft er den andra. Lasningen pa detta problem blev 1919 ars reglemente 
for kommunikationsverken. Detta hade flera fardelar; dels pa sa vis att 
det gjorde lanesystemet enhetligt, kontant och gemensamt for alIa an
stallda yid de fyra kommunikationsverken, dels genom att lanesystemet 
knots till levnadskostnadsakningarna i samhallet genom indexregle
ringen av lanerna. Efter 1919 var darfar de lagre statstjanarnas realla
neutveckling mycket stabil. 1919 ars beslut var ett lyckokast for den 
statliga lanepolitiken, men samtidigt kanske alItfar bra da realIaneut
vecklingen for andra grupper, som industriarbetarna, i langden visade sig 
vara mer gynnsam trots de fluktuationer som var ett resultat av ut
gangen i avtalsfarhandlingarna. Denna utveckling bidrog kraftigt till att 
en farhandlingsordning, om an begransad, infardes for statstjanarna 
genom beslut av 1937 ars riksdag. 
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Att den statliga arbetsgivaren ensidigt faststallde de statsanstalldas loner 
och andra anstallningsvillkor var under undersokningsperioden 1897-
1937 ett grundlaggande drag. Detta arbetsrattsliga forhallande fungerade 
som en styrande struktur, inom vilken all verksamhet maste ske. 
Utanfor denna skulle de fackliga organisationerna betrada illegalitetens 
vag, nagonting som Jarnvagsmanna- och Postmannaforunden entydigt 
avstod ifran. Strukturerna satte granserna och angav spelreglerna. 

Strukturen var val forankrad, men samtidigt inte given pa forhand. 
Den politiske arbetsgivaren ar just politisk och darmed tillsatt, paverkbar 
och mojlig att avsatta politiskt. Det ar detta det politiska arbetsgi
varskapet innebar. Den politiska arbetsgivaren ar darfor, per definition, 
beroende av politikens fluktuationer. 

1897-1919 skedde en successiv demokratisering av den svenska riks
dagen. Antalet rostberattigade okade. De hamtades framst bland samhal
lets s k lagre skikt, dvs bland arbetarna och de lagre tjanstemannen, och 
till sist intog ocksa kvinnorna sin plats i systemet. Det var stora skillna
der mellan riksdagarna 1897 och 1919, for att inte tala om 1937. 

Demokratiseringen av rostratten kan ocksa avlasas i de partipolitiska 
forskjutningarna i riksdagsmajoriteten. 1897 dominerade fortfarande 
hogern starkt riksdagsarbetet. 1919 styrdes Sverige av en liberal-social
demokratisk koalitionsregering och 1937 av en koalition mellan social
demokrater och bondeforbundare i den historiska kompromissens spar. 
Det var fr a bland socialdemokrater och den socialdemokratiska vans
terutbrytningen (senare olika kommunistiskal socialistiska partibild
ningar) de lagre statstjanarna ha de sina ivrigaste talesman. 

Arbetsgivarens politiska sammansattning forandrades alltsa pa ett ge
nomgripande satt under undersokningsperioden. Dessa forandringar kan 
ocksa avlasas i argumenteringen i sak om de statsanstalldas anstall
ningsvillkor. 1897 dominerade sparsamhetsivrarna helt debatten. En ny 
reglering fick inte kosta staten sa mycket. Sparsamheten ha de sina ivri
gaste foresprakare i Lantmannapartiet och senare i Bondeforbundet. 

Sparsamhetsivrarna var dock ingen enhetlig grupp. De forenades i en 
allman stravan att vara sparsamma med statens medel. De statliga utgif
terna skulle vara sa minimala som mojligt och for att uppna detta skot 
man ofta in sig pa lonekostnaderna for de statsanstallda. Argumenta
tionsmassigt fanns dock vissa skillnader. Det fanns de som betonade 
statens ansvar for det ovriga naringslivet, vilket ofta formulerades i tesen 
om "monsterarbetsgivarskapet". Man ville inte heller att hojda loner for 
de statsanstallda skulle driva upp lonelaget pa andra omraden, sarskilt da 
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inom jordbruket. Om de 1agre statstjanarna fick semester skulle varenda 
en krava det som 1antmannapartisten Hugo Hammerskold uttryckte det 
under 1904 ars andrakammardebatt. 1 Det fanns ocksa de som menade 
att statstjansten inte var ett ordent1igt arbete. Den 1edande 1ant
mannapartisten JA Sjoo havdade t ex att statstjansten var sa 1indrig och 

. sa overbeta1d att hemmansagare var beredda att sa1ja sina gardar och till 
och med beta1a for att fa arbeta yid SJ.2 

.A.ven sparsamhetsivrarna tvingades dock att ga med pa forbattrade 10-
nevillkor for de statsanstallda. Det viktigaste ska1et var behovet att sakra 
verksamhetens fortgang och den framtida rekryteringen. Med alltfor 
laga loner skulle det, anstallningstryggheten och andra valfardsformaner 
till trots, vara omojligt att bibehalla och rekrytera kvalificerad personal 
till statstjansten. Argumentet var utmarkt nar det gallde de hogre 
befattningarna, men fullgott aven nar det gallde stationskarlar och 
brevbarare. Trafiksakerheten och behovet av. en tillforlitlig postbeford
ran kravde kompetent personal. Sa 1ange tillgangen pa sadan arbetskraft 
var god fann dock inte sparsamhetsivrarna nagon anledning for staten 
att hoja 10nerna. Det stora anta1et sokande till tjansterna b1ev ett viktigt 
argument for sparsamhetsivrarna. Pa samma satt fungerade permitte
ringarna yid SJ och den omfattande arbets10sheten i samhallet som skal 
for bondeforbundskraven pa 10nereduktion 1923. 

Fragan om tjansteansvarets starlek och omfattning hade ocksa bety
delse i detta sammanhang. Ett arbete som innebar ett start matt av an
svar kravde naturligtvis en hogre Ion. Nagon mer genomgripande var
dering av de olika stat1iga tjansterna i det avseendet gjordes inte, men 
den rikliga tillgangen pa naturaformaner for SJ-personalen fram ti111919 
motiverades med det ansvar denna hade for gods och resandes sakerhet. 
Pa motsvarande satt b1ev den postala kunskapen och persona1ens 
mora1iska egenskaper 1iksom principen att posten maste fram oavsett 
svara yttre forhallanden argument for postpersonalens loneniva. 
Tjanstevarderingen blev en to1kningsfraga. 

Pa sikt forsvagades sparsamhetsfalangen i riksdagen. F orsvagningen 
skedde i takt med den okade demokratiseringen, vi1ket tydligt illustrerar 
det po1itiska arbetsgivarskapets konkreta innebord. Redan 1907 var 
enigheten star om att vasentliga 10nehojningar maste ske. Debatten 
gallde hur hog hojningen skulle bli. Sparsamhetsivrarna var i start sett 
iso1erade till statsutskottet. Lantmannapartiet och dess olika efterfoljare 
koncentrerade en star del av sin verksamhet till utskottsvalen och bland 
dessa intog just statsutskottet en sarstallning. I samband med 1919 ars 
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regIering dominerade betjanternas krav pa kompensation for dyrtiden 
och statens behov av arbetskraft debatten. Situationen var forvisso pre
kar - haIvaret innan hade en urtima riksdag inkallats for att Iosa just 
statstjanstemannaIonerna - men sparsamhetsfalangen var uppenbarligen 
reducerad till en betydelselos minoritet i riksdagen. Detta forhallande 
forklarar aven det ode bondeframstallningarna om lonereduktion yid 
1923 ars riksdag ronte. 

Pa den andra sidan i riksdagen fanns den riktning som har betecknats, 
i atminstone nagon mening, som profacklig, dvs de som pa olika satt och 
vis gjorde de fackliga framstallningarna till sina egna. lnte heller vad 
galler denna faIang ar det mojligt att hitta ett enhetligt monster. Kyrko
herde Heuman hade t ex inte mycket gemensamt med lokputsaren och 
vanstersocialisten, senare kommunisten, Carl Winberg. I takt med att 
alltHer jarnvagsman valdes in i riksdagen praglades debatten av sarintres
sen, de anstalldas sak, vilket visas bl a av 1919 ars rika motionsHod. Ti
digare hade altruistiska argument dominerat debatten. Betjanterna var 
duktiga och palitliga och borde belonas for detta. Det liberala partiets 
ledare Karl Staaff jamforde de lagre statstjanarnas betydelse med stor
maktstidens soldater och hos den konservative protektionisten Heuman 
kombinerades altruismen med en omtanke om samhallets hogsta - utan 
vaImaende fotfolk skulle overheten rasa samman. Heumans argumente
ring bar starka drag av en kroppslig uppfattning av samhallet, dar dess 
olika bestiindsdelar maste ma val for att den biologiska organismen 
skulle overleva och utvecklas. 

UtveckIingen av det politiska arbetsgivarskapet har ovan toIkats som 
en byrakratiseringsprocess. RegIementering, hierarkisering och en till
tagande enhetlighet har setts som uttryck for byrakratins vaxande be
tydelse. Samtidigt har behandIingen av den statliga 10nepoIitiken tydligt 
vis at att den byrakratiska strategin kombinerades med andra strategiska 
val under undersokningsperioden. Den omsesidighet som uttrycktes i 
konstitutorial och arbetsgivarens monopol pa hela arbetsinsatsen ar ett 
tydligt exempel pa patriarkala inslag i arbetsgivarstrategin. Forsoken att 
binda arbetskraften narmare till sig genom olika formaners reglemente
ring och den s k verksandan ar andra sadana exempel. I synnerhet fran 
och med 1919 ars gemensamma reglemente blev olika korporativa for
sok att knyta de anstallda till sig, i form av namnder och medverkan i 
utredningsarbetet, allt vanligare och ett komplement till den byrakra
tiska strukturen. I alIa dessa fall spelade den bild av statstjanarna som 
propagerades fran riksdagsbanken en viktig roll. De lagre statstjanarna 
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utgjordes av en plikttrogen och nitiskt arbetande kar som utgjorde en 
organisk del av statsapparaten - sa lod den identitet arbetsgivaren till
skrev betjanterna. 

Vilka konsekvenser fick da denna utveckling pa arbetsgivarsidan for 
det fackliga valet av strategi? Byrakratiseringen valkomnades och un
derstoddes av de lagre statstjanarna. Ett okat och mer enhetligt regle
menterande av relationen var att foredra framfor att vara utelamnade till 
over het ens godtycke. Byrakratins kalkylerbarhet och likabehandling 
innebar dessutom en slags rattvisa mellan olika grupper av anstallda och 
visavi arbetsgivaren. Det ar utifran denna intressegemenskap, inklusive 
den centralisering som foljde i byrakratins spar, Klas Amark talar om att 
staten och de fackliga organisationerna byrakratiserade varandra.3 

Samtidigt innebar detta samforstand inte att patriarkalismen avvisades . 
..Aven har lopte intressena hos arbetsgivare och arbetstagare samman. 
Att arbetsgivaren skulle ta ett overgripande. socialt ansvar betraktades 
narmast som en sjalvklarhet av de fackliga organisationerna. Det marks i 
kampen for att behalla naturaformanerna liksom i det. gemensamma 
idealet om "den goda staten", monsterarbetsgivarskapet. Den livslanga 
anstallnings- och lonegarantin som lag i konstitutorial och ordinarie
skap, liksom det karriarsystem som gay individen reallonehojning, och 
som lange foredrogs framfor forhallandena pa den privata arbetsmark
naden, med sina kollektivavtal och hojda lonenivaer for alla, maste ocksa 
forstas i detta perspektiv. Det var inte patriarkalismen i sig de statsan
stallda vande sig emot utan dess baksidor, som exempelvis godtycket. 

De korporativa inslagen i arbetsgivarstrategin mottogs darfor inte 
ovantat ocksa positivt fran de fackliga organisationerna. Ett slags 
"medbestammande", om an inte avtalsratt, har tolkat som en korporativ 
arbetsgivarstrategi, lag helt i linje med symbiosen mellan byrakrati och 
patriarkat. Kritiken mot korporativismen riktades framfor allt mot att 
arbetsgivaren ensidigt utsag personalens representanter, alldeles oavsett 
om denna personal sag dessa som just "sina" representanter. Vad fack
forbunden efterstravade var att organisationernas onskemal skulle inbe
gripas i medbestammandet. 

Det arbetsrattsliga laget har har betraktats som en struktur i viss me
ning. Jag har ocksa visat att strukturen inte var cementerad utan foran
derlig med andrade politiska forhallanden. Demokratiseringsprocessen 
var i sig ett uttryck for detta liksom de politiska fluktuationerna som 
foljde pa arbetsgivarsidans foranderliga politiska sammansattning. Detta 
var en foljd av det statliga arbetsgivarskapets politiska karaktar. 1919 ars 
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reglemente som sammanfoll med forfattningsrevisionen utgjorde dar
vidlag ett tydligt trendbrott. 

De fackliga organisationernas strategiska huvudval var darfor ocksa 
politiskt. Det tog fasta pa arbetsgivarens politiska karaktar och forsokte 
pa olika satt paverka denna i positiv riktning. De statsanstallda skrev 
petitioner, gjorde uppvaktningar, deltog i okad utstrackning i de poli
tiska valen och kunde sa smaningom ocksa intrada pa arbetsgivarens 
hemmaarena som riksdagsledamoter. 

Jag har ocksa visat vilket handlingsutrymme som rymdes inom sjalva 
strukturen och som utnyttjades av de statsanstallda. Den enskilde kunde 
forbattra sin livssituation genom att intjana alderstillagg eller genom att 
befordras till hogre tjanst. Mojligheterna till sadant tydliggjordes med 
1919 ars reglemente. For stationskarlar var detta mojligt under lang tid 
medan daremot mojligheterna till befordran for en banvakt var mer 
begransade. An samre var utsikterna vid Postverket vid sekelskiftet, men 
verkets tilltagande hierarkisering genom utbildningskursernas tillkomst 
och att tidigare tillagg inordnades i reglementet (som t ex 
forstepostiljonsbefattningen) oppnade vagen for den enskilde postbe
tjanten att forbattra sin Ion under 1900-talets forsta decennier inom 
ram en for systemet. Specialisering och ytterligare arbetsdelning, som 
tog sig uttryck i inforandet av nya tjanstetitlar, var dessutom ett karak
teristiskt utvecklingsdrag bade vid SJ och Posten. 

For storre kollektiv fanns motsvarande handlingsutrymme i den dyr
ortsgruppering som gjordes. Yid 1800-talets slut forekom extra forma
ner for personalen i storstaderna och i Norrland. SJ:s graderade hy
resersattningssystem var ett exempel liksom tjanstgoringspengarnas 
knytning till dyrortsgrupp vid Postverket. loch med 1919 ars regle
mente blev systemet mer detaljerat och omfattade 7 dyrortsgrupper vid 
samtliga kommunikationsverk. For de lokala avdelningarna var det na
turligtvis viktigt att orten klassificerades "rattvist", dvs helst sa hogt som 
mojligt. Linkopingsavdelningarna agnade t ex stor kraft till att forsoka 
motivera att orten i detta hanseende borde likstallas med Norrkoping 
som alltid placerades i en hogre ortsklass.4 Som kollektiv facklig strategi 
hade ortsklassplaceringen dock sina begransningar. Avdelning stod mot 
avdelning. Nar det gallde Postmannaforbundet komplicerades bilden 
ytterligare av att kretsar som Linkoping omfattade flera sinsemellan 
olika grupperade orter. I mindre utstrackning gallde det aven Jarnvags
mannaforbundets avdelningar. Att levnadskostnaderna skilde sig fran ort 
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till ort var alla overens om. Problemet gallde hur stora dessa skillnader 
var och vilka konsekvenser detta skulle fa for lonerna. 
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DEL III 

Strategier och identiteter 
T ematisk analys 





KAPITEL 6 

Politiska arbetsgivare och politiska . 
strategler 

Sa langt har avhandlingens huvudsyfte, att analysera de statsanstalldas 
identitet liksom de strategiska val arbetsgivare och anstallda traffade for 
att hantera sin inbordes relation, behandlats utifran en kronologisk 
studie av den statliga lonepolitiken, det politiska arbetsgivarskapets 
forandrade sammansattning och de lagre statstjanarnas mojligheter att 
paverka sin arbets- och livssituation. Nu har det blivit dags att fordjupa 
diskussionen kring bade identiteten och de strategiska valen, vilket gors i 
foljande tva kapitel som har en mer tematisk karakt~r an del IIs 
kronologiska upplagg. 

I detta kapitel stalls de strategiska valen i centrum for analysen. 
Vilka strategiska val gj ordes? Vilket var innehallet i de strategiska val 
arbetsgivare respektive anstallda gjorde? Bur var dessa val inbordes 
relaterade till varandra? Bur forandrades de over tid? Genom att un
dersokningen inte enbart baseras pa lonernas utveckling blir det ocksa 
mojligt att nu lyfta fram den eventuella existensen och innehallet i en 
professionell strategi hos de lagre statstjanarna. Detta galler i an 
hogre grad fragan om genusstrategiernas betydelse for relationen 
mellan den politiske arbetsgivaren och de statsanstallda, nagot som 
bara har berorts flyktigt tidigare. Strategivalens betydelse for identi
tetskonstruktionen kommer att behandlas kortfattat, da nasta kapitel 
helt agnas at identitetsfragorna. 

Tidigare har den centrala arenan for undersokningen varit forlagd 
till riksdagen och dess ledamoter. I detta kapitel fortsatter riksdagen 
att vara en direkt aktor, men den lokala nivan i form av de lagre 
statstjanarnas avdelningar i Linkoping kommer att spela en betydligt 
mer piltaglig roll for undersokningens resultat. Det var i Linkoping, 
liksom pa andra ofter i Sverige, som strategivalen omsattes i praktisk 
handling. 
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BYMKRATISERINGEN AV ARBETSGIVARSKAPET 

Under 1800-taIets senare halft okade i Sverige liksom i manga andra 
vasteuropeiska land er behovet av battre och tatare kommunikationer. 
Den framvaxande industrin kravde snabba och sakra transporter av 
gods, personer och meddelanden, vilket betonades redan i avhandlingens 
forsta kapitel. I Sverige tog staten ett stort ansvar for denna kommuni
kationsexpansion. Visserligen byggdes en rad privata (s k enskilda) jarn
vagslinjer men staten svarade for stambanorna, de cemrala i hela syste
met, och for meddelandekommunikationen fanns, forutom telegrafver
ket, det kungliga postverket sedan 1600-talet. 

Fran 1897 fram till forsta varldskrigets slut genomfordes en bety
dande byrakratisering av det politiska arbetsgivarskapet yid SJ och 
Postverket. Det drogs en klar demarkationslinje mellan ordinariean
stallda och ovrig personal via konstitutorialen. Denna innebar i prin
cip Iivslang anstallningstrygghet forsavitt inte allvarligt tjanstefel be
gicks. Genom att vara ordinarie, att bli en del av den statliga budge
ten, orufattades man av den trygghet och de formaner som foljde pa 
ordinarieanstallningen. Samtidigt forsvann ocksa skillnaderna mellan 
de olika kommunikationsverken i och med 1919 ars gemensamma 
regIemente. Statsanstallningen blev likvardig yid kommunikationsver
ken, oavsett arbetsplats. 

Kompetensfordelningen pa arbetsgivarsidan bIev ocksa tydIigare 
mellan riksdag, regering och respektive verksledning. Tidigare hade 
beslutanderatten i vissa fall tillfallit riksdagen medan den i andra fall 
legat under verksIedningens jurisdiktion. Just detta illustreras val av 
vem som bestamde antaIet ordinarieanstallda. SJ:s Iedning hade fatt 
avgora detta sjalv medan riksdagen foredrog att faststalla det exakta 
antalet postbetjanteranda fram till den gemensamma regleringen, da 
postledningen fick sarurua beslutsratt soru ledningen yid SJ. Detta 
sammanhanger ocksa med att Postverket blev affarsverk forst ar 
1911, medan SJ varit det i praktiken sedan 1876. 

J u tydligare regIementet blev desto tydligare blev distinktionen 
mellan arbetsgivarskapets olika delar. Riksdagens huvudansvar befas
tes samtidigt som dess besIut fick en alltmer kollektiv karaktar. De
taIjregIering och besIut pa personniva minskade successivt under pe
rioden. Denna utveckling fortsatte under den foljande tjugoarsperio
den da ocksa regIeringen for kommunikationsverken fick utgora ett 
monster for det ovriga statliga arbetsgivarskapet. 
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Kommunikationsverksamhetens betydelse for byrakratiseringsprocessen 
har uppmarksammats tidigare av bl a Rolf T orstendah1. 1 Sambandet 
betonas an hardare av Max Weber som havdar att byrakratin ar beroende 
av en utbyggnad av kommunikationerna.2 jarnvagar, post och telegraf 
kravde en rutinisering och centralstyrning for att fungera rationellt och 
sakert. Tagen fick ime krocka med varandra, gods och personer maste 
fraktas dit de skulle och posten maste fram. Det var tidtabeller och 
postturer som styrde verksamheten. Svaret pa haven pa sakra och fasta 
rutiner och centralt styre blev en byrakratisk organisation med en 
administrativ hierarki. 

Det som reglerade forhallandet mellan arbetsgivaren och de an
stallda pa det statliga omradet blev i forsta hand reglementet. I detta 
fastslogs for de olika tjanstekategorierna lonen, uppdelad pa olika ar
vodestyper (framst fast Ion och tjanstgoringspengar), alderstillagg 
och forekommande dyrorts- och kallortstillagg. Dessutom inneholl 
reglementena bestammelser om semester och tjanstledighet, sjuklon 
och ersattning yid arbetsskada, begravningshjalp, diverse tjanstetillagg 
och formaner som gays in natura eller i pengar. Tili reglementet 
horde ofta ocksa en tjansteforteckning, i vilken de olika yrkeskatego
rierna inplacerades lone- och hierarkimassigt. Utover reglementena 
fanns instruktioner, som faststallde varje yrkeskategoris arbetsuppgif
ter, foreskrifter och order beslutade av Kungl. Maj:t eller av respek
tive verksledning. 

Allmant sett liknade reglementena vanliga arbetsavtal av t ex kol
lektivavtalstyp pa den privata arbetsmarknaden. Det som ar imressant 
ar dels sjalva tillkomsten, dels vissa delar av innehallet. Vad gall er till
komstakten bor det understrykas att reglementet ime var ett 
partsavtal. Det var riksdagen som beslutade i reglementesfriigan. Be
gransade delar, som alderstillaggens konstruktion och utformandet av 
diverse specifika och tillfalliga lonetillagg, overlamnades till rege
ringen ochl eller respektive verksledning. Nagon forhandling meIlan 
tva part er var det inte fragan om, annat an i den meningen att de an
staIlda via egna represemanter i riksdagen eIler tack vare valvilligt in
stallda riksdagsledamoter kunde paverka utgangen av fragans behand
ling. Istallet fastslog statsmakterna ensidigt reglememet och ovriga 
bestammelser. Det var detta som var inneborden i statens s k hog
hetsratt. 3 

Tydligare an sa kunde knappast den markerade skillnaden mellan 
overhet och underlydande illustreras. "Avtalet" faststalldes ensidigt 
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av den ena part en. Den andra, alltsa de underlydande, hade bara att 
ratta sig efter besluten. I t ex avloningsreglementet for Postverket 
fran ar 1909 stadgades att tjansteman (en betjant klassades som sadan 
fran detta ar) var underkastad "saval foreskrifterna i vederborande 
instruktion som ock den utvidgade eller andrade tjanstgoring eller 
den forflyttning till annan tjanstgoringsort ell er annan befattning yid 
postverket som kan varda honom i behorig ordning alagd ( ... )". I 
reglementet fastslogs ocksa att alla tjansteman, med undantag for ge
neralpostdirektoren, skulle tillsattas genom konstitutoria1. 4 Varje ob
struktion mot overhetens beslut innebar i praktiken ett tjanstefel som 
kunde bestraffas med avsked. For lindrigare fall anvandes loneavdrag 
eller forflyttning till samre tjanst eller ort. 5 

Anstallning yid Postverket och SJ var inte forenlig med annan 
tjanst i rikets, riksdagens eller kommunens stat.6 Vad gallde annan 
tjanst kravdes dessutom verksledningens godkannande, under forut
sattning att den "ej ma anses inverka hinderligt for fullgorandet af 
tjanstgoringen yid postverket, ( ... )".7 Sa sent som i samband med 
1928 ars lonekommitte diskuterades huruvida det var nodvandigt att 
tjansteman skulle vara skyldig att anmala innehav av politiska och 
fackliga uppdrag till verksledningen. 8 Att skota sitt jobb var en hel
tidssysselsattning och skulle inte forenas med bisysslor. Arbetsgiva
ren hade ratten till hela arbetsinsatsen. Denna ratt var heller aldrig 
ifragasatt fran nagondera sida, aven om "bisyssleelandet" lange var 
vida utbrett. Att dryga ut sin inkomst fran staten med extrajobb var 
vanligt, inte minst bland den gifta personalen med sin storre forsorj
ningsborda. "Som avloningen i posten lag pa levnadsminimum, var 
samtliga kamrater, nastan utan undantag, tvungna soka extra arbete. 
Biograferna, som da blivit populara, fick sina mesta maskinister och 
vaktmastare fran bre~bararkaren. Kypare blev flera av oss och tillfal
ligt arbete av alIa de slag anammades med tacksamhet. Statens kaka 
var for liten", som en brevbarare mindes det tidiga 1900-talet. 9 Aven 
yid SJ forekom bisysslor i stor omfattning langt fram i tiden. Varen 
1930 framkom det att en av Linkopingsavdelningens medlemmar upp
rattholl en nattvaktstjanst yid en armaturfabrik i staden. Detta vackte 
en hel del rabalder, men inte sa mycket pa grund avatt det var en bi
syssla utan mer av att det befarades kunna leda till en organisations
konflikt med berord fackklubb yid fabriken. I diskussionerna inom 
avdelningen framkom att bisysslor av olika slag var vanliga, sa det var 
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inte dar problemet lag. Fragan kunde avforas fran dagordningen da 
medlemmen slutade sin anstallning yid armaturfabriken. 10 

Byrakratiseringen innebar samtidigt en hierarkisering. Enligt We
ber finns byrakratins historiska ratter i det militara systemet, med 
dess hierarkisering oeh diseiplinering av arbetskraften. Weber anser 
till oeh med att den professionelle militaren utgjorde en prototyp for 
den moderne byrakraten. ll Dessa militara drag var framtradande yid 
SJ oeh Posten. Arbetsorganisationen skilde tydligt pa hog oeh lag, pa 
de olika befattningarna, bade vad gallde loner oeh andra anstall
ningsvillkor samt vilka rattigheter oeh skyldigheter som foljde pa re
spektive befattning. En tydlig hierarkisk skiljelinje giek mellan de 
som yid seklets borjan kallades for tjansteman a ena sidan oeh be
tjante a den andra. Oavsett arbetets reella innehall kunde man endast 
bli tjansteman om man hade en hogre skolexamen bakom sig. 12 A..ven 
inom dessa huvudgrupper kunde hierarkin spela en stor roll. Det 
gallde fr a pa jarnvagsomradet dar de hierarkiska murarna mellan 
olika yrken under lang tid forsvarade en gemensam faeklig organise
ring av betjantekaren. 13 Yid Posten var Hierarkiseringen bland betjan
terna inte lika utveeklad. Den vaxte fram som ett resultat av de ut
bildningskurser som inrattades i borjan av seklet. 14 Hierarkiseringen 
ledde oeksa till en partiell oeh tillfallig splittring av Postmannafor
bundet. 

Hierarkiseringen var utpraglad oeh upprattholls med hjalp av lagen, 
reglementet oeh diseiplinstadgan. U niformeringen, med tillhorande 
gradbeteekningar oeh den militara honnoren, var det yttre teeknet. 
De militara dragen forstarktes ytterligare av att manga befals poster 
innehades av gamla offieerare oeh av att stamanstalld personal hade 
fortur, efter utgangen kontraktstid, till anstallning yid de statliga ver
ken. 

Professionaliseringen av statstjansten bidrog till att ytterligare 
starka den administrativa hierarkin. Speeialisterna tog over. Den typ 
av kontroll som upprattades via byrakratin hade ofta ett tekniskt ur
sprung. Den administrativa hierarkin behovdes for att losa olika tek
niska problem, som exempelvis tidtabellens konstruktion yid SJ oeh 
Postens anpassning till jarnvagssystemet. Genom telmikernas intag i 
organisationen starktes alltsa det professionella inslaget. Den mang
ariga larlingsgangen oeh senare utbildningskurserna for brevbararka
ren liksom den tilltagande arbetsdelningen var andra uttryek for 
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samma tendens. Byrakratisering och professionalisering komplette
rade varandra. 15 

BYAAKRA TI OCH KALKYLERBARHET 

Det som andock kanske ar mest intressant har vad galler Webers teori 
om byrakratin ar dock fragan om kalkylerbarhet. Rationaliteten i det by
rakratiska systemet ligger i existensen av klart utformade regler. Byra
kratens uppgift ar att tillampa detta regelverk. Graden av personlig 
tolkning skall vara minimal. Detta skiljer den byrakratiska organisatio
nen fran exempelvis den professionella. Vi litar pa t ex lakaren darfor att 
hans ell er hennes tolkning av ett sjukdomstillstand anses vetenskapligt 
grundad. Byrakraten kan daremot fa vart fortroende om regelboken 
foljs. Det byrakratiska systemets legitimitet utgors av la gen. Eftersom 
reglerna ar kodifierade blir det ocksa mojligt for oss att kalkylera kon
sekvenserna av vart beteende. Det blir mojligt for alla aktorer att planera 
. d 16 

SItt ageran e. 
For den statliga arbetsgivaren var behovet av kalkylerbarhet stort, 

bade vad gallde statsfinanserna och det enskilda verkets ekonomi. Det 
var inte givet att dessa behov alltid sammanfoll. Eftersom 5J och 
Posten integrerades i den statliga budgeten var exempelvis lonerna 
inte bara en fraga for de enskilda verkens ekonomi utan ocksa for 
statsfinanserna. Ett huvudmal for lonesystemet var att det skulle vara 
sa konstruerat att det kunde ligga fast under lang tid och darmed un
derlatta en langsiktig planering av statsfinanserna. Formen for detta 
blev reglementet och ordinarieanstallningen. 5ystemet garanterades 
av att arbetsgivaren ensidigt faststallde arbetsvillkoren. De ordinarie
anstallda saknade darmed mojligheter att rubba kalkylerna. 

Ett problem for den statliga arbetsgivaren var systemets troga 
struktur. Det fanns ingen mojlighet att parera de ekonomiska kon
junkturerna och nar det i efterhand skedde i form av nya regleringar 
var forandringarna ofta redan overspelade. Har kolliderade det stats
finansiella behovet av kalkylerbarhet med ett annat, det foretagsmas
siga. Verkens manoverutrymme omfattade i huvudsak den konkreta 
utformningen av en dellonetillagg och andra formaner liksom alders
tillaggen yid 5J sa lange de inte reglerades i tjanstgoringsreglementet. 
Lonevillkoren for den icke-ordinarieanstallda personalen beslutade 
respektive verk dessutom mer sjalvstandigt om. 
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Den starka okningen av levnadskostnaderna 1897-1919 fick hela 
systemet att kapsejsa. De som kunde lamnade statstjansten och verkens 
nyrekrytering forsvarades, trots den trygghet som den livslanga 
anstallningen innebar och de ovriga formaner som foljde pa statsan
stallningen. Tillfalliga extraordinarie atgarder blev narmast legio. 

Systemets troga struktur angreps hart av de anstallda. I t ex jarn
vagsmannens petition till 1918 ars loneregleringskommitte konstate
rades: "Den tid, som atgar for ovan relaterade procedur, later sig latt 
tankas. Som man ocksa forsrar komma de siffror, som ligga till grund 
for bestammelserna att harrora fran en tidsperiod, som narmast fore
gar tidpunkten for utredningsperiodens borjan, vadan det hela redan 
yid tillampningsperiodens borjan kan sa att saga vara urvaxt.,,17 Kra
yen pa en tydligare reglerad befordringsgang var ett av uttrycken for 
denna stravan. Till 1897 ars riksdag framstalldes t ex onskemal fran 
betjantehall om att en sadan skulle skrivas .in i reglementet. Alders
tillagg utfoll inte automatiskt yid uppnadda tjanstear, utan var bero
ende av om nagot sadant ledigforklarades. Jarnvagsbetjanterna kande 
sig utlamnade till befalets godtycke medan riksdagen fo·redrog status 
quo med motiveringen att verksledningen maste lamnas ett visst 
handlingsutrymme. Jarnvagsmannen efterstravade ocksa kalkylerbar
het, men inte for statsfinansernas ell er verkets skull. Kravet gallde en 
kalkylerbar livsloneutveckling for varje individ och darmed ocksa for 
kollektivet. Den statliga arbetsgivarens hallning 1897 var foraldrad 

h 0 o· • d d d k 18 oc sa smanlllgom tVlllga es enne att acceptera etta ray. 
Tre olika kalkylerbarhetsprinciper kolliderade med varandra. For

andringsarbetet syftade till att fa statsfinansernas, verkens och helst 
ocksa de anstalldas kalkylerbarhetsbehov att samklinga. Svaret pa 
dessa behov blev 1919 ars gemensamma reglemente, som med sin all
omfattande karaktar och finmaskiga reglering av befordringsmojlig
heterna mer motsvarade de krav bade arbetsgivare och anstallda hade 
for att langsiktigt kunna planera verksamheten. 

Att 1919 ars reglemente kom att overleva flera decennier ar givetvis 
ett tecken pa framgangen i dessa intentioner. Genom indexregle
ringen av dyrtidstillaggen hamnade man dock samtidigt i ett annat 
problem som man under lang tid sokt att losa, namligen att frigora sig 
fran systemet med tillfalliga tillagg som pa sikt forsvarade kalkylernas 
uppstallande. Detta problem lastes dock inte under undersoknings
perioden, vilket 1928 ars lonekommittes misslyckande tydligt ex
emplifierar. 
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MELLAN ByRAKRA TI OCH PATRIARKALISM 

Bynlkratiseringen yid SJ och Postverket var dock inte pa nagot satt full
standig. Istallet handlade det om en successiv framvaxt av byrakratin. 
Det politiska arbetsgivarskapet under perioden 1897-1937 blir obegrip
ligt utan detta perspektiv. Patriarkala styrelseformer gjorde sig fr avid 
tiden runt sekelskiftet starkt paminda. 

Byrakrati och patriarkalism kan forstas som tva konkurrerande ar
betsgivarstrategier. Detta har tidigare diskuterats i kapitel 2. Patriar
kaIism omfattar olika fors ok att binda arbetskraften yid foretaget ge
nom att arbetsgivaren tar pa sig ett omfattande ansvar for de anstall
das sociaIa Iiv, att relationen mellan arbetsgivare och anstallda ar per
sonIig och forutsatter omsesidiga forvantningar om valvilja respektive 
tacksamhet och allt detta i en miljo dar olikheten materiellt och so
cialt ar kIar och tydIig mellan overhet och underlydande. Till skillnad 
mot detta innebar byrakratin opersonliga forhallanden och regIer som 
garant mot godtyckIig behandIing. 19 

.A.ven om byrakrati och patriarkaIism sa tillvida utgor ett motsats
par innebar det inte att de ar oforenliga, viIket Karl Molins tidigare 
relaterade studie av AB Separator indikerat. Det gamIa systemet gick 
inte i graven yid en exakt tidpunkt, utan Ievde under en overgangstid 
kvar och omvandlades under framvaxten av ett nytt. Darfor ar det 
mer korrekt att taIa om en symbios mellan dessa tva strategier pa det 
statliga omradet. PatriarkaIismen blev en bestandsdel av byrakratin 
genom att de patriarkaIa drag en kodifierades i det byrakratiska regIe
mentet. 

Konstitutorialsforfarandet och det arbetsrattsligt specifika i stats
anstallningen, dvs statens hoghetsratt, var de mest seglivade ut
trycken for denna syrilbios, men det fanns ocksa andra som kan kny
tas till de formaner de statsanstallda hade yid sidan av den direkta 10-
nen. Det galler fr a tjanstebostader och arbetskIader. 

1907 beslutade riksdagen om ett stort bostadsprojekt for SJ:s per
sonal. Malsattningen var att merparten av de anstallda skulle beredas 
pIats i jarnvagens egna lagenheter. En stor grupp hade det redan och i 
avvaktan pa att nya bostader skulle byggas, viIket sjaIvfallet skulle ta 
flera ar, besIutade riksdagen att infora ett graderat procentuellt bo
stadsbidrag till de som annu inte fatt tjanstebostad. Det fanns prak
tiska skal som taIade for ett system med fria tjanstebostader. Det var 
fordelaktigt for verket att ha betjanterna boende i narheten av statio-
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nen, vilket jarnvagsstyrelsen konstaterade i sitt yttrande 30/1 1896 
mot de da planerade inskrankningarna av systemet. 

Kungliga jarnvagsstyrelsen hade fler argument att komma med. 
Tjanstebostaderna skapade en battre "anda" bland de anstallda. Dar 
hus hade byggts hade missnoje och klagomal, den "mindre goda an
dan" forsvunnit. Den davarande departementschefen understrok ar
gumentet ytterligare med att tillskriva tjanstebostaderna en sedlig
hetshojande dimension. Tjanstebostaderna skulle oka samhorigheten 
mellan verket och dess anstallda, vilket var nog sa viktigt. Ekono
miskt innebar systemet dessutom en ansenlig loneforman, inte minst 
pa grund av starkt stigande priser pa hyresmarknaden i borjan av 
seklet. Jarnvagsstyrelsen befarade att en inskrankning av formanen 
skulle leda till en forsamrad rekrytering av personal vilket var for
odande i tider av standig expansion av verksamheten.20 

1907 ars loneregleringskommitte delade till fullo dessa argument. 
Genom att de anstallda inte bara arbetade tillsammans utan ocksa 
bodde ihop skulle gemenskapen starkas. Ju starkare samhorighet, 
desto starkare motstandskraft mot s k skadligt inflytande - sa resone
rade kommitten. Till dessa praktiska, moraliska och ekonomiska ar
gument fogades ocksa ett hygieniskt-medicinskt. Tjanstebostaderna 
skulle starka sinnet for ordning och trivsel och darigenom forebygga 
uppkomsten och spridandet av sjukdomar. Kommitten tog samtidigt 
avstand fran den framvaxande egna-hems-rorelsen da den hotade ar
betsgivarens behov av monopol pa hela arbetsinsatsen. Om persona
len bodde i egna hus forsvarades mojligheterna att forflytta persona
len dit den bast behovdes. Till forslaget fogades darfor ocksa be
stammelser om hur och i vilken utstrackning bostadsbidraget skulle 
minskas eller helt dras in om nagon tackade nej till anvisad tjanste
bostad.21 

Postverkets personal hade inte denna forman. Daremot delade de 
jarnvagsfolkets bekladnadsforman. Brevbarare och postiljoner bar 
tjansteuniform liksom manga av SJ:s anstallda. Eftersom det var en 
plikt att bara uniform ansag sig staten skyldig att tillhandahalla denna. 
Da tjanstgoringstiden var lang och kladerna bars under storre delen 
av dygnet var bekladnadsersattningen ett viktigt tillskott till kassan. 

Diskussionerna i bekladnadsfragan gallde framst om arbetsgivaren 
skulle tillhandahalla uniform inklusive andra persedlar i natura ell er i 
form av ersattning, samt vilka yrkeskategorier som skulle omfattas av 
formanen. 1907 ars loneregleringskommitte for SJ foresprakade i for-
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enklande syfte ett sa enhetligt system som mojligt. Motiven for uni
formeringen var att inbordes och gentemot allmanheten markera 
tjanstestallning.22 Argumentet ar praktiskt, men monstret fran tjans
tebostadsfragan gar aven i ovrigt igen. Bekladnaden fungerade dis
ciplinerande och starkte "vi-kanslan". 

Naturligtvis skedde dena inte av filantropiska skal utan med direkt 
hanvisning till arbetet. Det var for tjanstens basta och det skulle 
dessutam vara nagot speciellt med att vara statsanstalld, markerat 
med sarskilt boende och manifesterat i uniformskladseln. 

Bilden blir an tydligare om ovriga formaner tas i beaktande. Bade 
post- och jarnvagsman hade semester, aven om fragan om vilka som 
skulle omfattas av den och ledighetens langd lange var stridsamnen. 
Begravningshjalp till de efterlevande gays ocksa. De hada verken tog 
ansvar for sin arbetskraft aven efter doden. Fri lakarvard och gratis 
medicin holl bada verken sin personal med enligt reglementena. For 
jarnvagens del utstracktes denna forman aven till hustru och of or
sorjda barn. Ratten till pension fanns inskriven i postverkets regle
mente. For jarnvagsmannen fanns samma rattighet, men ut an att den 
var inskriven i reglementet. Pa samma satt hade systemet med s k 
hushallsfribiljetter for SJ-personalen och deras familjer ordnats. 

Statens syn pa hur de anstallda bodde och hur de var kladda visar 
pa ett start matt av socialt ansvar. Det var inte bara arbetet som be
hovde regleras och tasansvar for, utan ocksa en star del av livet i ov
rigt. I bostader, tillhandahallna av arbetsgivaren, skulle goda och 
sunda ideer frodas, samhorighetskanslan med overheten starkas och 
friskheten bevaras. Dessutom skulle arbetsgivaren halla med arbets
klader. Statens intresse for de anstallda foljde dem aven efter avslutat 
arbetsliv, till och med efter doden. Nar det dessutom var vanligt att 
statsanstallningen gick i arv ar det befogat att tala om en arbetsgivare 
som foljde och i betydlig utstrackning ocksa sorjde for sina anstallda 
fran vaggan till graven. Den omsesidiga patriarkalismen byggde pa 
lydnad och respekt och formellt motsvarades underordningen av pat
riarkens ansvarstagande. Reglementet blev en nyckelsymbol for denna 
relation. 

ByRA.KRATI ISTALLET FOR GODTYCKE? 

Analysen av de patriarkala inslagen i den statliga arbetsgivarstrategin 
maste dock foras langre an till trygghetsystemet. En av byrakratins cent-
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rala funktioner ar att vara en garant mot patriarkalt godtycke. Lars T 0-

bisson menar att det fanns ett sadant skydd, framst mot godtyckligt av
skedande och forflyttning. 23 Klas Amark havdar att anstallningssystemet 
var byrakratiskt da det likstallde arbetarna och darigenom motverkade 
godtycklighet och personlig favorisering. 24 

Det konkreta motet mellan arbetsgivare och anstallda ute pa sta
tioner och kontor visar dock att sa inte alltid var fallet. Godtycket 
fd.n befalets sida var mycket utbrett vid SJ. I exempelvis berattelsen 
over 1910 ars verksamhet konstaterar Jarnvagsmannaforbundets sty
relse "I en tid da godtyckligheten fran arbetsgivarna ar satt i fullstan
digt system, vore det skal att lite var erinrade sig betydelsen av satsen 
"i dag mig i morgon dig".,,25 Den godtyckliga behandlingen av jarn
vagsmannen var inte mindre forekommande i Linkoping. Det kunde 
galla fordelning av rag- respektive stationstjanst, bestraffning och be
skyllningar mot enskilda medlemmar, att turordning vid befordran 
och uppsagning inte alltid foljdes, liksom arbetstid utover turlistor 
och att betjanterna anvandes till ren uppassningstjanstgoring, som 
exempelvis att hugga ved till befalen. Anklagelser om godtycklig be
handling riktades ofta mot det lokala befalet, dvs arbetsgivarens per
sonlige representant pa plats, och kunde galla vad Linkopingsbetjan
terna betecknade som direkta trakasserier mot enskilda medlemmar.26 

Reglementet foreskrev, som tidigare namnts, att de anstallda kunde 
stationeras var som helst inom verket. Detta motiverades av det stat
liga monopolet pa hela arbetsinsatsen och att statens behov av effek
tiv drift sattes fore individens eventuella onskemal I realiteten kunde 
darmed betjanter och tjansteman, med hanvisning till detta monopol, 
alaggas annan tjanstgoringsort utan nagon narmare forklaring. Jarn
vagsmannen beteclmade detta som en bestraffning och som ett red
skap for det lokala befalet att bli av med "misshagliga personer". 
Istallet for "forflyttning" anvandes darfor "tvangstransport" ofta i 
den fackliga retoriken pa bade central och lokal niva.27 

U pplevelsen av godtycklig behandling var lika stark inom Postver
ket, aven om denna i Linkoping framfor allt handlade om beford
ringsfragan i samband med t ex ordinarietillsattningar. 28 Nar det 
gallde arbetets organisation Finns bara enstaka tecken pa detta. 29 Det 
kan ha sin forklaring i att brevbararna och postiljonerna i viss ut
strackning organiserade sitt arbete sjalva, inom ramen for gallande 
bestammelser och med postmastarens valsignelse. Linkopingsbetjan
terna fordelade utdelningsdistrikten sinsemellan och beslutade om 

MANISTATEN 141 



arbetsbyten och det var forst om man inte kunde enas som postmas
taren skulle kontaktas i sadana fragor. 30 Betjanternas klagomal over 
godtycklig behandling vandes snarare mot postexpeditorskaren, som 
intog en slags mellanposition i beslutshierarkin, och overordnade be
fattningshavare som kontrollorer och inspektorer, an mot postmas
tarna. 31 

U pplevt godtycke behover i och for sig inte vara belagg for ett 
verkligt existerande sadant, men efter uppvaktning fran Linkopings
avdelningarnas sida hande det flera ganger att befalet erkande att fel 
hade begatts.32 Faran for godtycklig behandling uppmarksammades 
ocksa flera ganger i riksdagsdebatten. 

Dessa typer av godtycklig behandling forekom under hela under
sokningsperioden. Mer tidsbunden var ett annat slags godtycke som 
tidigare endast namnts i forbigaende. Det gallde den uppass
ningstjanst som Iag i sjalva betjantetiteln. "Stationskarlarna var yid 
den tiden stinsens drangar, som hade att skota hans angelagenheter 
pa samma satt, som jarnvagens" och "Givetvis fanns det aven humana 
och tillmotesgaende stinsar. Men i manga fall fingo de underlydande i 
bokstavlig mening veta vad beteckningen "betjante" innebar i form av 
allehanda privatsysslor, sasom vatten-, kol- och vedbarning for stin
sens hushall, avensom skotande av hans tradgard m.m." som tva 
gamla stationskarlar beskrev det sena 1800-talets forhallanden. 33 

Riksdagsledamoten Hedin uppmarksammade ocksa under 1897 ars 
riksdag forekomsten av "drang- och pigsysslor" inom statsbaneverk
samheten.34 Jarnvagsmannen i Linkoping talade om pass-up-tjanst yid 
tiden runt sekelskiftet, nagot som inkluderade att saga ved at befa
let. 35 

Exemplen ar inte uttommande men visar anda att den byrakratiska 
strukturen inte var nagon fullstandig garant mot godtycket. Den 
statliga arbetsgivaren kunde pa grund av verksamhetens natur inte 
spela den traditionelle patriarkens roll, utan lat sin stallforetradare pa 
ort och stalle ata sig detta. Det lokala befalet i exempelvis Linkoping 
kunde, eller atminstone forsokte, som envaldiga patriarker ta sig fri
heter inom ramen for och med stod av den byrakratiska strukturen. 

EN MONSTERARBETSGIVARE? 

Staten stravade inte efter att vara som vilken arbetsgivare som helst. Ge
nomgaende havdades att den statliga arbetsgivaren var, eller atminstone 
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borde vara, en monsterarbetsgivare. Om detta radde det konsensus i 
riksdagen. 

Denna monsterroll beskrevs ofta i term er av "den goda staten". 
K yrkoherede Heuman motiverade sitt forslag till 1907 ars riks dag 
med att bra betaIda betjanter bIev fosterlandska. Argumentet om 
fosterlandskhet bIev ocksa ett argument mot emigrationen: en vaIbe
taId statstjanare hade ingen anledning att Iamna Iandet. Betjanterna 
skulle ocksa beIonas for att deras fackliga organisation holl stand mot 
"sociaIisterna" (formodligen avsags LO da Postmannaforbundet aret 
innan avslagit en motion om intrade dari) och fortfarande forlitade 

• 0 "d d " 36 Slg pa en go a staten . 
Heuman var langt ifran ensam. Manga havdade att om inte staten 

forbattrade de statsanstalldas situation skulle den svika sin plikt som 
monster for andra arbetsgivare. Den goda staten skulle inte Iangre 
vara god. T ex ifd.gasatte Iantmannapartisten Lithander under 1906 
ars forstakammardebatt om tillfalliga Ionetillagg om "staten som en 
god husbonde ommar for alia sina tjanares vaI och bereder dem en 
sorgfri utkomst.,,37 Nar 1915 ars riksdag inte ville overfora Iantbrev
baringen pa ordinarie stat ut an fortsatta entreprenadsforfarandet, 
ibland motiverat som fattigunderstod pa Iandsbygden, ansag de soci
aldemokratiska motionarerna Olof Nilsson och Fredrik Thorsson att 
detta var "ovardigt ett statens verk".38 Tanken om monsterarbetsgi
varskapet var ocksa framtradande i reservationerna mot 1928 ars 10-
nekommittes betankande. I demokratins namn borde staten ga i spet
sen for mer moderna relationer pa arbetsmarknaden, menade social
demokraten och jarnvagsmannen Ernst Eriksson i sin huvudkritik av 
f " 1 39 ors aget. 

Tesen om den goda staten omfattades aven av dem som motsatte 
sig de fackIiga kraven pa Ioneforbattringar. Staten skulle vara sparsam 
med sina medel och om staten tvartemot hojde Ionerna for sina an
stallda fick det negativa konsekvenser for det privata naringsIivet och 
jordbruket. Den statliga arbetsgivaren var ett monster for andra ar
betsgivare och detta monster fick inte bli negativt. Detta exemplets 
makt havdades bland annat av protektionisterna Hugo Hammarskold 
och Per Sorensson under 1904 ars debatt i semesterfragan.40 Samma 
retorik arerkom nar bondeforbundets lonereduktionsforslag diskute
rades av 1923 ars riksdag. 41 

Ambitionerna att uppfylla tesen om den goda staten kombinerades 
med motsvarande krav pa de anstallda. Lojalitet, plikttrogenhet och 
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arbetssamhet var kriterier som endera forvantades av eller redan till
skrevs betjanterna/tjanstemannen och som kan tolkas som en tillskri
yen identitet. Naturligtvis fanns det ocksa de som i likhet med lant
mannapanisten Carl Persson i Stallerhult hellre talade om overbetalda 
och lata betjanter,42 men dessa roster horde trots allt till undantagen. 

DEN MORALISKA RATTVISAN 

Det fanns en minsta gemensamma namnare for alIa dessa motioner och 
inlagg i riksdebatten. Den hette "rattvisa". Lonerna skulle vara rattvisa, 
motsvara ansvar och arbetsuppgift. Det kunde galla rattvisa inom karen 
eller i forhallande till andra statstjanare liksom till lonevillkoren inom 
det privata naringslivet. Darfor underbyggdes argument en med alltifran 
enskilda hushallsbudgetar till socialstyrelsens levnadskostnadsunder
sokningar. 

Rattvisa ar dock ett relativt begrepp. Vad som var rattvist ell er inte 
var alltsa ytterst en tolkningsfraga - inte minst da grunder for den 
statliga lonepolitiken inte fanns uttryckligt fastslagna. Rattvisedis
kussionen kom darfor till stor del att bli moralisk till sin karaktar, till 
en fraga om hur det borde vara. Pa bade arbetsgivare- och arbetsta
garsidan fanns konturerna av en sadan idealbild. Staten skulle garan
tera tjansteandarnas utkomst i utbyte mot plikttrogen lojalitet. Sta
tens valvilja i utbyte mot betjanternas tacksamhet - det var innebor
den i den omsesidiga relationen. For de statsanstalldas organisationer 
och for karens riksdagsman handlade det om ett forsvar av vad de 
uppfattade som ett gammalt samforstand kring traditionella rattighe
ter som borde folja pa statstjansten. 43 

Detta kallar den. engelske historikern E P Thompson for 
"massornas moraliska ekonomi" nar han analyserar de engelska ma
tupploppen under 1700-talet.44 Thompsons intresse ar knutet framfor 
allt till utgiftssidan, tilllivsmedelspriserna. De statsanstalldas rattvisa 
gallde inkomsterna, dvs loner och ovriga anstallningsvillkor, liksom 
levnadsstandard och karriarmojligheter, men argumenten var pa lik
nande satt moraliska. Den statliga arbetsgivaren borde enligt denna 
diskurs leva upp till sina gamla forpliktelser om att garantera tjanste
andarnas utkomst, alldeles oavsett om en sadan forpliktelse existerade 
eller inte. Den moraliska rattvisan blev pa sa vis ett uttryck for den 
kalkylerbarhet som Finns aven i patriarkala relationer med sina omse-
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sidiga forpliktelser. Statens kaka skulle, aven om den nu var lit en, 
vara saker. 

P ATRIARKALISM P A RETRA. TT 

Patriarkalismen utgjorde alltsa, tvartemot vad som antytts i tidigare 
forskning,45 ett betydande inslag i den statliga arbetsgivarstrategin. Pa 
grund av det statliga arbetsgivarskapets natur tag sig den personliga re
lationen annorlunda uttryck yid S] och Postverket. Det var inte gene
raldirektorerna som gick runt och halsade pa sina undersatar, utan deras 
stallforetradare i stinsens och postmastarens skepnad. Trygghetssyste
met var detsamma och godtycket overlevde inom den framvaxande by
rakratin. Det var en patriarkalism som hade stora likheter med den 
Christer Ericsson betecknat som didaktisk, dar omsesidigheten bands 
till foretag och ort mer an till den personliga relationen.46 

I det perspektivet blev 1919 ars gemensamma reglemente ett viktigt 
trendbrott genom sin enhetlighet och tydliggorande av. befordrings
gangen. Avskaffandet av flertalet av de gamla naturaformanerna bi
drog till att ytterligare forsvaga patriarkalismen. Denna forsvagning 
var av ett annat slag an den Bjorn Horgby menar fanns hos Norro
pings textilarbetare och som fr a forklaras av att palitliga och effek
tiva utbytbara arbetare ersatte de individuellt yrkesskickliga. 47 Hos 
jarnvags- och postman gick forstarkt individuell yrkesskicklighet och 
palitlighet snarare hand i hand. Arbetsprocessen forandrades alltsa pa 
ett annat satt yid S] och Postverket an inom industrin. 

For byrakratiseringen blev regleringen 1919 pa motsvarande satt en 
avgorande milstolpe. Forsoken att rensa ut de sista resterna av natu
raformanerna ett decennium senare gick helt i Iinje med detta trend
brott. Samtidigt visar 1928 ars Ionekommittes fullstandiga missIyck
ande pa hur val forankrade de patriarkaIa inslagen i systemet var. 
Forslaget att slopa t ex sjukIonen yid S] uppfattades som ett oerhort 
svek fran arbetsgivarsidan. Det var en "havdvunnen ratt" som nu ho
tades, dar i synnerhet den aIdre personalen skulle komma i klam pa 
grund av att den hoga levnadsaIdern omojliggjorde intrade i sjuk
kassa, menade jarnvagsmannen Gundby, J ohansson och Lofgren, i sin 
egenskap av tiIlfalliga ledamoter och fick stod fran flera ordinarie 
kommitteledamoter. '1-8 

Tesen om "den goda staten" och monsterarbetsgivarskapet, med 
sitt omsesidiga band av ansvarstagande och underordning, var lika 
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fast forankrad efter 1919 som fore den gemensamma regleringen och 
pa kontor och station forsokte patriarkens stallforetradare i beford
ringsarenden och andra fragor att godtyckligt gora sina egna tolk
ningar av bestammelserna. Patriarkalismens mest tydliga uttryck, 
konstitutorialen och statens hoghetsratt, overlevde anda fram till ars
skiftet 1965/66. 

FORHANDLING OCH KORPORATIVISM 

Det arbetsrattsliga laget accepterades i huvudsak av bagge parter. I riks
dagen forekom vissa kritiska roster, men dessa roster var hogst spora
diska och ensamma, som exempelvis nyss namnde Carl Persson i Stal
lerhult. 49 Jarnvagsman och postman saknade maktresurser for att andra 
arbetsratten, men drev heller inte fragan hart aven om krav pa nagon 
slags forhandlingsordning funnits lange. De ansatser till forhandlings
ratt, i mer begransad eller utvecklad mening, som forekom gallde i hu
vudsak andra personalkategorier, som exempelvis de entreprenadan
stallda lantbrevbararna och SJ-verkstadernas arbetarpersonal. 

Stig Jagerskiold havdar i sitt standardverk om svensk tjansteman
naratt att forhandlingsbegreppet i praktiken kommit att omfatta allt 
ifran meningsyttringar, overlaggningar till regelratta forhandlingar, 
dar den sistnamnda betydelsen innebar ett partsforhallande dar det 
"ges" och "tas" i den konkreta forhandlingssituationen. 5o En viss 
samradsverksamhet vaxte ocksa fram yid de statliga verken, men var 
fortfarande langt ifran det som i egentlig mening kallas for regelratt 
forhandling. 1906 hade exempelvis postbetjanteforeningen "beretts 
tillfalle att lamna upplysningar"Sl infor upprattandet av den nya sta
ten. Att personalrepresentanter adjungerats till 1902 ars loneregle
ringskommitte for att "tillfora kommitten erforderliga fackinsikter" 
motiverades av samma skal. I en rad stone eller mindre fragor fore
kom liknande overlaggningar mellan verksledning och anstallda yid 
bada verken aven om det fran verksledningarna noga betonades att 
det inte kunde kallas forhandlingar. s2 Postmannen gjorde en liknande 
vardering av dessa overlaggningar och kallade dem for 
"halvmesyrer".s3 Den statliga arbetsgivaren hade, oavsett dessa brask
lappar respektive fackliga kritik, ett uppenbart behov att tillgodogora 
sig den kunskap som fanns hos de anstallda genom dessa overlagg
ningar eller samrad. 
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Fran 1919 formaliserades dessa overlaggningar genom inrattandet av en 
rad namnder. Det var, forutom de tidigare behandlade lonenamnderna, 
Statens bostadsnamnd (behandlade tvister angaende bo
stadsersattningen) och tjanstgoringsnamnder (radgivande organ i fragor 
om tjanstgorningstider). Sedan 1918 fanns dessutom forordsfullmaktige 
yid SJ som behandlade befordrings-, utbildnings- och be
straffningsfragor. 1933 infordes en motsvarande namnd yid Postverket, 
med den inskrankningen att den inte hade att handlagga be-

ff ' .. d 54 stra nmgsaren en. 
Aven om detta sammantaget inte kunde kallas for forhandlingar ar 

det ett faktum att foretagsrepresentanter och fackliga foretradare i 
realiteten satt yid samma bord och diskuterade anstallningsvillkor. 
Detta kan betraktas som uttryck for en alternativ arbetsgivarstrategi -
den korporativa. Israllet for avtalsforhandling forsokte verken inkor
porera det organiserade uttrycket for de anstalldas intressen genom 
olika former av samrad. Det fanns flera fordelar med detta ur arbets
givarsynpunkt. Bland annat kunde det tjana starkandet av verksandan. 
Bo Rothstein menar att ett av de centrala motiven for att pa detta satt 
inkorporera intresseorganisationerna var att oka beslutens legitimi
tet. 55 F ormaliserandet av dessa korporativa drag kan ocksa sattas i 
samband med forsvagningen av patriarkalismen yid den gemensamma 
regleringen 1919. Korporativismen ersatte delar av patriarkalismen, 
eller om man sa vill: patriarkalismen bytte delvis skepnad. Denna 
tolkning starks av att arbetsgivaren envisades med att sjalv utse per
sonalrepresentanter till dessa namnder. 56 

Ett kvarts sekel efter att fragan ursprungligen vackts i den beslu
tande forsamlingen infordes en forhandlingsordning for de statsan
stallda tjanstemannen. Den lag som antogs 1937 skilde sig i sak inte 
mycket fran de forsiktiga propaer som framskymtat i Carl Winbergs 
motioner 1911 och 1912, vilket visar pa vandan over en an begransad 
forhandlingsordning som fanns hos bade arbetsgivare och anstallda. 
Forhandlingsordningen utgjorde en ratt och en skyldighet till organi
serade och protokollforda overlaggningar om de allmanna anstall
nings-, arbets- och lonevillkoren liksom tillampningen av des sa, men 
rubbade pa intet satt spelplanens grundlaggande forutsattning, den 
statliga hoghetsratten. Den innebar att overlaggningar och samrad 
mellan arbetsgivaren och de anstallda lagstadgades samtidigt som 
staten bibeholl den ensidiga beslutanderatten. Satillvida kan den gi
vetvis betraktas som en pyrrhusseger, men den utgjorde andock en 
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viktig markering av organisationernas existens, vilket forklarar den 
fackliga uppslutningen bakom beslutet. Pa sikt banade den ocksa vag 
for den forhandlings- och avtalsratt som i praxis vaxte fram ett de
cennium senare och som kulminerade med de statsanstalldas likastal
lande med de arbetsrattsliga forhallanden som radde pa den privata 
arbetsmarknaden genom den lag som tradde i kraft 1966. 

Forhandlingar skulle alltsa foras men riksdagens ensidiga beslutan
deratt kvarstod. I det perspektivet framstar den begransade forhand
lingsordningens inforande 1937 mer som ytterligare en gren pa den 
korporativa stam som blivit allt starkare sedan 1919. Jagerskiold me
nar ocksa att forhandlingarna pa det statliga omradet just maste for
stas som overlaggningar eller samrad och ingenting annat. Att for
handlingsbegreppet anda anvandes forklarar han med den genom
slagskraft begreppet hade fatt. 57 

DEN POLITISKA STRATEGIN 

Inom den radande arbetsrattsliga strukturen fanns, som framgatt i av
handling ens del II, ett givet manoverutrymme for den enskilde liksom 
for grupper av anstallda. Som facklig strategi sager det dock inte mycket 
och behover i sig inte vara karakteristiskt for statsanstallningen. Det 
politiska arbetsgivarskapet och den radande arbetsrattSliga situationen 
fick istallet andra och viktigare konsekvenser for strategivalet. I Sociali
seringsnamndens betankande fran 1924 konstateras att dessa forutsatt
ningar ledde till att "Istallet for facklig aktion foranledas de anstallda att 
sorja for politisk intresserepresentation".58 Det politiska arbetsgivarska
pet medforde att den fackliga strategin blev politisk, inte minst sa lange 
forhandlingsvagen varstangd for de statsanstallda, vilket ar ett uttryck 
for det omsesidiga sambandet mellan strategivalen pa bagge sidor. 
Denna politiska strategi utgick fran att betjanten var bade anstalld och 
valman. Ju mer rostratten utvidgades desto mer patagligt blev detta. 
Hosten 1928 diskuterade exempelvis jarnvagsmannen i Linkoping stor
leken pa bidraget till arbetarekommunen infor valet. Debatten blev bade 
Iang och hetsig, men handlade i sak mest om avdelningen ansag det vart 
att stotta valarbetet ekonomiskt. For avdelningsstyrelsens forslag om ett 
bidrag om 100 kr talade fr a tva tidigare ordforanden och socialdemo
kratiska fortroendevalda, stationsformannen L Ahlstedt och bangards
mastaren C J Wahlberg. "AlIa maste vi givetvis vara i hogsta grad intres
serade av hur Riksdagens andra kammare kommer att sammansattas da 
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denna statsmakt ar var arbetsgivare och bestammer vara loneformaner." 
forklarade Wahlberg inledningsvis. Ahlstedt forklarade polemiskt "men 
vad tror Eliasson att den statstjanare som hogern i Linkoping har i kvall 
att halla foredrag namligen Professor Lindskog fran Lund intresserar sig 
for om en stationskarl erhaler en skalig avloning. Den mest hetsiga och 
illvilliga agitation mot socialdemokraterna bedrivas fran alla borgerliga 
partier i hets valrorelse ... ingalunda for oss likgiltigt savida det inte kan 
finnas sadana som anser sig oberorda darav." Motet avslutades, inte 
ovantat, med att avdelningen enhalli.?t gick pa styrelsens linje och dess
utom bildade en egen valkommitte.5 Tva ar tidigare hade samma avdel
ningen betonat att "statstjanarnas roster yid sadana tillfallen aro ej 
vardelosa".60 

Den politiska strategin tog sig olika uttryck, i olika taktiska meto
der, beroende pa mojligheterna till politisk paverkan. De statsan
stallda hade nagonting som de privatanstallda saknade, den allmanna 
besvarsratten och den allmanna petitionsratten. 61 Har ska intresset 
knytas till det sistnamnda. En statsanstalld kunde alltsa vanda sig med 
framstallningar, petitioner, till de olika myndigheterna eller direkt till 
regeringen. Arbetsgivarsidan behovde naturligtvis, i enlighet med 
hoghetsratten, inte uppfylla kraven, daremot var den tvungen att be
handla petitionen. 

Att de statsanstallda ocksa i realiteten utnyttjade petitionsratten 
har jag gett manga belagg for i den kronologiska genomgangen. Fo
rekomsten av petitioner i arbetsgivarmaterialet ar rikligt. Det hande 
att Ianga avsnitt ur sadana lastes upp fran talarstolen i riksdagen lik
som att enskilda riksdagsman forfasades over petitionsmangden. Ma
let for petitionsforfattarna var annars aftast verksledningen. Genom 
att fa verkschefens stod for framstallningen ansags mycket vunnet. 
Det var verksledningen som askade hos regeringen och genom sin 
sakkunskap hade denna ofta riksdagsmannens ora. Pa samma satt var 
det vanligt att en lokal petition forst riktades till postmastaren eller 
stationsinspektoren pa platsen for att aka kravens tyngd i hogre in
stans. Det gallde inte minst kraven pa nya ordinarietjanster. I augusti 
1896, alldeles innan lokalavdelningen hade bildats, overlamnade de 
fem ordinarie brevbararna i Linkoping en vordsam skrivelse till sta
dens postmastare. Noggrant redogjorde de for hur deras arbete hade 
forsvarats genom att Linkoping vaxt med en langgata och 44 nybygg
nader med tva till fem vaningar och begarde "odmjukligen" att "det 
herr postmastaren behagade indela ett nytt brevbararedistrikt och 
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tillokning av en man fran och med den 1 oktober detta ar".62 Poangen 
var att fa postmastaren i Linkopin~ att fora kravet vidare till hogre 
instans, vilket ocksa ofta skedde. 6 Atskilliga petitioner hade dess
utom endast ortsbefalet som adressat da det gallde fragor av lokal ka
raktar, som exempelvis den direkta arbetsfordelningen fa station och 
kontor i Linkoping eller inrattandet av rastrum 0 dyl. 6 I sadana fra
gor hade stinsen och postmastaren beslutanderatt. 

De fackliga organisationerna utnyttjade pa sa vis kompetensfor
delningen pa arbetsgivarsidan mellan riksdag, regering och verksled
ning, liksom mellan de olika befalsnivaerna inom verket. SJ och Post
verket styrdes, trots affarsverksstatusen, inte efter foretagsekono
miska riktlinjer utan pa traditionellt kameralt satt. Verksledningens 
uppgift var att verkstalla beslut den till stor del inte sjalv fattat. Dar
for kunde verksledningen bli och var ocksa ofta en bundsforvant 
gentemot den beslutande riksdagen, pa samma satt som det lokala 
befalet kunde vara det gentemot hogre ins tans inom respektive verk. 
Nojda betjanter arbetar som sagt formodligen battre. Det forekom 
dessutom att de statsanstallda vande sig direkt till regeringen for att 
mobilisera stod for verksledningarnas askanden, vilket exempelvis 
Postmannaforbundets ledning gj orde 1917 och 1932.65 

Denna intressegemenskap utgjorde en av grundpelarna i den stat
liga verksandan. Generaldirektoren och den ordinarieanstallde betjan
ten var bada "allmanhetens tjanare" och beroende av riksdagens be
slut. Generalpoststyrelsens chef var en postman, om an den framste, 
som alIa andra anstallda. Verksandan forhindrade lange dessutom ge
nombrottet for iden om en forhandlingsordning hos de anstallda. 
Vem skulIe man forhandla med nar alla till syvende och sist anda var 
statens odmjuka tjanare? Nar jarnvagsmannaavdelningen i Linkoping 
diskuterade fragan under hosten 1930 uttrycktes dessa invandningar 
med konstaterandet att KJS "vore tjansteman liksom vi och s.Uedes ej 
kunna utgora part yid forhandlingar".66 

PETITIONENS ODMJUKA KARAKTAR 

Petitionen var till sin karaktar en odmjuk och underdanig framstallan till 
overheten. Det maste betonas att det var staten o<:h inte vilken arbetsgi
vare som helst den riktade sig till, och da en stat med manga av patriar
kens kannetecken. Att t ex Kungliga Postverket var som en "klockarfar" 
som foljde sina tjansteandar fran vaggan till graven ar en valomvittnad 
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sanning - inte bara for sin samtid utan ocksa i historiens Ijus.67 For att 
appellera till patriarkens valvilja maste underordningen manifesteras, da 
begrepp som valvilja och underdanighet ar varandras systrar och hanger 
intimt samman med den makt som uttrycks i patriarkala relationer. Bada 
forlorar sin mening utanfor ett system dar maktinnehav respektive 
maktloshet ar givna pa forhand. Historikern Dag Lindstrom karakteri
serar en sadan relation med den intressanta termen "ojamlik omsesidig
het".68 

I petitionens form formulerades undergivenheten, som nar post
mannen tillskrev generalpoststyrelsen 27 september 1898; 
"Frambarande Sveriges Postvaktbetjenteforenings djupt kanda tack
samhet till Kongl. Generalpoststyrelsen for visad strafvan att soka 
forbattra postvaktbetjentes sa allvarligt betryckta stallning, och sale
des bereda dem lindring i sina ekonomiska bekymmer for framtiden, 
bedja vi dock ... att i all odmjukhet for Kong. Styrelsen fa framhalla 
dessa onskningsmal. ,,69 I de nio stats baneforeningarnas framstallan 
29 september 1905 "drista sig undertecknade gora foljande underda
niga framstallan i afseende a de loneonskemal, som hysas af den lagre 
statsbanepersonalen" samtidigt som foregaende riksdags beslut om 
tillfalliga Ionetillagg kommenterades med "hafva till var stora till
fredsstallelse och djupa tacksamhet vunnit nadigt erkannande".70 

U ndergivenheten var inte mindre tydlig lokalt. I augusti 1903 be
garde i "djupaste odmjukhet" de sju brevbararna yid postkontoret i 
Linkoping att antalet distrikt, och darmed antalet brevbarare, skulle 
mokas till nio. I skrivelsen ges en utforlig beskrivning av arbetets 
omfattning och foljderna for den aldersstigna brevbararkaren "som 
aro utarbetade och har alldeles forstorda nervsystem och Hir och 
benmuskler, som tidvis ar omma som bolder. Och lakare och medicin 
kan icke hjalpa detta, endast en langre tids ledighet, men en vaktbe
tjant har icke rid till detta lakemedel forran han blir helt ur stand att 
arbeta nagot eller mast intaga sangen". Den lokala petitionen avsluta
des med en lika odmjuk forhoppning att "hoga vederborande taga sa
ken under nadigt overvagande i forhoppning om att denna var od
mjuka anhallan icke ma anses for stor eller otillborlig.,,71 

Underdanigheten tog sig servila uttryck, men ar pa intet satt an
markningsvard, utan ingick i datidens politiskt-retoriska diskurs. Alla 
riksdagsmotioner, alla riksdagsskrivelser till Kunglig Maj :t, osv prag
las av detta sprakbruk. Det som mojligtvis kan verka markligt ar hur 
frapperande vaI de "lagsta" i staten beharskade denna diskurs. Detta 
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var givetvis avgorande for mojligheten att komma till tals med hoga 
vederborande, genom att pa detta satt visa sin vordnad. En liknande 
slutsats drar ocksa Eva Osterberg i sin analys av bondeframstallningar 
till riksdagen under stormaktstiden. 72 

Att det handlar om en politisk-retorisk diskurs och inte en uppgi
yen undergivenhet belyses bland annat av postmannens starka mot
stand mot det utbredda godtycket yid postverket. I en indignerad ar
tikel i foreningsorganet protesterades skarpt mot kryperi for overhe
ten; " ... ett aktningsvardt uppforande och nitiskt fullgorande av 
tjensten gagnar till intet, och raknas ej heller af hogre vederborande 
numera som en merit, vare sig det gall er det ena eller andra fallet, en
dast krypande undergifvenhet for allt och salunda afven under hvarje 
orattvisa synes uppmarksammas sasom merit och leda till nagon 
framgang.,,73 Aven jarnvagsmannen reagerade starkt mot att fjask for 
overheten kunde leda till snabbare befordran. Linkopingsavdelningen 
menade 1919 att befordringssystemet uppmuntrade till sadant fjask. 74 

Att det Finns ett tydligt samband med en patriarkal arbetsgivarstra
tegi och en frivillig underordning fran de anstalldas sida har Christer 
Ericsson tidigare uppmarksammat. 75 Vad denna underordning egent
ligen bestar i kan givetvis diskuteras och har Finns det anledning att 
aterknyta till EP Thompsons diskussion om det engelska 1700-tals
samhallet och de folkliga protesterna, utifran begrepp som paterna
lism, hegemoni och ldass. Om just hegemonin skriver han; "Den in
nebar inte att de fattiga pa nagot satt accepterar adelns paternalism pa 
dess egna villkor, utifran adelns havdvunna bild av sig sjalv. De fattiga 
kanske var villiga att visa adeln sin vordnad, men bara till ett visst 
pris, och det priset var inte sa lit et. Dessutom var vordnadsbevisning
arna ofta helt illussionslosa. Fran de fattigas synpunkt bestod de av 
half ten ren sjalvbevarelsedrift och half ten berakning for att utvinna sa 
mycket man kunde. De fattiga tvingade helt enkelt de rika att ta pa 
sig en del av paternalismens plikter och funktioner, precis lika mycket 
som de i sin tur tvingades visa vordnad. Bada parter tvingades att halla 
sig inom ett gemensamt kraftfalt.,,76 Och vidare;" Pa satt och vis be
hovde harskarna och massan varandra, bevakade varandra, spelade 
teater och motteater med varandra som publik, modererade varandras 
politiska upptradande. Detta ar en mer aktiv och omsesidig relation 
an man vanligen forestaller si9 nar man tanker pa formeln 
"paternalism och underdanighet"." 7 
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Att folja "spelets regler", att gora vad som forvantas, kan medfora att 
positioner uppmls till ett rimligare pris an vad som annars skulle ha blivit 
fallet och ar inte alls ovanligt. Detta dagliga spel utgar ofta fran att 
undergivenheten ar falsk och spelad - men likafullt Finns den dar. 
Motteatern tar sig form av hot om eller verklig aktion fran massornas 
sida, for att atervanda till Thompson.78 Det motsager dock inte att den, 
som for jarnvags- och postman halvannat sekel senare, kan utga fran en 
verklig avsaknad av maktresurser och att detta kunde bytas till sin 
motsats genom att just folja "spelets regler". 

Aven vad galler sakinnehallet i petitionerna fanns en medvetenhet 
om det spelet i riksdagen. Nar en fraga hade fallit i riksdagen kunde 
forslaget omformuleras for att mojliggora ett mer lyckosamt resultat. 
Sadana taktiska overvaganden lag t ex bakom postmannens forslag 
om hyresersattning till 1903 ars riksdag. F orutsattningarna for att 
.herigen ta upp forslaget om dyrtidstillaggbedomdes som minimala. 
Darfor formulerades ett krav om hyresersattning. I grund och botten 
var det anda samma forslag. 79 Riksdagen avslog visserligen petitionen, 
men intressant ar att arbetsgivarsidan endera inte genomskadade 
denna taktiska manover eller foredrog att spela ovetande. 

LOBBYING 

Det fanns andra satt att paverka den politiska arbetsgivaren. Ett av dessa 
kanner vi idag under den amerikanska termen lobbying. Med detta avses 
olika typer av patryckningar gentemot enskilda riksdagsman genom t ex 
uppvaktningar. For de statsanstallda var detta en valbeprovad metod. 
Uppvaktningarna skedde lokalt, men var ofta initierade fran forbunds
ledningarna som exempelvis nar Linkopingsbrevbararna uppvaktade or
tens riksdagsman infor 1907 ars regleringsbeslut. 8o Syftet var framst att 
uppmarksamma riksdagsmannen pa de statsanstalldas problem och for
soka utverka lofte om stod for de forslag som vackts i den beslutande 
forsamlingen. Lobbyverksamheten var extra betydelsefull sa lange and
rakammarens bostadssamband och majoritetsvalssystemet fanns kvar. 
Riksdagsmannen var ofta mer trogna och beroende av sina respektive 
valkretsar an sin eventuella partitillhorighet. Dessutom var det ime alls 
ovanligt att de var partilosa. Antalet s k vildar var relativt stort i sekel
skiftets riksdag. 

Genom lobbyverksamheten anvande de statsanstallda sin dubbla 
position som anstallda och valman. Sa lange flertalet betjamer sak-
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nade rostratt var det i och for sig ett trubbigt vapen, men det motsa
ger inte att den lokala opinionen hade betydelse for riksdagsmannen, 
vilket utnyttjades av post- och jarnvagsmannen. Aven efter utok
ningen av valmansldren genom forfattningsandringen 1918-21 ut
gjorde uppvaktningar av detta slag viktiga inslag i den fackliga arsena
len, vilket framkommer av: Linkopingsavdelningarnas protokoll. 81 

Utnyttjandet av pressen som politisk resurs fyllde samma funktion. 
Genom insandare eller valvilliga artiklar i lokalpressen ville fackfore
ningarna skaffa sig stod for kraven. Valmanskaren var ju mycket 
storre an antalet statsanstallda. Nar ett krav hade fallit i riksdagen 
kunde jarnvags- och postman driva fragan vidare med hjalp av mass
media. 2 I samband med 1919 ars reglering foregick fackforeningarna 
sjalva riksdagsbehandlingen genom pressuttalanden som skulle satta 
press pa beslutsfattarna att losa fragan under riksdagsperioden.83 
Naturligtvis fanns det riksdagsman som inte behovde overtalas. Den 
blivande LO-ordforanden och socialdemokraten Herman Lindqvist 
var en av dessa. Lindqvist forsvarade och forde fram de fackliga kra
ven mycket konsekvent. 84 

PA ARBETSGIVARBANKEN 

Genom demokratiseringen och valmanskarens utokning fanns ytterli
gare ett satt for de statsanstallda att paverka arbetsgivaren. De statsan
stallda hade den for den tiden unika mojligheten att kunna medverka 
aven pa arbetsgivarsidan som riksdagsman. For att aterknyta till jamfo
relsen med fotbollsmatchen kunde de statsanstallda spela med i bada la
gen samtidigt. Genom "egna" riksdagsman var fackforeningarna inte be
roende av valviljan for att fa sina krav framfol'da (dal'emot naturligtvis 
nar det gallde att fa igenom kraven). Jarnvagsmannaforbundet lyckades 
bast i det avseendet och var lange det i l'iksdagen bast representel'ade 
fackfol'bundet. 85 Detta kunde ocksa avlasas i sjalva riksdagsarbetet. Yid 
1919 ars riksdag vacktes majol'iteten av motionerna kring det nya regle
mentesforslaget av just jarnvagsman. Postmannen kunde inte dra samma 
fordelar av detta och det al' signifikativt att postmannakraven yid samma 
riksdag fordes fram av en jarnvagsman. Nol'rlandspostiljonen och soci
aldemokraten Per Granath tog visserligen plats i riksdagens andl'a kam
mare fran 1919, men agnade sig inte sarskilt at de sarintressen hans egen 
kar kunde tankas ha. 86 Postmannaforbundet var istallet dl'ivande i Stats
tjanarnas Centralol'ganisation, SCO, som i januari 1928 kallade "sina" 
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riksdagsman till ett mote i lonefdtgan. 26 socialdemokratiska och kom
munistiska riksdagsman stod pa sandlistan, varav 17 deltog och 6 
meddelat for hinder. Flera av deltagarna var jarnvagsman. 87 

Fran jarnvagsmannen hamtades ocksa tva av de socialdemokratiska 
ministrarna under perioden. Lokeldaren Henning Leo, lokmannafor
bundets ombudsman som tidigare varit socialiseringsnamndens sekre
terare, var kommunikationsminister 1932-36 och jarnvagsmannafor
bundets ordforande Albert Forslund hann med tva ministerstolar un
der koalitionsregeringen mellan socialdemokrater och bondeforbun
dare fore andra varldskrigets utbrott. Han var forst kommunika
tionsminister och sedan socialminister. Dessforinnan hade han blivit 
LOs nya ordforande, en post han snabbt lamnade for regeringstabu
retten. Som minister var Forslund ocksa ansvarig for att forslaget om 
forhandlingsordning hamnade pa riksdagens bord. Forslund rekryte
rade dessutom forbundsorganet Signalens redaktor, den tidigare syn
dikalisten Frans Severin, till statssekreterarposten i kommunikations
departementet. 

En intressant studie av motionsverksamheten kring personalens lo
ner och andra anstallningsvillkor gj ordes i Socialiseringsnamndens 
betankande 1924, som anknyter till betydelsen av "eget folk" i riksda
gen. Av 106 vackta motioner under perioden 1901-19 hade 24 i na
gon mening gett resultat. Resterande 82 hade avslagits. Motionerna 
var sinsemellan hogst olikartade, men namnden sag en tydlig tendens 
att respektive yrkeskars sarintressen dominerade. De yrkesgrupper 
som fatt igenom sina krav hade ofta nagon representant i riksdagen. 88 

Ett samband mellan riksdagsmandat och resultat kan alltsa ses. For 
jarnvagsmannen var detta betydelsefullt beroende pa de relativt 
manga mandat foretradare for karen hade. 1922 exempelvis fanns 20 
jarnvagsanstallda bland andra kammarens ledamoter. 89 

Flera riksdagsman upptradde och behandlades av fackforbunden 
som om de representerade demo De lade i riksdagen fram motioner, 
vilkas innehall det hade fattats beslut om yid gemensamma moten 
mellan forbunden och riksdagsmannen. 90 Detta var syftet med bl a 
januarimotet 1928 mellan seo och de 17 riksdagsmannen. 91 For
bundsstyrelseledamoten Ernst Erikson var, mer an nagon annan, 
fackets representant i olika kommissioner och riksdagen och viktigast 
av alla - i statsutskottet. Andra riksdagsman var mer sjalvstandiga. 
Det fanns ocksa arbetarrepresentanter i riksdagen som ansags agera 
tvartemot de fackliga intressena och darfor utsattes for hard kritik 
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fran bl a Jarnvagsmannaforbundet. Linkopingsavdelningen proteste
rade t ex mot att de socialdemokratiska riksdagsmannen N A Nilsson 
i Kabbarp och A C Lindblad hade misskott sig i samband med be
handlingen av kristillaggen 1916. Protesten insandes for offentliggo
rande till bade forbundsorganet Signalen och till lokaltidningen Os
tergotlands Folkblad.92 Nilsson i Kabbarp fortsatte att vara en nagel i 
ogat pa jarnvagsmannen. 1923 ansag avdelningen i Linkoping att han 
hade misskott sig i dyrtidsfragan och darfor inte borde sattas upp 
som kandidat till riksdagen igen . .Aven Fredrik Thorsson fick sig en 
slang av samma slev. 93 Fnln forbundshall karakteriserades Nilssons 
agerande dessutom som "ett svart blad i parlamentarismens historia" 
och vardigt en bondeforbundare. 94 

Pa liknande satt utsattes forbunds- och riksdagsveteranen Anders 
Andersson i Rastock for haftig kritik 1926 nar han i statsutskottet 
hade f6resprakat status quo vad gallde dyrtidstillaggens storlek. Ra
stocks agerande forsvarades dock kraftigt av bade socialdemokraten 
Ernst Eriksson och kommunisten Robert Samuelsson, tva personer 
som ut over riksdagsmandaten aven innehade tunga fackliga poster 
inom forbundet. 95 Detta missnoje och brist pa stod fran forbunds
ledningens sida forstarkte den £lerariga fortroendekris i Jarnvagsman
naforbundet som uppkommit i samband med den s k Carlbomaffaren 
1924. Jarnvagsmannaforbundets mangarige kassor, P E Carlbom, vi
sade sig ha varit den svenska fackforeningsrorelsens kanske storsta 
forskingrare. Efter hans bortgang i augusti 1924 uppdagades att en 
och en halv miljon kronor saknades i forbundskassan. Forbundssty
relsen anklagades for att vara Carlboms medbrottslingar och for att 
forsoka sopa igen sparen. "Spjuvrar och banditer" var nagra av de 
tillmalen som ledningen fick sig tillskrivna ute fran avdelningarna, bl a 
fran Linkopingsmedlemmarna. Efter en stormig host kunde dock 
forbundet samla ihop sig och bibehalla enigheten, aven om ledningen 
under lang tid utsattes for atskillig kritik for bade pasradd £lath et i 
lonefragan och for ovilja att lyssna pa medlemmarnas krav. 96 Till en 
del kan dessa motsattningar forklaras politiskt, da kommunisterna 
hade ett inte obetydligt in£lytande i jarnvagsmannaleden.97 I Linko
ping hamnade dock propaer fran kommunistiskt hall allt som oftast i 

k 98 pappers or gen. 
Det arbetsrattsliga laget forhindrade visserligen uppkomsten av ett 

regelratt forhandlingssystem men trots detta skedde ett slags for
handlingar. Det saregna var att dessa forhandlingar skedde pa arbets-
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givarbanken, i sjaIva riksdagen. Pa arbetsgivarsidan fanns namIigen de 
anstallda med - endera via "egna" representanter ell er via riksdagsman 
som Herman Lindqvist. Utgangen av dessa forhandlingar berodde 
inte enbart pa parternas maktpositioner pa arbetsmarknaden utan 
framfor allt pa den politiska situationen i landet. Detta var ytterligare 
en konsekvens av arbetsgivarskapets politiska karaktar. 

Till dessa forhandlingar pa arbetsgivarbanken maste dessutom pe
titionsforfattandet, lobbyverksamheten och medverkandet i utred
ningar och namnder ocksa foras. Petitionerna var uttryck for de me
ningsyttringar Jagerskiold taIat om som ingaende i ett vitt for hand
Iingsbegrepp. Lobbyingen var det i an hogre grad, da uppvaktningarna 
innebar en slags forhandling dar stod for de lagre statstjanarnas krav 
viktades mot stod till riksdagsledamotens fortsatta plats i den besIu
tan de forhandlingen. Medverkandet i utredningar och namnder svarar 
val mot det Jagerskiold benamnt som overlaggningar och samrad. 

ALTERNATIV MED BEGRANSNINGAR- DEN FACKLIGA 
MODELLEN 

Den politiska modellen utesluter pa in get satt andra strategier i det fack
liga agerandet. Under perioden 1897-1937 var dock dessa mojligheter 
ytterst begransade pa grund av gallande arbetsratt. De krav som Jarn
vagsmanna- och Postmannaforbundet drev var till sitt innehall inte an
norlunda an andra fackliga sammanslutningars. De gallde Ion ens storlek, 
ratten till semester, tjanstebostader, arbetsklader osv - krav som vi bn
ner igen fran den privata arbetsmarknaden. Innehallet i kraven var aIltsa 
det samma. Skillnaden Iag i att arbetsratten forbjod partsrelationer pa 
det statliga omriidet. Vissa k1'av, som exempelvis kampen for ordinarie
skapet, hangde dock ihop med de specifika arbetsrattsIiga fo1'hallanden 
som radde for de statsanstallda.99 

Aven om de arbets1'attsIiga forhallandena diskvaIifice1'ade anvan
dandet av fackIiga stridsatgarder fanns rent teoretiskt mojligheten att
ga utanfor "spelet" i form av t ex strejker. En st1'ejk pa det statliga 
omradet inneba1' ett brott mot lagen och Iedde till automatiskt av
sked. Det sag den sk strejkparag1'afen i 1'eglementena til1. 100 De fack
liga organisationerna va1' vaI medvetna om detta och fo1'ho11 sig yt
terst motvilliga till alla eventuella strejkaktioner. Visserligen talades 
det ibland om "kraftatgarde1''', som exempelvis obstruktion, inlam
nande av konstitutorialen eller rent av strejk, men det blev aldrig na-
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goming mer an just ord. Nar t ex jarnvagsmannen i Linkoping hosten 
1918 diskuterade kristillaggen foreslogs att konstitutorialen skulle 
samlas in av styrelsen som en forberedelse for de krafta.tgarder som 
evemuellt skulle kravas. Dyrtidsfragans stallning nio ar senare foran
Iedde samma Linkopingsavdelning att konstatera att kraftigare medel 
an opinionsmoten kanske skulle kravas for en tillfredsstallande Ios-

. f 0 101 nmg av ragan. 
De statsanstallda tillhorde exempelvis de fa grupper som stod 

utanfor 1909 ars storstrejk. Nagra egentliga patryckningar fran LO
Iedningen for ett jarnvagsmannadeltagande forekom heller ime. En
Iigt historikern Berm Schiller ar den troliga forklaringen till detta ett 
hansynstagande till de statsanstalldas strejkforbud och den borgerliga 
opinionen. 102 Jarnvagsmannaforbundets represemamskap forklarade 
for medlemmarna att forbundet "bor icke tills vi dare deltaga i den pa
gaende eller beslutade arbetsnedlaggelsen, sa Iange densamma 
hufvudsakligast har karaktaren af en facklig strid mellan arbetsgifvare 
och arbetare pa of rig a arbetsomraden. Detta sa mycket mera som 
man ju fran arbetarnes sida icke ansett det nodigt att tills vidare in
draga samtliga arbetaregrupper i striden.,,103 Avdelningen i Linkoping 
instamde med att den "ej under nagra forhallanden" skulle kunna 
delta. 104 Da forbundet aven organiserade privatanstalld personal gick 
fragan till omrostning, men rostfordelningen hemligholls av omtanke 
om medlemmarna yid SJ. 105 Omrostningsresultatet lag i linje med re
presemamskapets deklaration. Daremot gjordes uttaxeringar till de 
strejkande och inom flera avdelningar, bI a i Linkoping, forekom 
d f . '11' . l' 106 po 0 • k d . essutom flVI Iga msam mgar. a sa VIS un e Jarnvagsmannen 
bade halla sig val med den ovriga fackforeningsrorelsen och den egna 
arbetsgivaren. 

De postanstallda i Linkoping var mer kallsinniga. Vid det sk mid
dagssammamradet den 3 september 1909 avslogs forbundets forslag 
om organiserade insamlingar till de strejkande eftersom medlen an
sags forlanga strejken. StorstreJken fordomdes eftersom "den oskyl
diga allmanheten blir Iidande". 1 7 

De ytterligt fa strejkaktioner som trots allt forekom pa det statliga 
omradet gall de grupper utanfor de ordinarieanstalldas kar . Sa var 
fallet t ex med bromsarestrejken yid SJ 1916 bland extraanstalld per
sonal som organiserades fran syndikalistiskt hall. lOB Den strejk i So
dertalje som historikern Bo Persson uppmarksammat omfattade em
reprenadanstalld arbetskraft som inte heller lod under samma arbets-
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rattsliga forhiUlanden. 109 Risken att dras in i olika solidaritetsaktioner 
i samband med strejker var ocksa en av orsakerna till att de fackliga 
organisationerna lange valde att sra utanfor LO. Intradet i LO drojde 
fram till 1922 (Jarnvagsmannaforbundet) respektive 1931 
(Postmannaforbundet).110 I Linkoping forekom daremot ofta samar
bete med arbetarkommunen och jarnvagsmannen bidrog till de soci
aldemokratiska valrorelserna med medel fran bade forbunds- och av-
d 1 · k 111 e mngs ass or. 

Att Jarnvagsmannaforbundet organiserade bade privat- och stats
anstalld personal ar en viktig forklaring till att dess medlemmar gene
rellt intog en mer positiv installning till traditionella fackliga kamp
metoder an postmannen. Fram till 1 juli 1918 var dock denna skillnad 
inte sa tydlig da jarnvagsmannen i praktiken avsvurit sig strejkvapnet 
aven yid de enskilda jarnvagarna. Detta skedde genom det s k hu
vudavtal I som gallde fr 0 m 1 juli 19080ch stadgade obligatorisk 
skiljedom yid tvist. 112 Existensen av kollektivavtal pa jarnvagsomnldet 
under 1920-talet for vissa tjanstekategorier liksom erfarenheterna av 
den stora jarnvagsstrejken yid privatbanorna 1922 bidrog till skillna
den de tva forbunden emellan. 

Krav pa nagon slags forhandlingsordning hade funnits lange. I takt 
med att forbunden upplevde det allt svarare att fa gehor for sina 10-
nekrav hos riksdagen blev onskemalen om forhandlingar allt starkare. 
Bilden av "den goda staten" naggades allt mer i kanten och den stat
liga arbetsgivaren tecknades i samma farger som vilken arbetsgivare 
som helst. I samband med 1928 ars kommittes misslyckande 1930 ka
rakteriserade Jarnvagsmannaforbundets ledning riksdagen till och 

d dOl' b . 113 me som en a 19 ar etsglvare. . 

ALTERNATIV MED BEGRANSNINGAR - DEN PROFESSIONELLA 
MODELLEN 

Det fanns ocksa inslag i de tva forbundens verksamhet som mer pa
minde om de professionella organisationernas satt att agera for sina 
medlemmars intressen. Det gallde bland annat anvandandet av den egna 
yrkesskickligheten liksom kontrollen over bade arbetet och tilltradet till 
yrket som maktresurser. Denna till gang har varit en viktig maktresurs 
for yrkesutbildad arbetskraft, som exempelvis olika hantverksyrken och 
i an hogre grad for professionella grupper som lakare. 
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Bland de statsanstallda fanns grupper med ett stort m,ltt av kvalificerad 
yrkeskunskap. Yid SJ handlade det till exempel om lokforarna. For att 
havda sin speciella status var de ocksa lange sarorganiserade i 
Lokmannaforbundet. Konduktorspersonalen ha de ocksa sin egen or
ganisation, men den var fr a ett resultat av missnoje med Jarnvagsmanna
forbundet efter Carlbomsaffaren. Manga lokforare och konduktorer fo
redrog dock medlemskap i Jarnvagsmannaforbundet. Flertalet av dem 
som organiserades i Postmanna- och Jarnvagsmannaforbundet saknade 
emellertid denna exklusivitet. Betjantebeteckningen angav att arbetet var 
av handrackningskaraktar. Den typ av kunskap som kravdes var av 
praktisk erfarenhetsnatur. Den kunde man bara tillagna sig genom Hing 
och trogen tjanst. Detta sorjde ocksa verken sjalva for genom reserv
och extrasystemet. Det tog ofta sju ar innan en brevbarare kunde 
hoppas pa att bli ordinarie och pa sa vis intas i verkets och yrkeskarens 

k 114 gemens ap. 
Dessa forhallanden forsvarade givetvis anvandandet av en profes

sionell strategi, men uteslot den samtidigt inte helt. For speciellt 
postmannen var kontrollen over tilltradet till yrket en viktig fraga lik
som havdandet av det exklusiva i den postala kunskapen, som exem
pelvis postal geografi. Postmannaforbundet betonade vardet av den 
praktiska kunskapen gentemot olika manforsraende grupper. En bit 
in pa det nya seklet motarbetades exempelvis starkt olika fors ok att 
lata Postverket att bli en avstjalpningsplats for forna militarer som 
sags med stor misstanksamhet av brevbararna i ex vis Linkoping. 
Militarerna saknade den postala kunskapen och borde darfor, enligt 
postmannen, inte erbjudas de genvagar in i verket som staten i prak-
·k d 115 tl en arrangera e. 

Da exklusiviteten faktiskt tillhandaholls av verket kom darfor brev
bararnas och postiljonernas stravanden till stor del att riktas gente
mot andra och hogre placerade tjanstemannagrupper inom verket an 
mot arbetsgivaren. Postmannen kravde okade befordringsmojligheter 
med hanvisning till att det blev billigare for verket. 116 Havdandet av 
den exklusiva kunskapen och stravan till kontroll over yrkestilltradet 
var betydelsefulla ingredienser i den fackliga politiken. Frank Parkin 
menar ocksa att detta ar na~ot som forenar professionella grupper 
och yrkesutbildade arbetare. 1 

7 

Kampen for ordinarieskapet maste forsras i detta perspektiv. Allt
for fa ordinarie medforde att diverse "lost folk" man nodvandiga er
farenheter och tillrackliga moraliska egenskaper sokte sig till stats-
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tjansten yid S] och Postverket. ll8 I januari 1906 inlamnades en peti
tion av nio statsbaneforeningar som varnade for "en framtida fara, i 
det att personalens rekrytering ett sa rikhaltigt rekryteringsmaterial 
icke erbjudes, att ett tillfredsstallande urval darutur kan goras".119 
Samma argument aterkom bl a i samband med att lantbrevbararfragan 
diskuterades av riksdagen ett decennium senare. Riksdagsmotiona
rerna Olof Nilsson och Fredrik Thorsson klagade pa att kvalifika
tionsregler saknades och att det enda som ansags diskvalificerande yid 
entreprenadsforfarandet var laghalthet. 120 Extra-ordinarieskap och 
andra an mer losa anstalIningsforhallanden i sig hade betjanterna ing
enting emot. Genom praktisk skolning sakrades en kontinuerlig till
forsel av kvalificerad personal. Den fackliga kritiken mot extrasyste
met riktades enbart mot den alltfor langa provotiden. 

Det handlade givetvis inte om den abstrakta kunskap som Sarfatti
Larson och flera av professionsforskarnai hennes efterfoljd talat 
om. 121 Daremot Finns vissa likheter med det krav pa formella utbild
ningar som Frank Parkin havdat. Den postala kunskapen var exklusiv 
sa tilIvida att den inte kunde inhamtas annat an erfarenhetsmassigt 
eHer via de utbildningskurser som sedan tidigt 1900-tal utgjort grund
valen for befordran inom Postverket. 122 Har fanns tydliga inslag av en 
intrangnings-strategi da syftet var att forsoka kvalificera sig for ar
betsuppgifter som tidigare varit exklusiva for postexpeditorerna. 
Samtidigt fanns, knappast forvanande, uttalade utestangnings-strate
gier, da den postala kunskapen i sig vande sig mot alIa som inte hade 
posten "i blodet". Utestangningen riktade sig mot hela utom-verkar
systemet, dvs att arbetskraft utanfor verket ofta anlitades, men aven 
mot att Postverket, som tidigare namnts, under vissa perioder uppfat
tades av betjanterna som en avstjalpningsplats for avdankade milita
rer. 

De lagre statstjanarnas krav pa tilItradeskontrolI var ocksa ett av de 
intressen som tidigt inkorporerades i statsapparaten genom inrattan
det av forordfullmaktigeinstitutionen. Pa sa vis sammanfoll de an
stalldas professionella strategi med arbetsgivarens korporativa drag. 

UTESTANGNINGENS SOCIALA KON OCH VERKSANDAN 

Utestangningen riktades ocksa med speciell adress mot vissa tjansteka
tegorier, vilket illustreras val av den s k verksandans karaktar och rikt
ning. Denna omfattade under Iang tid endast man och kan darfor be-
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traktas som ett broderskap. Bjorn Horgby karakteriserar broderskapet 
som en stangd social gemenskap, som forutsatter en patriarkalisk hie
rarki externt och ett jamlikhetsideal internt. 123 Verket stod for hierarkin 
och idealet om jamlikhet upprattholls inom de fackliga organisationerna, 
nagot som understoddes av bynlkratins likabehandling av individerna 
utifran reglementet. Konkret tog sig broderskapet bl a uttryck i olika 
utestangningsstrategier riktade mot kvinnor och andra utanforstaende 
grupper. Ordinarieskapet var fram till behorighetslagen ett manligt privi
legium och den extraordinarie personalen liksom den kvinnliga arbets
kraften saknade flera av de ordinarieanstalldas loneformaner. Mannen i 
verket hade formulerat detta genuskontrakt som syftade till att ute
stanga kvinnorna fran statstjansten. I sin undersokning av tjansteman
nen yid det finska postverket visar Maritta Pohls pa att konssegrege
ringen var ett viktigt instrument i den statliga byrakratiseringsproces
sen.124 Pa sa vis sammanflatades byrakratiska och patriarkala strategier 
ytterligare. 

Posten var ett av de statliga verk som tidigast och i storst omfattning 
trots allt ha de oppnats for kvinnlig arbetskraft. Bland betjanterna var 
kvinnorna dock fa till antalet, daligt betalda och forlorade fram till be
horighetslagen automatiskt sin tjanst yid giftermal. 125 De kunde t ex fo
rekomma som poststationsforestandare, som fram till 1940-talet dess
utom var organiserade i en egen facklig forening. Poststationsforestan
darkaren var anstalld pa kontrakt och saknade darfor den anstall
ningstrygghet de ordinarieanstallda tjanstemannen och betjanterna hade. 
Yid S] forekom kvinnor i de lagre graderna bl a som deltidsanstallda 
vagnsstaderskor. Yid bada verken kunde de ha kontorstjanst, dar de rak
nades som tjansteman men avlonades som samre betalda betjanter, vilket 
visats i kapitel5. 

Kvinnorna var utestangda fran flera av de patriarkala formaner som 
foljde pa statstjansten. Det gallde bland annat bade tjanstebostad och 
bekladnad yid S]. 1907 ars loneregleringskommitte utgick i sina for
slag fran att lonerna yid S] maste vara sadana att en betjant skulle 
kunna forsorja hustru och barn, den s k familjeforsorjarprincipen. 
Sjalva utgangspunkten var att tjansten var manlig. 126 Det Yvonne 
Hirdman betecknat som genussystemets tva grundlaggande logiker, 
konens isarhallande och den manliga normens primat,127 uppfylldes 
darigenom. Om forsorjningen inte kunde ordnas tillfredsstallande 
ansags det fa katastrofala foljder for bade verket och samhallet i sin 
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helhet. "Det gar inte utan att hans hustru afven maste skaffa sig ar
betsfortjanst, hvilket naturligtvis sker pa bekostnad af omvardnaden 
om hemmet och de uppvaxande barnen", yttrade forstakammarleda
moten Lithander yid riksdagsdebatten om de tillfalliga lonetillaggen 
1905. 128 "Att detta i manga fall inverkar menligt a barnens moraliska 
uppfostran ar latt att inse, ty genom att hustrun dagligen maste sys
selsatta sig med privat arbete kan ej den nodiga omtanke och om
vardnad agnas at barnen och hemmet, som borde agnas dem och som 
samhallet bor ha rattighet att fordra af foraldrar", forklarade de an
stallda sjalva i en petition aret darefter. 129 Samtidigt betonade den an
svarige liberale ministern Schotte onskemalet om en gift personal, 
eftersom mannen da blev mer disciplinerade och ansvarsfulla. 130 1907 
ars foresats att mannen skulle bo sa nara tjansten som mojligt, i SJ:s 
egna bostader, for att kunna inta sina maJtider tillsammans med 
familjen, maste forstas ur samma perspektiv. 

For kvinnorna fanns ingen egentlig plats i verken. Kvinnan var satt 
pa undantag. Hennes framsta uppgift var att ta hand om man och 
barn. I en utredning gjord av generalpoststyrelsen 1898 'som citerades 
i Svenska Postvaktbetjenten "forklarades" varfor andelen kvinnor i 
verket var sa pass lag och borde sa forbli. De kvinnor som fanns holl 
visserligen mattet, men skulle inte klara av nattarbete eller avgora 
"tvistiga fall" utifran lagar och reglementen. Att kvinnorna hade 
storre ordningssinne och visade storre omsorg kunde man ga med pa, 
men lika hart kunde hon inte arbeta. 131 Pa sa vis skilde utredningen 
det manliga och kvinnliga arbetet at, samtidigt som det kvinnliga ar
betet definierades som mindre produktivt, vilket givetvis vagde tungt 
for verkets ledning. Etnologen Britta Lundgren ger i sin avhandling 
"Allmanhetens tjanare" en rad andra exempel pa sadana fors ok fnln 
mannens sida att diskvalificera kvinnor fnln posttjanst. 132 

Att andelen kvinnor i forbunden var lag var knappast nagon tillfal
lighet, da fa kvinnor horde till betjantekaren. 1930 t ex utgjorde kvin
norna endast 1,6% av antalet medlemmar i Jarnvagsmannaforbundet. 
Av de 623 kvinnor som var medlemmar var dessutom endast 4 (!) 
helbetalande medlemmar.133Vid Posten i Linkoping drojde det till se
nare delen av 1930-talet innan den forsta kvinnan blev medlem av 
kretsen. 1925 andrades reglementet som en foljd av behorighetslagen 
sa att kvinnor kunde jamstallas med man. Ylva Waldemarsson menar 
att framst tva faktorer verkade for denna forandring; dels var kvinno
lonerna sammantaget lagre, dels var rekryteringsbehoven stora genom 
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flykten fnln statstjansten pa grund av permitteringar och loneutveck
ling. 134 Behorighetslagen medforde att genuskontraktet behovde 
omformuleras, men det var fr a en fraga for de hogre befattningarna 
dar kvinnor konkurrerade om tjansterna. Yvonne Hirdman havdar, i 
likhet med Ulla Wikander, att slagfaltet mellan konen flyttades fran 
det legala omradet till arbetsmarknaden. Konflikten inriktades pa fra
gan om de gifta kvinnornas ratt tilllonearbete. 135 

Den gender closure-impregnerade verksandan var seglivad inom 
verken. I sitt tal till de nyantagna extraordinarie postassistenterna 
hosten 1932 framholl den socialdemokratiske generalpostdirektoren 
och tidigare kommunikationsministern Anders Orne vadan av att 
halla sig med kvinnlig arbetskraft. Kvinnor var inte beredda att un
derkasta sig alla besvarligheter och det okade ansvar som horde till 
tjansten. Detta gallde i synnerhet just de gifta kvinnorna eftersom de 
i stor utstrackning var gifta med posttjansteman. "Vill man vara fullt 
uppriktig och se till problemets reella sida, maste man nog ocksa til
lagga, att gifta kvinnor i statstjanst, vilkas man ha nagorlunda till
fredsstallande inkomster, i de allra flesta fall - undantag Finns natur
ligtvis - i sjal och hjarta betrakta tjansten blott som en bisyssla till 
husmodersuppgifterna och alls icke aro villiga att i samma utstrack
ning som manliga tjansteman prestera det hart nar obegransade ar
bete, som vissa tider kravdes av de pa befordran aspirerande." Dess
utom medforde giftermal med statsanstalld kvinna att den statsan
stallde mannen blev "efterliggare i befordringshanseende". Orne av
slutade sitt tal med varningsorden "Sprider sig seden, att man och 
hustru bada skola vara statsanstallda, kommer detta givetvis att pa
verka den framtida sysselsattningen.,,136 Ornes argument om det 
kvinnliga arbetets lagre produktivitet var detsamma som framfordes i 
utredningen 1898. En av postverkets officiella kronikorer Ernst 
Grape skrev nagra ar senare i samma anda, om an med mer raljerande 
ton; "Tankarna ga osokt tillbaka till 1863. Da kommo kvinnorna in i 
posten, emedan de av brist pa karlar inte kunde bli gifta. Nu ~a kvin
norna in i posten for att fa gifta sig. Tempora mutantur ..... ".13 

Yvonne Hirdman karakteriserar denna nya genus relation som ett 
husmoderskontrakt. En modern socialpolitik skapades i vilket det 
politiska faltet utvidgades till hemmen. De gifta kvinnorna var inte 
langre forbjudna att lonearbeta men de politiska incitamenten skulle 
styra deras liv till hemmens star. Pa sa vis skulle den grundlaggande 
genusordningen inte hotas. Hirdman betecknar detta som "en (dold) 
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historisk kompromiss mellan kvinnor och samhalle/ stat, dar mannen, 
famiIjeforsorjarna, med staten som ekonomisk understodjare i stort 
sett gays politiken och arbetsmarknaden, medan kvinnorna, husmod
rar och modrar, Iockades att foda fler barn som de skulle fa bidrag 
och hjaIp med (och status for) i sina nya moderna hem.,,138 

Fran fackIigt hall kunde closure-strategin forklaras med att sa tinge 
kvinnorna utestangdes fran tjansten kunde loneformanerna upprattas. 
Kvinnolonerna var Iagre. Omforhandlingen av kontraktet med beho
righetsIagen innebar darvidlag att de hogsta positionerna inom re
spektive loneklass i praktiken franerkandes den kvinnIiga arbetskraf
ten. 139 Mannen ville hell er inte beblandas med kvinnor i arbetet, vilket 
var uttryck for genussystemets isarhallande mekanik. Kvinnorna an
sags inte kunna arbeta lika hart som mannen, viIket kan forklara var
for mannens utestangningsstrategier var extra langlivade i utpraglade 
lagarbetesmiljoer som inom reseposten. Den som inte kunde "klara 
hasten", dvs fylla sitt arbetspensum, stallde till det for sina arbets
kamrater. 140 

Fran arbetsgivarhall var genuskontraktet mer motsagelsefullt. 
Verksandans broderskap och statens ekonomi verkade inte alltid i 
samma riktning. Sa lange statstjansten vidmaktholls som ett manIigt 
privilegium och broderskapet bestod kunde staten i gengaId krava 
stor pliktrogenhet och tacksamhet och samtidigt befordra verksan
dan. 1909 lades en motion i den svenska riksdagen av Anders Thy
lander m fl som dessutom stravade till att utoka det manliga foretra
det genom att foresla att poststationsforesdndarkaren borde rekryte
ras fran de manliga betjanterna. 141 Motionen foll dock i riksdagen, 
vilket hade ekonomiska orsaker. Den kvinnIiga arbetskraften var 
otvivelaktigt billigare. Mannen var ordinarieanstallda och som sadana 
omfattades de av den patriarkala statens totala social ansvar. Kvin
norna stod utanfor detta. Darfor var det fordelaktigt att bibehalla 
kvinnIig arbetskraft pa detta omdlde. Britta Lundgren havdar dess
utom att poststationsforestandarskapet ansags som s k bisyssIa och 
darfor inte var sa attraktivt for mannen. 142 Samma diskussion fordes 
under 1930-talet angaende de gift a kvinnornas roll inom verket. Bi
syssleargumentet ar dock, oavsett eventuella sakIiga invandningar, 
behaftat med svagheter. Postmastartjansten hade lange samma stam
pel av bisyssla, trots att denna yrkesgrupp var utpragIat manlig till sin 
sammansattning. Forslaget att de manIiga betjanterna skulle ta over 
poststationsforesdndarrollen kan ocksa forklaras av en manlig ovilja 
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att acceptera kvinnlig overordning. 143 Poststationsforestandarna var 
overordnade betjanterna. 

Jag arerkommer till genusaspekterna och utestangningsstrategierna 
i det foljande kapitlet, men det ar viktigt redan har att se hur klass 
och genus, om an med skilda logiker, loper samman i saval arbetsgiva
rens strategier som det satt de fackliga organisationerna valde att 
hantera denna relation. Pa en symbolisk niva, for att aterknyta till 
Christina Florin och Ulla J ohanssons analys av konskampen inom 

144 d f" d l' d" k . l' staten, e 11l1era es staten som man 19, ar vmnan var en anoma 1 
och hade som huvuduppgift att vara mannen till hjalp. Synen pa det 
kvinnliga arbetets innehall och produktionsvarde understryker detta. 
Pa den normativa nivan fanns ordinarieskapets manliga exklusivitet 
fram till behorighetslagens inforande och de lagre kvinnolonerna ut
trycker den institutionella nivan. Den huvudsakliga forandring som 
skedde i denna konskamp var att huvudarenan forflyttades fran en 
kamp mot kvinnlig narvaro till en kamp mot de gifta kvinnornas ratt 
till statstjanst. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Tidigare i avhandlingen har de strategiska val som traffades av staten och 
de lagre statstjanarna behandlats utifran den statliga lonepolitiken och 
arbetsgivarens forandrade politiska s am mans attning. I detta kapitel har 
analysen istallet fokuserats pa de strategiska valen i sig. 

Fran 1800-talets slut genomfordes en omfattande byrakratisering 
av det politiska arbetsgivarskapet. Detta maste forstas som ett svar pa 
de krav verksamheten i sig stallde och den expansion den befann sig. 
Da byriikratiseringen hade ett direkt samband med en professionali
sering av statstjansten forefaller Rolf Torstendahls karakteristik av 
den organiserade kapitalismen, som har mest tjanat som periodise
ringsinstrument, stamma val in pa utvecklingen yid Statens Jarnvagar 
och Kungliga Postverket. Byrakratiseringen tog sig uttryck i en ad
ministrativ hierarki, dar ordergangen gjordes klar och tydlig och var 
och ens plats i systemet reglerades i lagarna. Systemet blev darigenom 
kalkylerbart for alla in om verksamheten liksom for utnyttjarna av de 
tjanster SJ och Postverket erbjod. Reglerandet av de anstalldas lone
villkor var ett tydligt exempel pa denna byrakratisering. Byrakratise
ringen innebar i det hanseendet att lonekostnaderna gjordes kalkyler
bara for arbetsgivaren genom sin trogrorlighet samtidigt som de 
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gjordes likvardiga for de anstallda inom varje given plats i det hierar
kiska systemet. Finessen med lonesystemet var dessutom, som tidi
gare visats i del II, att det mojliggjorde kompensation till speciellt ut
satta grupper utan att for den skull hela systemet behovde forandras. 
Det som pa sikt hotade systemet var den kraftiga inflationen under 
framfor allt forsta varldskriget. Statsmakternas svar pa denna blev 
ytterligare byrakratisering genom 1919 ars reglemente som likstallde 
statsanstallningen yid kommunikationsverken oavsett arbetsplats 
samtidigt som lonesystemet bands yid levnadskostnadsokningarna. 

Byrakratiseringen maste dock forstas som en process. Den var 
darfor aldrig fullstandig, vilket det utrymme inom systemet som 
fanns for det lokala befalet i bl a Linkoping att spela rollen som god
tyckliga patriarker visade, och kanske som sadan inte ens onskvard. 
Den politiska arbetsgivaren fonidrog att kombinera detta huvudval 
med andra strategier. Patriarkala inslag var viktiga tillskott till utfor
mandet av arbetsgivarskapet, framfor allt i borjan av undersokning
sperioden. Pa olika satt stravade arbetsgivaren att binda de anstallda 
till sig, genom t ex ett omfattande trygghetssystem och genom dis
kurserna om den goda staten och verksandan. Det radde stor konsen
sus kring dessa diskurser bade pa arbetsgivarbanken och mellan staten 
och dess anstallda. Likheten med de industrisociala atgarder Karl 
Molin tidigare klarlagt inom den privata industrin yid samma tid ar 
slaende. Samtidigt ar det viktigt att notera att den statliga patriarka
lismen kodifierades i den byrakratiska strukturen, da trygghetssyste
met i vaxande utstrackning skrevs in i verkens reglementen. An vikti
gare var att ordinarieanstallningen respektive den statliga hoghetsrat
ten var det mest tydliga uttrycket for patriarkalismens omsesidiga ka
raktar yid verken. I utbyte mot att staten ensidigt faststallde loner 
och andra anstallningsvillkor skulle statens kaka vara saker. Detta 
skulle ocksa visa sig vara det mest seglivade uttrycket for ett patriar
kalt inslag i den statliga arbetsgivarstrategin. 

Redan i borjan av 1900-talet provade den politiska arbetsgivaren ett 
tredje strategival genom att lata representanter for de anstallda delta i 
olika kommitteer och utredningar for att lamna nodvandiga sakkun
skaper. Detta skedde ungefar samtidigt som liknande korporativa 
framstotar skedde i samhallet i ovrigt, vilket Bo Rothstein tidigare 
vis at. Korporativismen fick storre spelrum i och med 1919 ars gem en
samma reglemente genom inrattandet av ett antal namnder knutila till 
kommunikationsverken. Korporativismen hade samma mill som den 
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patriarkala strategin. Den syftade till att binda de anstallda till ar
betsgivaren. Skillnaden mellan de tva strategiska valen liig i att korpo
rativismen, till skillnad fran patriarkalismen, forutsatter organiserade 
intressen. Fram till 1937 ars lag om forhandlingsordning var dock 
denna skillnad i viss man illusorisk da staten ensidigt bestamde vilka 
som var personalens representanter. 

Valet av facklig strategi och taktik ar aldrig givet pa forhand, utan 
paverkas av en rad faktorer. En av de viktigaste ar motparten. Ar
betsgivarens karaktar, vilka maktresurser denne besitter och vilka 
strategier som anvands har sjalvfallet en mycket stor betydelse for 
detta val. Den statliga arbetsgivarens framsta kannetecken ar att den 
ar politiskt tillsatt, piiverkbar och mojlig att avsatta. Grundvalen for 
verksamheten utgors av politiska beslut. Denna politiska karaktar hos 
arbetsgivaren medfor att den fackliga strategin maste bli politisk for 
att den ska ha nagra mojligheter att bli framgangsrik. Hur denna 
strategi konkret utformas beror pa den historiska kontexten. Vem 
som fattar besluten och vilka mojligheter de anstallda har att paverka 
dem, ar friigor som konkret maste besvaras i detta perspektiv. Under 
perioden 1897-1937 var det riksdagen som utovade det statliga ar
betsgivarskapet, i bade formell och reell mening. Det var dar de vik
tiga besluten fattades och verksledningarnas roll var i huvudsak verk
stallarens. De statsanstalldas motpart var alltsa i forsta hand riksda
gen. En foljd av detta blev att verksledningarna kunde vara och ofta 
ocksa var en allierad i den fackliga kampen, precis som det lokala be
falet var det gentemot hogre ins tans i verkshierarkin. Denna interna 
kompetensfordelning umyttjades ocksa skickligt av Linkopingsbe
tjanterna i exempelvis kraven pa nya ordinariebefattningar. 

Den politiska strategin omfattade petitionsskrivande, uppvakt
ningar, "egna" representanter pa riksdagsbanken valen samt givetvis 
anvandandet av valsedeln i takt med demokratins utveckling. Jag har 
gett manga Linkopingsexempel pa sadana inslag i strategin. Under 
lang tid var denna strategi underdanig till sin karaktar, alldeles oavsett 
att kraven i sak inte skilde sig fran andra fackliga organisationers 
krav. I avsaknad av reella maktresurser forsokte de lagre statstjanarna 
att utnyttja den valvilja som Finns inbyggd i varje patriarkal strategi. 
For postmannen var denna underdanighet speciellt framtradande, da 
karen dessutom saknade "egna" representanter i den beslutande for
samlingen som kunde fora deras talan. Arbetsgivarens patriarkalism 
hade darigenom extra star betydelse for utformandet av den politiska 
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strategin bland postmannen. Att det var just Postmannaforbundet 
som var drivande i bildandet av seo ar darfor heUer inte forvanande. 
Arbetsgivarkriteriet var avgorande for postmannens fackliga age
rande. Det var forst nar framkomligheten langs petitionsvagen tyck
tes vara uttomd yid 1930-talets borjan som forbundet borjade ifraga
satta denna strategi. Detta manifesterades ocksa med intradet i LO 
yid arsskiftet 1931. 

Jarnvagsmannen blev daremot tidigt ett av de bast representerade 
fackforbunden i riksdagen och utnyttjade detta for att fora fram ka
rens sarintressen. Forbundets relativt tidiga intrade i LO kan ocksa 
tolkas som ett uttryck for ett mer traditioneUt utformande av den 
fackliga strategin. De arbetsrattsliga forhaUandena omojliggjorde 
dock ett fackligt strategival som omfattade stridsatgarder. Detta hade 
varit att betrada illegalitetens va'g, nagot som de lagre statstjanarna 
entydigt tog avsdnd ifran. I Linkoping talades det garna och ofta om 
s k kraftatgarder samtidigt som man nar det val kom till kritan trots 
aUt foredrog den vanliga politiska vagen for att framfora sina krav. 
Svarigheten att uppna kraven pa politisk vag banade dock pa sikt va
gen for att ifragasatta hela den arbetsrattsliga situationen. De forsik
tiga kraven pa att ersatta konstitutorialsanstallningen med kollekti
vavtal var ett tecken pa detta. Ett eventuellt fullt genomslag for ett 
sadant strategival ligger dock utanfor denna avhandlings undersok
ningsperiod. 

Professionella inslag av samma typ som hos exempelvis lakare ar 
givetvis svarare att finna bland de lagre statstjanarna. De saknade den 
typ av exklusiva kunskaper de professionella grupperna kunde stodja 
sig piL Samtidigt fanns det hos framfor allt postmannen en stravan till 
att aberopa de speciella kunskaper tjanstgoringen byggde pa och som 
i mycket var erfarenhetsbaserade. Denna stravan tog sig professio
nella uttryck i form av fors ok att kontrollera tilltradet till yrket och 
genom att dessa kunskaper blev ett verktyg gentemot bade hogre och 
lagre placerade tjanstekategorier. Den postala kunskapen var ett vik
tigt argument for intrangning pa de hogre tjanstemannens verksam
hetsomrade. Postexpeditorerna t ex rekryterades fran det allmanna 
utbildningsvasendet och ha de inte initialt kunskaper i postal geografi. 
Pa samma satt riktades dessa closure-strategier nedat mot statsmak
ternas forsok att losa sina personalproblem genom rekrytering av 
kvinnor och militarer. Da den postala kunskapen tillhandaholls av 
verket fanns har ett klart samband mellan de strategiska valen pa 
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omse sidor. Inforandet av forordsfullmaktigeinstitutionen var annu 
ett exempel pa denna symbios. Bland jarnvagsmannen tag sig existen
sen av professionella strategier i ovrigt huvudsakligen uttryck i att 
vissa grupper, som exempelvis lokman och konduktorer, sarorganise
rades. Den kortvariga utbrytningen ur Postmannaforbundet av en del 
postiljoner 1912-1917 kan forstas ur samma perspektiv. 

Genus har har setts sam ett strategiskt val mojligt for bagge parter. 
Kon och ldass har sina egna logiker, aven om de ibland sammanfaller. 
Staten hade en utpraglat manlig karaktar, dar kvinnor egentligen inte 
horde hemma. Verksandan var, precis som Ylva Waldemarsson tidi
gare havdat, nagonting som bara gallde man. Utover vad som tidigare 
har lyfts fram som en tillskriven identitet kan darfor nu ocksa en 
konsaspekt laggas. Den statliga gemenskapen, broderskapet, omfat
tade darfor endast man, oavsett tjanstestallning. De lagre statstja
narna i Linkoping var val medvetna om detta. 

Genusaspekterna kommer att belysas ytterligare i det foljande 

kapitlet, men intressant ar att tillsammans med de ovriga strategivalen 

skapades ett visst givet utrymme for de identiteter som kunde utformas. 
Byrakratiseringen innebar att alla idealt sett likabehandlades och 
patriarkalismen att de lagre statstjanarna knots till arbetsgivaren. 
Korporativismen starkte ocksa banden till arbetsgivaren, men da genom 
de organiserade uttrycken for de lagre statstjanarna (dvs de fackliga 
organisationerna), och genusstrategin tydliggjorde statens manliga 
karaktar. Det var inom detta sammantagna utrymme som de anstalldas 
utformning av sina strategier skedde och den kollektiva identiteten 
kunde konstrueras i Linkoping och ovriga delar av landet. 
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KAPITEL 7 

Broderskapet - att vara statsanstiilld 

Nar Mats Rehnberg i borjan av 1950-talet fick i uppdrag att redigera 
Nordiska museets insamling av jarnvagsmannaminnen tillfogade han 
nagra egna kulturhistoriska kommentarer. Det han forsokte teckna var 
den sammantagna bild av hur jarnvagsmannen sag pa sitt arbete och sig 
sjalva som fanns i minnesmaterialet. Det var nagot speciellt med 
jarnvagstjansten som skilde den .fran andra yrken och verksamheter. 
Rehnberg pekar bland annat pa dess officiella pragel, 
anstallningstryggheten, disciplineringen och arbetets ofta livsfarliga 
karaktar. Aven hos andra yrkesgrupper kunde det finnas ett stort in
tresse for arbetet och branschen men bland jarnvagsfolket spelade det 
ingen roll var man befann sig i hierarkin, utan intresset for jarnvags
vasendet var generellt, menar Rehnberg.1 

Fyrtio ar senare fick Miriam Salzer i uppdrag av Postens VD att 
skriva om postens "sjal". Hennes tolkning av denna skedde i ett af
farsverk som nyss hade bolagiserats och stod infor stora omstall
ningar. Dessutom utgjordes inte materialet av minnesteckningar utan 
av upplevelser som deltagande observator. Detta till trots skonjer 
Salzer, da hennes analys inbegriper den postala verksamheten under 
hela 1900-talet, vissa tidlosa aspekter av denna sjaL Nit, redlighet, hi
erarki, styrning, "att gora ratt" ar viktiga nyckelbegrepp i denna 
sjalvforstilelse yid posten. 2 

Alldeles oavsett om man nu kallar det for en "sjal" eller "sjalvsyn" 
ar det uppenbart att de kollektiva identiteterna bland post- och jarn
vagsman var och kanske ocksa fortfarande aT starka. Dessa identiteter 
kan, som avsnittet om verksandan vis at, knytas till respektive verk, 
men likaval kopplas till statsanstallningen som sadan. Hittills har 
framst den identitet som arbetsgivaren forsokte tillskriva de lagre 
statstjanarna yid SJ och Posten behandlats. I detta kapitel kommer 
analysens fokus att flyttas till de lagre statstjanarnas bild av sig sjalva, 
dvs den mest betydelsefulla sidan av identiteten. Fanns en identitet 
gemensam for de lagre statstjanarna? Vilken var i sa fall dess innehall? 
Vilka omfattades av den? Skedde nagra forandringar av denna identi-
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tet over tiden och hur forho11 sig identiteten till eventue11a forand
ringar av relationen me11an den statliga arbetsgivaren och de statsan
stallda, dvs i vilken utstraclming hangde identiteten samman med de 
strategiska val som skedde pa omse sidor? Vilket forhallande gallde 
mellan den identitet de lagre statstjanarna sjalva konstruerade och 
den identitet som de tillskrevs av arbetsgivaren? Fanns det nagra 
skillnader mellan den identitet som konstruerades yid SJ och den yid 
Posten? 

Kapitlet inleds med nagra preciseringar av hur jag anvander mig av 
identitetsbegreppet. Jag fortsatter darefter med att operationalisera 
begreppet utifran dikotomin "vi-och-dom". En analytisk indelning av 
den kollektiva identiteten i oIika nivaer mojIiggor att kIarlaggande av 
identitetens form. Syftet med denna operationaIisering ar att forsd 
vad som kan betraktas som exkIusivt for statsanstallningen och dar
med ocksa for de lagre statstjanarnas kollektiva identitet i just egen
skapen av statsanstallda. En sadan kollektiv identitets innehaIl analy
seras sedan i kapitlets tredje del. Da identiteten fr a konstrueras i den 
lokala verkligheten ar Linkoping den dominerande arenan i detta av
snitt. Identitetens form diskuteras mer utifran ann an forskning och 
vad som redovisats tidigare i avhandlingen men nar det galler dess in
nehall utgors de direkta aktorerna av de lagre statstjanarnas organisa
tioner i Linkoping. Det kallmateriaI som producerades av Jarnvags
manna- och Postmannaforbundets IokaIavdelningar i staden kommer 
framst att anvandas har, men kompletteras av bI a minnes- och tid
ningsmaterial. I ett fjarde avsnitt gors en jamforelse mellan de kol
Iektiva identiteterna yid SJ och Postverket. Kapitlets resultat sam
manfattas till sist utifran den operationaIisering som tidigare gjorts. 
De strategiska valens betydelse for identitetskonstruktionen behand
lar jag i komparation~n och sammanfattningen. 

IDENTITETSBEGREPPET OCH DE KOLLEKTIVA IDENTI
TETERNA 

Begreppet identitet anvands flitigt inom human- och samhallsvetenska
perna. Beroende pa forskningsfalt och vetenskapliga skolbildningar och 
traditioner ges begreppet olika inneborder. Vad galler till exempel sjalva 
identitetskonstruktionen Finns psykologiska, sociala och kulturella for
klaringsmodeller.3 Som framgar av inIedningen ser jag, utifran Zygmunt 
Bauman, identiteten som socialt konstruerad, som ett sammanhallande 
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kitt gentemot olika utanforstaendegrupper. Begreppet identitet innehal
ler darigenom tva i sig motstridiga komponenter samtidigt; en samman
halIande och en sarskiljande aspekt. Min anvandning av begreppet ligger 
nara den tolkning brittiska Cultural Studies-forskare som Mike Storry 
och Peter Childs gor nar de havdar att identiteter ar relatione lIt konstru
erade.4 Musikvetaren och ungdomskulturforskaren Johan Fornas ut
trycker pa liknande satt att identiteter maste forstas som "intersubjektivt 
frambringade konstruktioner, positionellt relaterade till det annorlunda 
och andra genom identifikation och hskiljande."s Identiteten blir dari
genom ett uttryck for relationer som jag-du respektive vi-dom. Detta 
medfor att identitetsanalysen ofta maste bli kontrastiv, for att anvanda 
etnologen Orvar Lofgrens beskrivning.6 

Genom min begreppsdefinition sager jag samtidigt att det ar de 
kollektiva identiteterna som framst intresserar mig. Det ar den 
identitet/ de identiteter som kan tilIskrivas brevbarare och stationskarlar 
som kollektiva aktorer som kommer att fokuseras. Aktorsperspektivet 
medfor dessutom att begreppet kollektiv identitet ar att foredra framfor 
det ofta forekommande social identitet. Det sistnamnda ar mer knutet 
till sjalva miljon for identitetskonstruktionen och hos till exempel 
sociologerna Thomas Johansson och Fredrik Miegel tenderar den sociala 
identiteten att likstallas med roll-begreppet, dvs individens formaga att 
ga in i och ur olika sociala situationer. 7 Johansson och Miegel skiljer 
darvidlag den sociala identiteten, som ar bunden till den egna gruppen 
eller grupperna, fran en kulturell som mer handlar om hur individen 
positionerar sig visavi andra grupper som han/hon inte tillhor. 8 Min 
anvandning av begreppet anknyter mer till det J ohansson och Miegel 
kallar kulturell identitet, som ocksa etnologer ofta foredrar att anvanda. 9 

Ur ett aktorsperspektiv ar dock den kulturella identitetsnivan mindre 
intressant har, da det ar det sarskilda med statsanstallningen som ar det 
centra la. Statstjansten kan inte ensamt utgora ett svar pa den kulturella 
identitetsnivan, som i Johansson och Miegels begreppsapparat dessutom 
framst knyts till termer som stil och smak och ligger nara habitusbe
greppet. Jag tar for givet att bade individuellt och kulturellt betingade 
identiteter finns, men jag bortser fortsattningsvis fran dessa. 10 

Ett problem med identitetsbegreppet ar dess likheter med det so
ciologen Pierre Bourdieu benamner habitus. Bada begreppen ar soci
ala till sin karaktar och har en phaglig handlingskomponent, dvs ut-
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gor ett monster eller kod for beteendet. 11 Bourdieu definierar sjalv 
habitus som en "genererande princip for objektivt klassificerbara 
praktiker och system for att klassificera samma praktiker".12 I histo
risk forskning har habitus-begreppet anvants bland annat av Christina 
Florin och Ulla J ohansson i deras studie av kultur, klass och kon i det 
svenska laroverket 1850-1914 for att diskutera kvinnors strategival. 
Utifran ett annat av Bourdieus begrepp, kulturellt kapital, tolkar de 
habitus som "en subjektiv komponent av sociala kompetenser, de 
ratta maneren, formaga att konversera och saga de ratta sakerna etc." 
och en kulturell disposition som grundlaggs i familjen. 13 Pa ett lik
nande satt anvander sig Bengt Nilsson av begreppet i sin avhandling 
om kvinnor i statens tjanst. 14 

Habitusbegreppet har till skillnad fran identitetsbegreppet en mer 
individuell karaktar. Jag betraktar det som ett begrepp pa individniva. 
Habitus ar unikt for varje individ. Samtidigt grundlaggs det kulturellt 
i sociala och ekonomiska strukturer, i vilka familj, barndom, klass och 
kon utgor vasentliga byggstenar. Trots sin individuella status kan 
darfor likheter i individers habitus skapa habitus pa mer kollektiv 

• 0 15 nlVa. 
Av flera skal ar dock habitusbegreppet svarapplicerat pa denna un

dersokning. Nar till exempel Bengt Nilsson diskuterar de kvinnliga 
statstjanstemannens strategival utifran begreppet utgar han fran att 
de i stor utstrackning rekryterades fran samma klass och stallning 
socialt och ekonomiskt. 16 For postens och jarnvagens betjanter finns 
inte nagot sadant monster. Rekryteringen skedde hogst disparat, aven 
om grupper som hantverkare, torpare och bonder dominerade. Det ar 
forst senare nar statsanstallningen "gar i arv,,17 som en sadan analys 
blir intressant utifran en undersokning av andra, tredje osv generatio
nens statsanstallda. Habitus handlar vidare mer om en befast kunskap 
om de ratta koderna an om en process dar avgransning gentemot 
"dom andra" ar det centrala. En tredje invandning mot begreppet ar 
dess starka koppling till nagot slags utbildningskarriarsystem. Det 
som mest liknar ett sadant i min undersokning ar de utbildningskur
ser som startades yid Postverket i borjan av 1900-talet och som peda
gogen Eric Engstrom undersokt. 18 Kurserna spelade, till skillnad mot 
den postala kunskapen i sig, dock ingen avgorande roll for identitets
konstruktionen inom betjantekaren ut an var mer ett fackligt redskap 
gentemot de personalgrupper som rekryterats utifran examina fran 
det ordinarie utbildningsvasendet, dvs postexpeditorskaren. Av dessa 
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orsaker foredrar jag begreppet kollektiv identitet framfor habitus, da 
det ar de lagre statstjanarna betraktade som kollektiv som har under
soks. 

VI OCH DOM - EN OPERATIONALISERING 

Innan jag gar vidare med analysen av de lagre statstjanarnas kollektiva 
identitet, utifran ovannamnda definition, maste begreppet identitet ope
rationaliseras. Detta syftar till att klarlagga det som ar exklusivt for 
statsanstallningen och behandlar darfor identitetens form. Om identite
ten pa kollektiv niva kan forstas som socialt, relationellt och komparativt 
konstruerad ar det nodvandigt att definiera vilka "vi" respektive "dom" 
ar, for att ge den fortsatta analysen ett innehall. Utan ett "dom" finns 
inte ett "vi", aven om de utanforstaende rentav av maste uppfinnas, som 
Zygmunt Bauman helt riktigt poangterat. 19 Relationen mellan "vi" och 
"dom" blir pa sa vis bade uttryck for en kollektiv identitet och en iden
tifikation av andra grupper. Det innebar vidare att definitiQnen av "dom" 
enbart har relevans for "vi" -gruppens konstruktion. 

I sin avhandling om politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940 gal' Eva Blomberg en operationalisering. Hennes utgangs
punkt utgors av kollektiva manliga identiteter. Dessa, menar hon, 
formas av och genom organisationen, som i hennes fall framfor allt ar 
den syndikalistiska rorelsen SAC:s lokala samorganisation pa gruvor
terna. Hon identifierar fyra besrandsdelar i den identitetsskapande 
process en; en organisatorisk identitet som innebar synliggorande och 
utestangning av icke onskvarda, en arbetaridentitet som havdade 
position, kon och status i det kapitalistiska samhallet, en lokal identi
tet genom lokalistisk politik och en manlig identitet kopplad till fran
varon av kvinnor i arbetet. 20 

Blombergs operationalisering ar inte direkt applicerbar pa min under
sokning. Framfor allt galler denna invandning den lokala identiteten som 
jag inte alls behandlar. En lokal identitet genom en lokalistisk politik 
forutsatter att utgangspunkten tas i lokalsamhallet och helst da i en
skilda lokala foretag. 21 Det ar inte aIls min utgangspunkt. Den identitet 
jag intresserar mig for skapas i den lokala verkligheten, men ar inte bun
den till lokalsamhallet utan till statsanstallningen. En lokal identitet ar 
alltsa inte densamma som en lokalt konstruerad identitet. Jag foredrar 
istaIlet en operationalisering som mer tydligt utgar fran motsatsparet 
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«vi-och-dom" och som ocksa later sig tolkas som olika analysnivaer, 
vilka illustreras i nedanstaende tabla. 

Niva 
4 
3 
2 
1 

«Vi" 
vi-i-staten 
vi-i-verket 
lagre statstjanare 
yrket 

«Dom" 
de privatanstallda 
de som inte tillhor verket 
hogre statstjanare 
andra yrken 

Pa den forsta nivan skuUe i sa fall en identitet knuten till yrket finnas 
och som innebar en distansering fran aUa andra yrken. En stationskarl 
ha de en annan yrkesidentitet an en bromsare, for att ta ett exempel. "Vi" 
skulle pa en andra niva utgoras av betjanterna, dvs en urskiljbar gruppe
ring av yrken med liknande sjalvbild och stallning i hierarkin visavi andra 
motsvarande grupperingar, som tjanstemannen. Pa den tredje knyts 
identiteten till verket pa sa vis att "dom" i yid mening kan vara alla de 
som inte ar anstallda yid detta och i en trangre betydelse arbetsgivarska
pets beslutande instans, riksdagen, om man bortsag fran de riksdagsle
damoter som hade sin ordinarie hemvist i verket. Verksandan som 
identitetsskapare kan dessutom forstas som att en postanstalld inte nod
vandigtvis ha de samma sjalvbild som en anstalld yid exempelvis tele
grafverket. Slutligen forutsatts att det var nagonting speciellt med stats
anstallningen, oavsett i vilket verk eUer myndighet man var ansdilld Yid, 
som skilde denna fran anstallning inom det privata naringslivet. Den 
kollektiva identitetens fjarde operationaliseringsniva uttrycker detta for
hallande. Jag forutsatter att det Finns en konsdimension i identiteten pa 
varje niva. 

Nivaindelningen speglar ocksa styrkan i identiteterna. Ju lagre niva 
desto starkare identitet och ju hogre upp i hierarkin des to starkare 
behov av en karna av uppratthallare som propagerar identiteten. Y r
kestillhorigheten ar konkret medan staten ar mer diffus och svargrip
bar. Bauman menar att kollektiv som klass, kon och nation ar gem en
skaper som bara kan besra om enheten standigt predikas, vilket ford
rar en Hr av aktivister som stakar ut och uppratthaJler granserna mot 
"dom".22 Jag havdar att staten kan ses som en liknande gemenskap. 
Att ett sadant predikande av identiteten ocksa forekom fran arbetsgi
varen, i form av diskurserna om verksandan, den goda staten och 
statstjanarnas tillskrivna identitet, har jag ocksa visat tidigare i under
sokningen. 
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Om yrkesidentiteterna 

De tva forsta och lagsta nivaerna ar knutna till arbetet. Yrkesidentiteter 
som sadana ar givetvis inte nagot exklusivt for statsanstallningen, utan 
ett satt att skapa mening genom atskillnad for vilken yrkesgrupp som 
helst. Starka yrkesidentiteter ledde ofta till facklig sarorganisering. I IGas 
Amarks oversikt over facklig makt och fackligt medlemskap konstaterar 
han att organiseringen bland de offentliganstallda skedde efter yrkes
granser och att den fackliga splittringen var omfattande fram till 1940.23 

Forhallandena yid SJ runt sekelskiftet 1900 kan beskrivas sa. Organise
ring en skedde langs bade yrkes- och agargranser. Har ska intresset 
framst knytas till det forstnamnda. Varje yrke hade sin egen organisa
tion. Denna situation havdes genom att Jarnvagsmannaforbundets erov
rade en hegemonistallning under 1900-talets forsta decennium. Forbun
det var organiserat enligt industriforbundsprincipen, dvs efter arbets
plats och inte yrke. En del yrkessammansluttiingar av kamratforenings
karaktar, som exempelvis Sveriges konduktorsforening, existerade dock 
under lang tid. Ett storre yrkesforbund, Lokmannaforbundet, och det 
lilla Konduktorspersonalforbundet utgjorde relativt langvariga utbryt
ningar ur jarnvagsmannaforbundet. Atskilliga bland dessa grupper fore
drog dock att stanna kvar som medlemmar iJarnvagsmannaforbundet.24 

Lokmannen tillhorde betjanteklassens elit. De utgjorde vad som 
ibland kallas for "jarnvagsadeln".25 Det ar mycket som tyder pa att 
det fanns ett samband mellan sarorganiseringen och den specifika yr
kesidentiteten. Darvidlag paminner de om de postiljoner yid resepos
ten som tillfalligt brat sig ur Postmannaforbundet av yrkesspecifika 
skal. Etnologerna Soren Jansson och Lottie Lindqvist har analyserat 
jarnvagspostiljonernas yrkesidentitet. Effektivitet, individuellt enga
gemang och arbetsmoral ar karaktarsdrag de identifierar hos denna 
yrkesgrupp visavi postens terminalpersonaL26 For jarnvagsposten ut
gjorde alltsa arbetsprocessen karnan i sjalvbilden, vilket ar typiskt for 
yrkesidentiteter som de ovan definierats. 

Postmannen skiljer sig annars fran jarnvagsmannen i avsaknaden av 
sarorganisation efter yrkesbasis, inte minst pa grund av Mrens homo
gena sammansattning under organisationens framvaxt. Existensen av 
en sarskild organisation for poststationsforestandarna fran 1908 for
andrar inte detta huvudintryck. Anstallningsformen var annorlunda 
och med tanke pa denna grupps konssammansattning kan det lika 
garna i viss mening tolkas som sarorganisering utifran kon. Poststa-
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tionsforestandarforeningen anslot sig for ovrigt sa smaningom till 
Postmannaforbundet 1948. 

Ett annat tydligt exempel pa sarpraglad yrkesidentitet utgors pa jarn
vagsomradet av rallarna. Dessa har en mangomvittnad nastan mytisk 
nimbus som grundelement i yrkesidentiteten.27 Rallarna var dock hu
vudsakligen stadslade pa entreprenad och lydde darmed under andra ar
betsrattsliga villkor an denordinarieanstallda personalen. De var orga
niserade i Vag- och vattenbyggnadsarbetarforbundet eller Jarnvags
mannaforbundet. 28 Deras efterfoljare, banarbetarna, ingick i Jarnvags
mannaforbundet och fick sitt forsta kollektivavtal 1925. Innan dess 
lydde de fran 1917 under sartryck 177, som inte reglerade lonens storlek 
men val dess former. Till skillnad fran rallaryrkets romantiska status 
kallades banarbetarna ibland for "jarnvagens styvbarn" for att markera 
den undantagsstallning de intog innan villkoren avtalsreglerades.29 lnte 
nagon ay dessa grupper omfattas darfor av denna undersokning. 

Sammanfattningsvis maste alltsa, trots vissa kvardrojande rester av 
en facklig splittring eft er yrkesgranser, Amarks tidi~are slutsats avse
en de de statsanstalldas sarorganisering modifieras. 3 Jarnvagsmanna
och Postmannaforbunden samlade det overvaldigande flertalet av de 
lagre statstjanarna, oavsett yrkesgrupp, yid SJ och Posten. 

Punktlighet och plikttrogenhet var dygder som sammanhangde 
med verksamhetens natur, styrde arbetet och var viktigt for samtliga 
yrkeskategorier yid SJ och Posten, vilket understryks ay den bild 
riksdagen tillskrey personalen.31 Klockans och tidtabellens betydelse 
for den identitetsskapande process en yid de tva verken bar darfor un
derstrykas. Att det var lonande for urmakare att etablera sig pa sta
tionsorter som Krylbo och Hallsberg, var ett valspritt talesatt bland 
jarnvagsfolket. 32 Jarnvagsvasendets betydelse for inforandet av den 
gemensamma klocktiden har redan patalats. 33 Detta var dock lika vik
tigt oavsett i vems regi verksamheten bedrevs och darfor inte nagot 
som kan forstas som exklusivt statligt. Tidtabellen var lika viktig for 
en privatanstalld stationskarl som for en statens tjanare, vilket un
derstryks av Chandlers tidigare namnda analys av det nordameri
kanska jarnvagsvasendet. Klockan som styrinstrument maste ocksa 
forstas i relation till den allmanna disciplineringen av arbetskraften 
liksom byrakratiseringen och rationaliseringen inom naringslivet. 34 
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B etjanterna och karandan 

Pa den andra nivan kan idemiteten kallas for karanda. Shillvida anvander 
jag har kar-begreppet pa ett annat satt an Bauman. Han definierar karen 
som de aktivister som formulerar vad som kravs for att tillhora gem en
skapen.35 Dessa aktivister ar mest imressanta vid studier av sjalva kon
struktionsprocessen och med en fokusering pa kollektivens imerna for
hallanden, vilka ime imar nagon framtradande plats i denna undersok
ning. En annan anmarkning av mer semamisk art ar att i vardagsspraket 
betraktas karen ofta som synonym med yrket och garna i sammansatt 
form som t ex "yrkeskar", vilket aven skett har tidigare. Vad galler 
idemitetskonstruktionen skiljer jag dock analytiskt pa dessa tva begrepp, 
pa sa vis att kar innesluter fier yrken som i motsattning till andra yrkes
grupper finner en kollektiv idemitet. En klassisk sadan distinktion ar den 
mellan arbetare och tjansteman. Denna ar ocksa min utgangspunkt. De
finitionsmassigt uppkommer dock en del problem nar detta appliceras 
pa statsanstallningen beroende pa det arbetsrattsliga la get och den titula
tur som anvandes. Ordinarieskapet var det utmarkande for statsanstall
ningen och den ordinarieanstallde definierades vid sekelskiftet 1900 som 
ambetsman, tjansteman eller betjant Bttjametiteln togs bort vid SJ 1907 
och vid Postverket 1909. Statens arbetare, i formell och spraklig mening, 
stod utanfor detta. De var kollektivanstallda ell er stadslade pa entrepre
nad alternativt tillfalliga komrakt. Den arbetsrattsliga regleringen var 
darfor annorlunda for statens arbetare an for de ordinarieanstallda.36 

Fackligt tillhorde arbetarna dock samma organisationer som betjamerna. 
Verkstadsarbetarna vid SJ:s centrala verkstader var alltsa organiserade i 
Jarnvagsmannaforbundet precis som de ordinarieanstallda stationskar
larna. I Linkoping horde verkstadsarbetare, banarbetare, extra-ordinarie 
och ordinarieanstallda stationskarlar, banvakter och konduktorer m fi 
till en och samma avdelning, 104:an, av Jarnvagsmannaforbundet. 

Ragangen mellan olika karer gick ime mellan tjansteman och arbe
tare i denna mening ut an dar hogre skolexamen utgjorde kravet for 
ingangstjanst, dvs meUan anstallda av "hogre" respektive "lagre" grad. 
Denna ragang, som fasts logs i reglementena, foljde ocksa organisa
tionsgranserna. I fackligt perspektiv tog sig denna motsattning ut
tryck i fors ok fran de lagre statstjanarna att tranga in pa tjansteman
naomradet nerifran och utestangningsstrategier ovanifran mot kvin
nor och s k utomverkare. 37 For postmannen var den erfarenhetsfor
varvade postala kunskapen ett barande drag i brevbararnas identitet i 
motsattning till de laroverksutbildade postexpeditorerna och darfor 
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ocksa ett uttryck for den kollektiva identiteten pa karniva. 38 Havdan
det av kunskaperna som en maktresurs och de olika intrangnings- re
spektive utestangsningsstrategierna som foljde pa detta, har jag tolkat 
i professionella termer, vilket darmed ocksa visar pa sambandet mel
lan ett strategiskt val och konstruktionen av identiteten. 

Trots sitt specifika innehall och den sprakliga skillnaden kan dessa 
gransdragningsproblem anda forsras pa samma satt som distinktionen 
mellan arbetare och tjansteman inom den privata arbetsmarknaden. 
De lagre statstjanarna kande ocksa storre samhorighet med arbetarna 
an med tjanstemannen. Jarnvagsmannaforbundets avdelning i Liilko
ping med statsanstalld personal samarbetade med socialdemokraterna 
i samband med landstingsvalet fran 1910.39 Detta samarbete fortsatta 
i valen till riksdagens andra kammare fran 1911.40 Fran och med 1916 
forsokte avdelning 104 fa med egna kandidater pa de socialdemokra
tiska listorna infor stadsfullmaktigevalen och fyra ar senare nomine
rades avdelningens ordforande till partiets riksdagslista. 41 Avdelning 
104 deltog fran 1907 i Forsta maj-ragen och gick med i arbetarekom
munen yid halvarsskiftet 1914.42 Da ha de for ovrigt avdelning 185, 
med privatanstallda jarnvagsman, redan sedan tre ar tillbaka varit 
medlemmar i Linkopings arbetarekommun. 43 Att bade jarnvags- och 
postmannaforbunden, till skillnad fran de hogre tjanstemannens or
ganisationer, sent om sider ansluter sig till LO,44 forstarker denna 
tolkning och utgjorde ett uttryck for en identitet baserad pa klasstill
horighet. Karandan tog sig mahanda speciella uttryck yid de statliga 
verken men kan inte betraktas som nagonting exklusivt statligt. 

Verks- och statsanda 

Vad galler de tva hogre identitetsnivaerna blir dock bilden en annan. 
Den i foregaende kapitel behandlade verksandan var en tydlig manifes
tation av en identitet konstituerad pa verksnivan. Genom propagerandet 
av en sadan verksanda stravade arbetsgivaren att knyta de anstallda till 
sig. Det var "vi-i-verket" mot den beslutande riksdagen eller mot om
varlden, dar alla var du-och-bror med varandra och generalpostdirekto
ren endast en postman i mangden. 45 

Diskursivt kan verksandan forsras pa samma satt som den ofta 
omtalade bruksandan i det svenska samhallet. En avgorande skillnad 
var dock den statliga kontexten; verksandan frodades inom ramen for 
den statliga verksamheten, som inte heller var lokalt isolerad till en 
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viss ort ell er ett visst foretag, utan tvartom till hela riket. Verksan
dans intima koppling till en statsanda uttrycktes av de anstallda sjalva 
som nar forbundsordforande Gustaf Mattelin sammanfattade Post
mannaforbundets forsta 50 ar med orden; "Det tarde ocksa kunna 
fastslas att forbundet utgjort en havstang till postverkets popularise
ring. Det har aldrig upphort att inskarpa hos sina medlemmar att all
tid ha statens val till ogonmarke.,,46 

Pa samma satt kan alltsa en "statsanda" sagas utgora det samman
hallande kittet i en identitet pa den hogsta nivan. Talet om "statens 
odmjuka tjanare" och "allmanhetens tjanare", eH er de olika varian
terna pa detta tema som forekom, ar diskursiva uttryck for en sadan 
kollektiv identitet. 47 Att Linkopingskretsen av Postmannaforbundet 
inte ville foresla utvidgning av postens verksamhetsomrade motivera
des med; "Brefbarare sa som tj~nare icke hade ratt eUer anledning 
hartill.,,48 Forslagen om en forhandlingsordning for de statsanstaHda 
ifragasattes ocksa av jarnvafsmannen i Linkoping da verksledningen 
"vore tjansteman som vi".4 En parentes i sammanhanget ar att nar 
flera av forbunden inom det statliga omriidet langt senare slogs sam
man valde de att benamna den nya organisationen efter arbetsgi
varskapet. Namnet Statsanstalldas forbund symboliserar mer det sar
praglade med statsanstallningen an vad de olika medlemmarna egem
ligen sysselsattes med. Dessforinnan hade statstjanarforbunden inom 
LO bildat StatstjanarkarteUen 1937. Denna tolkning starks av det 
namnbyte som skedde 20 april 1995 i sparet av privatiseringar och 
bolagiseringar av tidigare statlig verksamhet. Forbundet antog da 
namnet SEKO, Facket for service och kommunikation. 50 Arbetsgi
varkriteriet hade alltsa i den bemarkelsen forlorat sin mening for 
identitetskonstruktionen. 

De tva hogsta identitetsnivaerna ar hierarkiskt sarskilj da, men i 
analytiskt hanseende ar det svarare att skilja dem at da verken samti
digt utgjorde delar av staten, vilket ime millSt framgar av Mattelins 
uttalande ovan. Verksnivan blir darfor fortsattningsvis mest intres
sant i komparativt syfte da de tva kollelnivens identiteter ocksa 
kommer att jamforas sinsemellan. I ovrigt kommer darfor den identi
tet som kan forstas som gemensam for de statsanstallda att goras 
central. 
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DEN KOLLEKTIVA IDENTITETENS INNEHALL 

Genom operationaliseringen av identitetsbegreppet utifnln dikotomin 
"vi-och-dom" och pa sa vis analysen av idemitetens form, ar det nu moj
ligt att diskutera idemitetens innehall. Detta gor jag genom att fokusera 
analysen pa de lagre statstjanarnas kollektiva idemitet som statsanstallda, 
dvs pa den niva dar "vi" var liktydigt med statsanstallningen som sadan 
och "dom" alIa dem som ime hade staten sam arbetsgivare. For att gora 
en sadan analys hamerbar ar det nodvandigt att gora en ytterligare ope
rationalisering i nagra centrala fokuseringspunkter. Jag har lokaliserat tre 
sadana punkter; a) ordinarieskapet, vilket var typiskt for statsanstall
ningen och samtidigt nagot av dess karna, b) uniformen, som en symbol 
for staten och ett uttryck for den statliga myndighetsutovningen samt c) 
manligheten, som den konsmassiga dimensionen av statsanstallningen. 
Med det sistnamnda ateranknyter jag till det Florin & J ohansson be
namner som den fjarde nivan av kampen om maIn mellan konen i staten, 
dvs den manliga konsidemiteten, dar sprakliga forestallningar, normativa 
system och institutionella ramar forenas. 51 Fokuseringspunkterna ar in
timt sammanflatade med varandra och kan betecknas som ett broder
skap. 

Broders ordinarieskap 

Vid sin pensionering fran posten som generaldirektor yid SJ 1937 skrev 
Axe! Granholm till sina underlydande "Ty jag har den tron om dem i 
deras heIr overvaldigande majoritet att de innerst inne fa bora fa sa 
varma kanslor for det verk de tjanar att jag med en lit en travestering av 
min bamdoms skald skulle vilja satta som motto over den typiske S.J.
mannens inre drift och yttre gaming:" S.J:s vaI i sol och nedan, ringa ar 
allt annat sedan".,,52 

Granholm talade med husbondens rost, men den patriarkalt fargade 
verksanda (och darmed ocksa statsanda) som avskedsbrevet uttrycker 
omfattades i inte obetydlig utstrackning aven av de underlydande yid 
SJ och Posten. En pensionerad postiljon jamforde statsanstallningen 
med en tid inom den privata industrin pa foljande satt; "Det fore
kommer inom industrien vissa arbeten som aro viktiga utan att fordra 
nagon sarskilt hog yrkeskunskap och dar ackordsarbete inte kan fo
rekomma, darfor att det fordras ansvarskansla. Det ar pa sadana pos
ter som statspensionarer har blivit efterfragade. Under denna tid har 
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jag fatt tillfalle komma i beroring med en helt annan mentalitet, an 
vad som forekom inom postverket: ansvarsloshet, hetsen att fortjana 
mesta mojliga, fusket, de hastiga ombytena av arbetsgivare, franvaron 
av yrkeskunskap. Att stalla sig yid en maskin och gora ett tempo 
fordrar inte nagon yrkeskunskap. Ingen samhorighet med foretaget, 
detta ar en del av de iakttagelser jag gjort.,,53 Statstjansten beskrivs av 
andra lagre statstjanare som en "manniskotjanst" och som "mitt A 
och 0, begynnelsen och anden,,54 for att ge nagra ytterligare exempel 
pa den gemensamma diskursen. Sjalvbild och tillskriven identitet £ly
ter har samman. 

Att bli ordinarieanstalld var ett avgorande steg for en statens tja
nare. Genom detta kom den anstallde in under statens faderliga ar
mar. Som extraanstalld var tillvaron osaker. Nagon anstallningstrygg
het fanns inte, vilket permitteringarna under mellankrigstiden tydligt 
visar. Precis som den kvinnliga arbetskraften hade inte den extraordi
narie tillgang till exempelvis inkvarterings- eller bekladnadsformanen. 
Lonen i sig var dessutom lagre. Den faststalldes inte av riksdagen 
utan via dispositionsanslag av verksledningarna och 'understalldes 
Kungl.Maj:t for godkannande. 55 En an mer osaker tillvaro hade re
servpersonalen som var beroende avandras sjukdomar, tjanstledighe
ter, eventuell sondagsledighet ell er arbetsanhopningen yid jul och 
nyar yid postverket. Betalningen var an samre och ibland beroende av 
vad den ledige betjanten sjalv kunde eller ville avsta. Nar nagon blev 
ordinarieanstalld var det darfor vanligt att det stalldes till med festlig
het er. Att sta for kaffe, med alla nodvandiga tillbehor, efter avdel
ningsmotet horde till ordinarieritualen i Linko~ing. En ny medIem 
trollade till exempel for de ovriga medlemmarna. 6 

Christina Florin har i £lera sammanhang diskuterat statens manliga 
karaktar. Staten bestod av man och representerade manliga intressen, 
om an maskerade i konsneutrala termer. 57 Sociologen RW Connell 
menar att staten var en maskulin institution vars organisatoriska 
praktik struktureras i relation till den reproduktiva arenan. 58 Den 
fasta staten innebar att man accepterades av statens broderskap. Flo
rin menar att det var da man bIev vuxen som man, kunde gifta sig och 
ta sitt samhallsansvar.59 Kampen for ordinarieskapet var darfor inte 
bara en fraga om pengar och trygghet utan ocksa ett led i den identi
tetsskapande processen. Det ar i det perspektivet ordinarieritualen 
maste forstas. 
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I sin analys av arbetarkulturen i Norrkoping 1850-1940 finner Bjorn 
Horgby att broderskapet lade stor vikt yid olika ceremonier. Dessa 
skulle kanslomassigt knyta upp medlemmarna till broderskapstanken 
samtidigt som de var bade disciplinerande och ritualiserande. 60 Horgby 
sammanbinder broderskapet, som han aterfinner hos skradderiarbetare, 
med patriarkala relationer och staller detta i motsatsstallning till 
klassorganisationen utifran Webers distinktion mellan oppna och 
stangda sociala gemenskaper. 61 Samma tolkning ar - atminstone delvis -
mojlig att go ra, utifran den tidigare presenterade analysen av relationen 
mellan den statliga arbetsgivaren och de statsanstallda, och da i 
synnerhet de yid postverket. Bland postmannen i Linkoping var ofta det 
som hande efter sjalva kretsmotet det viktigaste och finns ocksa 
protokollfort.62 Det kunde galla kaffedrickandet pa lokal, och da ofta pa 
Lindbergs konditori, kombinerat med konjak eller andra starkvaror, 
ibland till tonerna fran musikanter. S k "sarskilda brodraforbund" mellan 
medlemmar ingicks och vanskapsband beseglades med gemensamt bal m 
m.63 .Aven bland jarnvagsmannen i staden kunde moten helt upptas av 
festforberedelser och diverse forlustelser. Septembermotet 1906 hade en 
huvudfraga och den var den kommande familjefesten. En kommitte' 
tillsattes givetvis. Musik, sang, foredrag, deklamation, kaffe, dans och 
supe skulle inga i festligheterna och detta till ett pris av 2 kr per herre 
och 1 kr per dam. Under den paus som togs under motet framtradde en 
sangkor och dikter deklamerades.64 

Kvinnornas roll i den fackliga verksamheten inskranktes i princip 
till att medverka yid olika festligheter och lustresor som de lokala fo
reningarna i Linko?ing arrangerade. Andelen kvinnliga medlemmar 
var ju forsumligt. 6 Var och vartannat mote i Linkopingsavdelning
arna av Jarnvagsmannaforbundet och Postmannaforbundet diskute
rade, beslutade ell er rapporterade om fester av allehanda slag. Det 
rorde sig om allt ifnln enklare kafferep till gokottor och lustresor. 
Fram till forsta varldskrigets dyrtid var de mycket vanliga. Darefter 
tunnas frekvensen ut nagot och de avholls i huvudsak i samband med 
avflyttningar och jubileer. Fran och med 1924 beslutade postmannen i 
Linkoping att forlagga sina halvarsmoten till annan ort (bI a Motala, 
Mjolby, Atvidaberg och Vastervik) och kombinerade denna utlokali
sering med diverse "trevligheter". 66 F estverksamheten fick darigenom 
en viss ritualiserad kontinuitet. Betydelsen av festverksamheten kan 
forstas utifran de aktivitetsproblem som fanns inom jarnvagsmanna
och postmannaforeningarna, problem som ocksa delades med stora 

184 BRODERSKAPET- ATTVARASTATSANSTALLD 



delar av den ovriga fackforeningsrorelsen. Med en mycket ironisk ton 
ansIas t ex i protokollet fd,n Jarnvagsmannaforbundets avdelnings
mote i augusti 1925 i Linkoping: "Med ett klubbslag som ekade infor 
sa gott som tomma bankar oppnade ordforanden avdelningsmotet, 
halsade mangden valkommen ... ".67 1929 diskuterade postmannen i 
staden till och med om en nedlaggning av avdelningen pga "minimalt 
intresse" fran medlemmarnas sida. 68 F estverksamheten maste forstas 
som bade ett sammanhallande kitt och som en rekryteringskalla for 
fackliga aktivister. Dess betydelse for identitetskonstruktionen kan 
darfor inte nog betonas. 

Linkopingsfesterna var ofta rigorost omgardade av en rad bestam
melser om vilka som fick delta (t ex endast medlemmar, icke-med
lemmar, fruar, fastmoer eller barn). Genuskontraktets roll askadlig
gjordes da det i allmanhet endast var fruama av kvinnorna som fick 
delta utan speciell tillatelse. 69 Dessa kvinnor utgjorde inget hot mot 
de tjanstgorande mannen. Kvinnans plats var inom aktenskapet, dar 
hennes omsorg och omvardnad skulle garantera den ur bade statens 
och foreningens synpunkt nodvandiga skotsamheten. Christer Erics
son menar utifran ett liknande resonemang att aktenskapet var en 
grundlaggande ordningsprincip for bruksandan yid Nyby bruk. 70 

Klader for en man 

Det framsta uttrycket for de riter och symboler som omgardade broder
skapet utgjordes av uniformen. Symboler behover vanligtvis inte forkla
ras intellektuellt utan fungerar pa det kanslomassiga planet. Vad galler 
uniformeringen och motiven for densamma fanns dock en allmant 
accepterad retorik; allmanheten skulle kanna igen sina myndighetsper
soner, hierarkin inom verket tydliggjordes samtidigt som samhorig
hetskanslan inom verket starktes. Alla yid verket blev darigenom du
och-bror med varandra. Generalpostdirektoren var en postman i mang
den, om an den framste. Yid sekelskiftet fick brevbararna dessutom ratt 
att halsa pa militart vis, dvs med honnor, vilket starkte vi-kanslan ytter
ligare. Genom uniformen blev man ett med verket och staten. Med uni-
f b d "d' 71 ormen ar man me Slg 1 entlteten. 

Uniformen omhuldades starkt av de statsanstallda. 1910 begarde 
dessutom ledningen for Postmannaforbundet att dess exklusivitet 
skulle skyddas av statsmakterna, ett hav som for ovrigt ocksa bi
fo11s. 72 Den anvandes inte bara i arbetet. Eftersom identiteten var 
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starkt bunden till denna symbol bars den ofta aven pa fritiden, fram
for allt pa olika helg- och hogtidsdagar. Att till exempel jarnvagsman
nen i deltog i forsta maj-firandet ikladd uniform var nagot av en 
sjalvklarhet i Linkoping fran och med 1914. 73 Pa sa vis sarskiljde de 
sig fran annat arbetsfolk i demonstrationstagen. Uniformen var 
dessutom ett manligt privilegium. Den kunde givetvis endast baras av 
man. Pa sa vis manifesterades inte bara statsanstallningen i forsta maj
tigen ut an ocksa manligheten. Har tagade man och ingenting annat, 
kunde banvakter och stationskarlar signalera. Statsanstallning och 
manlighet blev pa sa vis synonyma. 

Uniformskladseln fick ytterligare konsekvenser. Vid sekelskiftet 
diskuterades alkoholfragan flitigt inom arbetarrorelsen. De statsan
stallda utgjorde darvidlag inget undantag. En sadan diskussion kan i 
och for sig forstas i ett allmant skotsamhetsperspektiv, men for 
postmannen inneholl den dessutom en identitetsstarkande dimension 
genom att hedern inom yrket och identiteten i sig symboliserades av 
uniformen. Darfor kunde man inte heller upptrada berusad i den
samma. "Gifves det val nagon vidrigare syn an en uniformskladd per
son som raglar sin vag fram, stodjande sig mot husvaggen eller som 
med sluddrigt tal mumlar fram en hop ofattbara meningar uppblan
dade med grofva svordomar, ell er som med slo blick och slapp hall
ning soker h;Hla ratt kurs." fragade sig en indignerad artikelforfattare 
i forbundets tidning. 74 U niformen, tecknet pa statstjansten, funge
rade som en skylt som maste goras heder. Vad man gjorde utan den 
spelade mindre roll. Det var genom uniformen man var igenkand och 
det var med den identiteten upprattholls. Linkopings postman over
vagde ocksa ett eventuellt forbud mot att offentligt dricka alkohol. 
Forslaget avvisades dock, da faran med att "berusa sig synbart" ansags 
over driven pga av den mattliga alkoholkonsumtion som forekom. 
Rusdrycksfragan lostes enligt dessa linjer: med uniform skulle man 

"d k 75 upptra a ny tert. 

Manliga identiteter 

Postmannens forhallande till alkoholen var dock inte fullt sa enkelt, vil
ket redan torde ha framgatt. Kaffe med konjak och du-och-bror-skalar 
horde till ritualerna. Protokollen berattar vidare om "sexor", toddy, bal, 
"forfriskningar" och "snapstilldelning".76 Har dracks alltsa konjak, na
turligtvis i uniform, pa lokal som avslutning pa foreningsmoten. Detta 
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kan endast forstas utifn'in en manlig identitet oeh den sarpragel denna 
fiek bland de statsanstallda utifran broderskapet. 

Alkohol oeh skotsamhet kan ses som varandras motpoler. Nykter
het oeh organisationsbygge ar nagot som sammankopplas i bland an
nat bade Eva Blombergs oeh Bjorn Horgbys forskning. 77 Detta sam
band ar foga kontroversiellt, men forutsatter att den manliga identite
ten inte har problematiserats i just detta sammanhang. Idealbilden av 
mannen som en vision av hur mannen "borde vara" benamner Blom
berg maskulinitet, vilken kan erovras oeh forloras med hjalp av kvin
nan. 78 Under det tidiga 1900-talet fanns ett sadant ideal dar arbetaren 
symboliserade manligheten. Det var genom arbetet mannen definie
rades oeh bland yrkesfolket var smeden oeh gruvarhetaren ofta 
monster. Christer Eriesson heskriver "karlakarlen" yid Nyhy bruk 
som en smed med star kroppshydda, mod oeh som var osentimental 
oeh grovhuggen. Detta manliga ideal var myeket kroppsligt till sin 
karaktar. Yrkesskieklig, muskulos, svettig oeh smutsig var nagra av 
denna manlighetens attrihut. 79 Ragangen drogs inte hara mot det 
andra konet utan oeksa mot andra man - de som inte var lika fysiska i 
denna bemarkelse - oeh speglar pa sa vis bade kon oeh klass. 

Jag menar att det fanns ett annat ideal, en annan manlighet, yid 
denna tid oeh som tydligt manifesterades hos brevbarare oeh postil
joner. Renlighet, skotsamhet, plikttrogenhet oeh uniformskladsel var 
nagra av dess ingredienser. Det var en manlighet som givetvis relate
rades till kvinnor men oeksa till andra man. Denna mindre fysiska 
manlighet kan, som J onas Frykman oeh Orvar Lovgren sager, forsds 
som en distansering fran arhetare oeh som en kamp for ordning i till
varon. 80 Etnologen Lissie Astrom vill darfor forklara det som ett me
delklassprojekt. Orenhet var nagot som forknippades med arhetarna 
oeh nagot som den framvaxande medelklassen maste distansera sig 

81 gentemot. 
I den man det kan talas om ett skotsamhetsprojekt fran postman

nens sida var det inte i form av en skotsamhet som syftade till den 
distansering fran over het en Horgby diskuterar,82 utan till att bli sa 
aeeepterad av oeh lika overheten som mojligt. Att postmannen i Lin
koping draek finare starkvaror pa lokal, ikladda uniform, som avslut
ning pa ett foreningsmote, blir i detta perspektiv fullkomligt begrip
ligt. Man var alIa i grund oeh botten av samma skrot oeh korn - sta
tens odmjuka tjanare - oavsett tjanstestallning oeh dessutam man. 
Preeis som Christina Florin oeh Ulla Johansson papekar var ju eigar-
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ren och dryckesglaset de manliga makthavarnas attribut. 83 Ordinarie
skapets betydelse i identitetskonstruktionen bEr darmed an tydligare. 
Det var fram till behorighetslagen endast man som kunde bli ordina
rie. Pa samma satt forhaller det sig med uniformen som av samma or
sak endast bars av man. 

Renlighet, skotsamhet och pliktrogenhet kunde i och for sig ocksa 
manifesteras av andra kollektiv av arbetare. Det skedde oftast under 
fritiden, da man kladde upp sig, spatserade i kring och rokte cigarr. Sa 
gjorde t ex de annars smutsiga smederna yid Nyby bruk. For post
mannen i Linkoping och pa andra orter horde dock denna manifeste
ring till arbetets och foreningslivets vardag, vilket var den stora skill
naden, alldeles oavsett uniformskladseln. 84 

Bortsett fran mindre grupper som konduktorer och kontorsskri
vare lag satillvida jarnvagsmannens manlighet narmare smedens och 
gruvarbetarens. Arbetet var sallan renligt, utan snarare tvartom och 
for de flesta yrkena ett renodlat kroppsarbete. Arbetet i vaxling och 
som bromsare var dessutom i stor utstrackning forenat med direkt 
fara for liv och lem. Farliga incidenter och direkta olyckor upptar en 
central plats i jarnvagsmannens kollektiva minne och ingar i det for
bundets kronikor, Henry Kjellvard, kallar "jarnvagsmentaliteten".85 

Nar riksdagen oppnade verken for kvinnor motte det haftigt mot
stand fran mannen. Detta motstand berodde inte bara pa att mannens 
monopol pa statsanstallning och darmed ocksa karriar stod pa spel, 
utan ocksa pa att manligheten, den manliga identiteten, i sig hota
des. 86 Ulla Wikander menar att genussegregeringen av arbetet bejaka
des hnge av mannen och darmed ocksa av de fackliga organisatio
nerna. 87 Denna slutsats gall er i minst lika hog grad de statsanstallda. 

Postmannens blivande ordforande Gustaf Mattelin gycklade med 
kvinnoarbetet i en artikel 1921 nar kvinnliga postexpeditorer anstall
des yid verket. Pigan fick skota hemmet medan frun i huset telefonle
des dirigerade matsedel och laxlasning fran arbetsplatsen. "Den gode 
Mattelin var i mycket en framsynt man" konstaterade hans eftertra
dare Fredrik Soderman belatet i samma anda i den officiella nekrolo
gen efter Mattelins bortgang. Till saken hor att Mattelin i samma ar
tikel foresprakat likalonsprincipen,88 vilket givetvis skulle gynna 
mannen pga dessas hogre produktionsformaga. Likalonsprincipen 
blev pa sa vis ett redskap for att aven fortsattningsvis halla kvinnor 
utanfor statstjansten. 
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Ett annat exempel utgors av den diskussion som utspann sig bland 
jarnvagsmannen i Linkoping hosten 1924. Det gallde ett forslag om att 
lata "en del skurning" utforas av kvinnlig arbetskraft. Avdelnings
styrelsen tyckte att det var ett daligt forslag eftersom arbetet i sig var 
"arligt" (dvs arbart, hederligt) och att det darfor inte skulle finnas nagon 
"genans" att utfora det. Det ansags alltsa genant for man att utfora det 
som klassificerades som kvinnoarbete. Andra medlemmar sag dock 
fordelar med forslaget. Arbetet skulle bli battre utfort om kvinnor stod 
for jobbet - det var ju anda kvinnogora. 89 Det var samma avdelning som 
knappt tio ar tidigare uttalat sig for kvinnligt medlemskap i det 
socialdemokratiska partiet i syfte att vara ett stod for mannen.90 

Linkopingsdebatten om skurningen ar ett tydligt exempel pa det 
etnologen Lissie Astrom kallar for ett manligt tabu mot sa kallade 
"fruntimmerssysslor".91 Nar marinen skulle havda sin manliga identitet 
och prestige kravdes en tydlig avgransning mot allt som kunde uppfattas 
som feminint , och att skura var knappast en sak for de kroppsarbetande 
stationskarlarna yid SJ. . 

Radande genuskontrakt ar till sin karaktar oftast osynligt och ingar 
i en delvis outtalad samhallsdiskurs. Det ar forst nar det hotas eller ar 
under omforhandling som det synliggors, som exempelvis i det sena 
1800-talets debatt om kvinnans plats inom posten eller om posts ta
tionsforesrandarkarens rekryteringsbas en bit in pa det nya seklet. 92 

Inforandet av kvinnlig rostratt och behorighetslagens ikrafttradande 
var just sadana tillfallen. 93 Att de inte satte storre spar i identiteten 
beror i huvudsak pa att Postmanna- och Jarnvagsmannaforbunden 
inte namnvart berordes av denna omforhandling. 1930 noterades att 
tva kvinnor var medlemmar i Linkopingsavdelningen av Jarnvagsman
naforbundet. Motsvarande hos postmannen i staden skedde forst 
1938, da existensen av den forsta kvinnliga medlemmen uppmark
sammades. 94 Det var i de hogre tjanstemannagrupperna som kvin
norna framst utgjorde ett hot. Det var ocksa bland dem och i riksda
gen debatten om gift kvinnas ratt till statstjanst i huvudsak fordes. En 
och annan kvinna inom jarnvagsmanna- och postmannaomradet 
kunde sarillvida narmast betraktas som ett pittoreskt inslag och dar
for kunde respektive forbund man betankligheter kosta pa sig utta
landen om lika Ion oavsett kon, som Mattelin i exemplet ovan eller 
Linko~ingsjarnvagsmannens bejakande av kvinnligt ordinarieskap 
1928.9 Mannens formodade storre produktivitet skulle andock garan-
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tera genusarbetsdelningen. Pa sa vis fanns en symbios melIan genus 
och facklig logik. Broderskapets regler galIde fortfarande. 

MELLAN VERK OCH STAT - KOMPARATIVA ASPEKTER 

Den kollektiva idemiteten har sa Iangt i huvudsak behandlats pa den 
hogsta nivan, den som avgransas av arbetsgivarskapet. I mycket har 
ocksa postverket fatt tjana som exempeL Broderskapet var tydligt dar, 
aven om dess karakteristika likafullt aterfinns vid S]. Stationskarlar och 
banvakter slog ocksa vakt om sitt ordinarieskap. Det marks ime minst 
under 1920- och 30-talens kristider och i tveksamheten infor forhand
lingsordningen. Jarnvagsmannaforbundet stred ocksa lange for att verk
stadsarbetarna skulle fa ordinarieanstallning innan deras anstallningsvill
kor kom att bli reglerade i kollektivavta1.96 Uniform en var ett samman
hallande kitt aven vid 5J liksom den manliga exklusiviteten i ordinarie
skap och den manliga definitionen av tjansten. 

Det finns dock viktiga sarskiljande drag som indikerar att broder
skapet var mindre betydelsefullt vid 5J an vid posten och som darmed 
ocksa forsvagade jarnvagsmannens identifiering med statstjansten 
som sadan. Dessa sardrag kan forklaras dels utifran respektive for
bunds sammansattning, dels utifran forhallandena vid respektive verk 
och de olika strategiska val som traffades. 

Efter analysen av de lagre statstjanarnas identitet i egenskap av 
statsanstallda har det blivit dags att lyfta fram de komparativa aspek
terna. I en sadan jamforelse med de tva verkens personal ar det nod
vandigt att aterkoppla till den operationalisering av dikotomin "vi
och-dom" som tidigare har gjorts liksom att fora in de strategiska 
valens betydelse for identitetskonstruktionen. 

Postmannaforbundet organiserade manniskor som alla hade en och 
samma arbetsgivare. Det fanns i och for sig enstaka fors ok till privat 
lokalpost, aven i Linkoping, men dessa var av ytterst flyktig och kort
varig karaktar. 97 Medlemmarna hade alIa i nagon mening staten som 
arbetsgivare. Manga jarnvagsman var fram till forstatliganderuschen i 
slutet av 1930-talet privat anstallda och lydde darfor under helt andra 
arbetsrattsliga villkor. I Linkoping var t ex endast en tredjedel av de 
organiserade jarnvagsmannen statsanstallda. 98 Forhandlingar, kollek
tivavtal och till och med strejker kunde per definition hora till en 
jarnvagsmans vardag, vilket under inga villkor var mojligt for en 
postman vid denna tid. Jarnvagsmannens idemitet baserades darfor 
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inte i lika stor utstrackning som hos postmannen pa statsanstaU
ningen utan var satillvida resultatet av mixen av arbetsgivarskapets 
skiftande natur och darmed mer klassbaserad. Orjan Nystrom karak
teriserar i sin bok om vaxlingspersonalen yid Goteborgs godsbangar
dar ocksa forhallandena yid jarnvagen som mer "affarsmassiga" och 
lika industrin. 99 Det ar dessutom frapperande hur den fackliga retori
ken skiljer sig meUan de tva forbunden. Medan jarnvagsmannen ofta 
talade om klasstillhorighet var kunskap och god anda nyckelord for 
postmannen. Intressant nog skedde en markant forandring i Post
mannaforbundets nya stadgar fran 1930, samma ar forbundet beslu
tade om att soka intdide i LO, da dessa talar om "arbetarklassens fri
gorelse" och "obrottslig sammanhallning".100 De starka yrkesidentite
terna bland flera grupper av jarnvagsman ar en forklaring till denna 
skillnad liksom den postala kombinationen av starkt broderskap och 
professionella strategier. 

Vid postverket var ordinarieanstallningen nagot efterstravansvart 
och legio. Kampen for ordinarieskapet var, da riksdagen lange fast
stallde det exakta antalet ordinarie, mer central dar an yid SJ. Denna 
kamp fordes bade centralt och lokalt. Att andelen icke-ordinarie 
ibland oversteg de ordinarie kunde foretagsmassigt motiveras ur re
kryteringshanseende och ur behovet av ett visst ekonomiskt spelrum, 
men sags samtidigt $Om nagot av en dysfunktion fran bada parter da 
verksandan inte kunde befordras med ett alltfor omfattande reserv
och extraordinariesystem. Ickeordinarieskapet kunde diskursivt ac
cepteras sa lange det var ett led i rekryteringen, men i ovrigt var det 
negativt for alla parter. 

Vid SJ var det grundlaggande systemet detsamma, men komplice
rades av existensen av ett parallellt arbetsrattsligt paradigm. T ex 
lydde jarnverksverkstadernas arbetare och banarbetarna under kol
lektivavtal. Dessa bada grupper innefattades inte i tjanstemannakate
gorin utan benamndes som statens arbetare, alldeles oavsett att de 
tillhorde samma fackliga organisation som merparten av tjansteman
nen. 

Dessa forhallanden forklarar bade skillnaden i strategival och i 
identitet meUan de tva forbunden. Jarnvagsmannens tidigare intra de i 
LO kan rimligtvis ocksa forstas i detta perspektiv. SJ:s storlek visavi 
Postverket ar dessutom en mojlig orsak till att de patriarkala banden 
som ofta sags forutsatta ett existerande broderskap var svagare. 101 

Overgangen fran broderskap till klassorganisation, for att aterknyta 
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till Horgbys terminologi, skedde darfor snabbare for jarnvagsman
nens del. Bjorn Horgbys definition ar dock i sammanhanget alltfor 
snav da det statliga broderskapet inte begransades till organisationen. 
Broders sammanslutning skedde med statsanstallningen som ram och 
omslot darfor hog som lag, arbetsgivare som anstallda. Broderskapet 
var nagon som formulerades, konstruerades och upprattholls genom 
symbiosen melIan kolIektiv och tillskriven identitet. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel har fragan om de lagre statstjanarnas kollektiva identi
tet/identiteter sratt i centrum. Analysen har utgatt fran en operationali
sering av identitetsbegreppet, dar olika identitetsnivaer har konstruerats. 
Operationaliseringen har mojliggjort en diskussion kring bade den kol
lektiva identitetens innehall och sambandet mellan denna identitet och 
de strategiska val som behandlades i det foregaende kapitlet. 

Pa den lagsta nivan Finns en identitet knuten till yrket som hos 
jarnvagsmannen kunde vara speciellt stark och tidigt tog sig uttryck i 
en rad yrkesorganisationer. I det under lang tid homo gena Postverket 
var arbetsdelningen inte Iangt lika driven och darfor forekom inte 
helIer splittrande yrkesidentiteter i lib stor utstrackning. 

Pa den andra nivan Finns en identitet knuten till de gemensamma 
intressen de lagre statstjanarna kunde ha som kar gentemot andra 
grupper, pa liknande satt som skillnaderna mellan arbetare och tjans
teman inom det privata naringslivet. Karandan tog sig uttryck i ge
mensam facklig organisering skild fran de hogre tjanstemannen. Den 
vande sig ocksa mot olika utanforsraende grupper som kvinnor. Hos 
postmannen tenderade yrkesidentitet och karanda att flyta samman, 
pa grund av karens homogenitet, och resulterade i intrangnings- och 
utestangningsstrategier av professionellt slag som baserades pa den 
exklusiva erfarenhetsbaserade postala kunskapen. Det ar svarare att 
hitta en liknande tendens hos jarnvagsmannen, som utifran de starka 
yrkesidentiteterna snarare narmade sig en identitet som mer basera
des pa klasstillhorighet. De starkare fackliga inslagen i jarnvagsman
nens strategiska val motsvarades alltsa identitetsmassigt av en mer 
klassbaserad kollektiv identitet an en identitet uppbyggd kring ar
betsgivaren. 

De tva lagsta identitetsnivaerna ar knutna till den direkta arbets
uppgiften, liksom klocktidens betydelse for sjalvuppfattningen. Det 
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forholl sig annorlunda med de tva hogre identitetsnivaerna, verks
respektive statsanda, dar oeksa bade arbetsgivarens syn pa de an
stallda oeh arbetsgivarens strategiska val angav utrymmet for de an
stalldas kollektiva identitet. Den patriarkala verksandan syftade till att 
knyta de anstallda till arbetsgivaren genom att konstruera en identitet 
nara forbunden med samma arbetsgivare, uppbyggd kring omsesidiga 
forpliktelser. Byrakratiseringen fungerade i samma riktning da den 
inom en hierarkisk struktur stravade till att behandla alla lika i ett 
opersonligt system. De korporativa inslagen i arbetsgivarstrategin ka
naliserade de anstalldas intressen till de faekliga organisationerna, vil
ket sammantaget kunde befordra den verksanda som var ett av malen 
for den statliga arbetsgivarpolitiken. 

Pa en hogre niva stravade arbetsgivaren efter att verksandan 
utveeklades till en identitet knuten till statsanstallningen som sadan. 
Medlen for denna var framst ordinarieanstallningen, uniformen oeh 
statstjanstens manliga definition - nagot som omfattades med hull 
oeh har aven av de lagre statstjanarna yid S] oeh Postverket. Formen 
for denna symbios mellan tillskriven oeh sjalvuppl~vd kollektiv 
identitet blev broderskapet. Alla var statens odmjuka tjanare, oavsett 
stallning i den byrakratiska administrativa hierarkin. Ordinarieskapet 
var sa viktigt for identitetskonstruktionen hos jarnvags- oeh postman 
att de inte drev fragan om forhandlingsratt oeh kollektivavtal till sin 
spets. Det huvudsakliga strategiska valet forblev politiskt, om an inte 
lika underd.lnigt 1937 som 1897. 

Idealtypen for en statstjanare var en ordinarieanstalld man iford 
uniform. Identiteten bands hart till ordinarieanstallningen som till
handaholls av verket oeh staten oeh skilde den statsanstallde fran all 
annan arbetskraft. Genom ordinarieanstallningen blev mannen man 
oeh kunde gifta sig oeh ta familje- oeh samhallsansvar. Uniformen var 
symbolen for den statliga tjansten oeh forstarkte den exklusivt 
manliga karaktaren da uniformen endast kunde baras av man. Skillna
den mellan identiteterna hos jarnvags- oeh postman var darfor framst 
lmuten till de tva lagre nivaerna, inte minst vad galler den konsmas
siga dimensionen av identiteten. ]arnvagsmannens manlighet lag nara 
den identitet som fanns bland smeder oeh gruvarbetare, pga att det 
handlade om ett i huvudsak "vanligt" kroppsarbete oeh att det stan
digt var forenat med fara for liv oeh lem. Postmannens manlighet var 
mer i samklang med det renlighets- oeh prydlighetsprojekt som be
drevs inom medelklassen oeh bland arbetsgivarna. Den postala man-
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ligheten var ett av uttrycken for en identitet som nara forbands med 
just arbetsgivaren och som darfor betonade samhorigheten med 
overheten i stor utstraclming och var ett led i ett patriarkalt projekt. 
Broderskapstanken var alltsa mer uttalad bland postman an bland SJ:s 
anstallda. 

Forst nar grundvalarna for det arbetsrattsligt specifika med 
statsanstallningen rubbades, forst genom forhandlingsrattens 
genomforande i praxis och sedemera ordinarieskapets upphorande 
genom 1965 ars riksdagsbeslut, kunde en verklig forandring av de lagre 
statstjanarnas identitet ske. Dessa strukturella forandringar ligger dock 
utanfor denna avhandling att behandla. 
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DEL IV 

Sammanfattning 





KAPITEL 8 

Man i staten - makt och hegemoni 
- en sammanfattande diskussion 

Denna avhandling har lyft fram en i den historiska arhetslivsforskningen 
ofta hortglomd eller :hminstone styvmoderligt hehandlad grupp i ramp
Ijuset, de statsanstallda. Syftet har varit att analysera de statsanstalldas 
identitet och de strategiska val de traffade for att hantera relationen till 
den statliga arbetsgivaren. Detta syfte har genomforts med utgangs
punkt fran stationskarlar, brevbarare och andra lagre statstjanare yid 
Statens Jarnvagar respektive Kungliga Postverket under 40-arsperioden 
1897 - 1937. 

F orutsattningarna for undersokningen har liknats yid en fot
bollsmatch dar reglerna skrivits av det ena laget, arbetsgivarna. Reg
lerna utformades utifran principen om statens hoghetsratt, dvs den 
statliga arbetsgivarens ratt att ensidigt faststalla loner och andra ar
betsvillkor. Statens, «det allmanas", basta sattes fore evemuella 
sarimressen, iitminstone i retorisk mening. Av den anledningen sak
nade de anstallda forhandlings-, avtals- och strejkratt. Denna arhets
rattsIiga situation har darfor betraktats som en styrande struktur, vars 
Iegitimitet utgjordes av Iagarna. Samtidigt har jag betonat att ut
gangen av matchen langt ifriin var given pa for hand, utan den var he
roende av de strategiska valen pa omse sidor och hur val bollen spela
des. Dessa strategiska val har behandlats utifran ett amal cemrala be
grepp, presenterade i kapitel 2, som ocksa tolkats i term er av maktre
surser. Aktorernas betydelse forstarks av att den statliga arbetsgiva
ren var politiskt tillsatt, paverkbar och darmed ocksa avsatthar och pa 
sa vis beroende av valmansldrens sammansattning och de politiska 
fluktuationerna pa arbetsgivarbanken. Det var i denna konkreta miljo 
som de lagre statstjanarna konstruerade sin identitet. 

Fore 1897 spelade de facldiga organisationerna inom det statliga 
arbetsgivaromradet en ringa roll och efter 1937 minskades riksdagens 
avgorande inflytande pa arhetsgivarpolitiken. Darfor var relationen 
mellan staten och dess anstallda under undersokningsperioden fram-
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for allt ett mote mellan riksdagen och fackforeningarna. Det konkreta 
motet mellan staten och dess anstallda yid SJ och Posten skedde i sin 
tur i arbetet, i den lokala verkligheten pa kontor och stationer. Den 
lokala verkligheten var ocksa arenan for konstruktionen av de lagre 
statstjanarnas kollektiva identitet. Darfor har avhandlingens syfte 
studerats utifran tva separata arenor, en central i form av riksdagen 
och en lokal i form av Linkoping. Riksdagens ledamoter respektive 
Linkopingsavdelningarna av Jarnvagsmanna- och Postmannaforbun
den har pa sa vis utgj ort avhandlingens direkta aktorer. 

Nu har det blivit dags att sammanfatta avhandlingens resultat. Jag 
borjar med den statliga lonepolitiken (del H), fortsatter sedan med de 
strategiska valen pa forst arbetsgivarsidan och sedan statstjanarsidan 
(del IH kapitel 6), for att till sist behandla fnlgan om identiteterna 
(del IH kapitel 7). Fragan om makt behandlas fortlopande och hege
monin tas i synnerhet upp i samband med identiteterna. Samman
fattningen avrundas med ett avsnitt om formation och forandring. 

DEN STATLIGA LONEPOLITIKEN 

Utgangspunkten har har tagits i utvecklingen av den statliga lonepoliti
ken under perioden 1897-1937, da arbetsgivarens lonepolitik skapar 
forutsattningarna for fackens strategiska val. Yid SJ och Postverket ska
pades ett lonesystem som balanserades i den statliga budgeten. Syftet var 
bade att garantera en rimlig loneniva for statstjanarna och att lonekost
naderna skulle vara kalkylerbara av statsfinansiella skal. Det sistnamnde 
uppnaddes genom det Iangsamma regleringsarbetet. Finessen med lone
systemet var att det samtidigt som en lonenivagaranti och en begransad 
karriarmojlighet gays till den enskilde betjanten fanns det mojligheter att 
kompensera grupper med sarskilda kostnader utan att hela systemet 
rubbades. Dyrorts-, alders- och bostadstillagg var uttryck for denna 
flexibilitet i ett annars trogrorligt system. Levnadskostnadernas stegring 
utgjorde det stora hotet mot detta system. Prisutvecklingen under det 
tidiga 1900-talet tvingade fram det ena tillfalliga tillagget efter det andra 
och 1907 ars regleringar hojde lonerna drastiskt. 

Levnadskostnadsokningen under forsta varldskrigets dyrtid med
forde att systemet mer eller mindre gick over styr. 1919 ars regle
mente blev losningen pa problemet. Anstallningen yid de olika kom
munikationsverken gjordes likvardig, manga av de olika naturaforma
nerna rensades bort och lonerna bands yid levnadskostnadsutveck-
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lingen genom en indexreglering. Loneutvecklingen for de statsan
stallda blev darefter mer stabil an tidigare. Samtidigt hade framgangen 
for den statliga lonepolitiken en baksida, da realloneutvecklingen 
darefter inte kunde matcha utvecklingen pa den privata arbetsmark
naden. Missnojet med den statliga lonepolitiken medforde darigenom 
att hela den arbetsrattsliga situationen kom att ifragasattas. Kraven pa 
en forhandlingsordning blev allt starkare och resulterade i 1937 ars 
riksdagsbeslut om en begransad forhandlingsratt pa det statliga ar
betsmarknadsomradet. 

STRA TEGIER OCR MAKT - ARBETSGIV ARSIDANS VAL 

Staten byrakratiserades under senare delen av 1800-talet. Det var ett 
strategiskt val som bade "tag i tiden", utifran utvecklingen inom det pri
vata naringslivet, och som var nodvandigt med tanke pa verksamhetens 
natur. Statens interventionism var betydande pa kommunikationsomra
det, dar reglering och rutinisering kravdes for att verksamheten over hu
vud tag et skulle fungera. Rationaliteten och kalkylerbarheten i det byra
kratiska systemet slog darfor igenom saval produktionsmassigt som 
administrativt och personalpolitiskt. Pa lonepolitikens omrade innebar 
det ett system som mojliggjorde en berakning av de loneformaner som 
ingick i den statliga budgeten samtidigt som statstjanarna bands yid 
statsanstallningen genom den livslanga anstallningen, konstitutorialen. 

Byrakratiseringen av det statliga arbetsgivarskapet var nodvandigt 
men samtidigt inte tillrackligt for att mota kraven pa saker drift och 
trofast personal. Darfor kombinerades byrakratiseringen med andra 
arbetsgivarstrategier. Patriarkalismen, med sin omsesidighet och sitt 
trygghetssystem, levde kvar i form av arbetsgivaransvaret gentemot 
de anstallda och ambitionen att binda arbetskraften till staten genom 
t ex tjanstebostader och andra formaner yid sidan av den kontanta 
lonen. Det yttersta uttrycket for dessa ambitioner var konstitutorial
anstallningen. Olikheten mellan overhet och underlydande uppratt
holls av den statliga hoghetsratten. Byrakratin uttrycktes i reglemen
ten och instruktioner, med sina detaljerade bestammelser och den 
tydliga hierarki som fanns "inbakad" dari. Samtidigt befastes ocksa de 
patriarkala inslagen genom att det sociala trygghetssystemet skrevs in 
i dessa byrakratiska redskap. Den ofullstandiga byrakratiseringen 
tydliggjordes ytterligare av att bade S] och Posten hall sig med andra 
personalkategorier yid sidan av de ordinarieanstallda. Dessas anstall-
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ningsvillkor reglerades pa annat vis an via den ordinarie budget en ge
nom personliga komrakt, emreprenad, kollektivavtal etc. 

1919 ars gemensamma reglemente for kommunikationsverken var 
ett viktigt trendbrott och en seger for byrakratiseringen. Detta in
tryck forstarks da reglememet dessutom kom att bli monsterbildande 
for det statliga arbetsgivarskapets fortsatta utveckling. Vissa patriar
kala drag levde dock envist kvar, som t ex det omsesidiga band som 
knots genom konstitutorialen. Patriarkalismen var nodvandig for att 
binda arhetskraften till verket och staten. Det utrymme i arbetsgi
varstrategin som darmed skapades innebar samtidigt att godtycket 
fick spelrum. Lokalt forsokte ocksa arbetsgivarrepresemamer i form 
av exempelvis stationsinspektorer och postmastare att inom ram en 
for systemet godtyckligt styra befordringar och tjanstefordelning i 
gammal patriarkal anda. 

1919 ars riksdagsheslut innebar likaledes ett definitivt genombrott 
for de korporativa inslagen i den statliga arbetsgivarstrategin. Over
laggningar med personalen hade forekommit tidigare, fr a nar det 
gallde den icke-ordinarieanstallda personalen, men ocksa genom att 
represemamer for de anstallda deltog med sin sakkunskap i utred
ningar och kommitteer. Fran 1919 formaliserades sadana overlagg
ningar och samrad i ett omfattande namndsystem, dar arbetsgivaren 
utifran hoghetsratten tog sig ratten att avgora vilka som represeme
rade personal en. 1937 ars beslut om forhandlingsordning innebar sa
tillvida ett erkannande av de anstalldas kollektiva imressen da ratten 
till overlaggningar gays till de storre fackliga organisationerna, som 
exempelvis Jarnvags- och Postmannaforbunden. 

Verksandan liksom staten var exklusivt manlig. Staten var en arena 
for manlig maktutovning och som har har tolkats som ett broderskap. 
Kvinnor sattes pa undantag i staten da ordinarieskapet fram till be
horighetslagen var ett manligt privilegium. Behorighetslagen forand
rade, atminstone pa papperet, spelplanen. Forsvaret av broderskapet 
inriktades darefter pa att ifragasatta gift kvinnas ratt till statstjanst. 
Den negativa synen pa den kvinnliga arbetsformagan var ett viktigt 
retoriskt grepp i detta forsvar. Da det i stort radde konsensus mellan 
stat och anstallda i denna fraga kan darfor genus ses som ett gem en
samt strategiskt val. 

Staten ar inte homogen utan politiskt sammansatt. Detta innebar 
att olika synsatt pa arhetsgivarskap och de statsanstallda tavlade med 
varandra. Under perioden 1897-1937 skedde en utveckling fran en 
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allman sparsamhet med statens medel till att olika sarintressen och 
sedermera ett slags allmanintresse dominerade. Denna forandring var 
ett av uttrycken for denna kamp. Pa sa vis blev valet av strategi ocksa 
centralt for forsdelsen av det statliga arbetsgivarskapet och dess for
andring over tid. Det statliga arbetsgivarskapet utformades 1897 som 
ett led i en snal stats verksamhet. "Den snala staten" bar starka patri
arkala drag men hade borjat att byrakratiseras. Arbetsgivarskapet ut
formades som en symbios mellan dessa tva strategier. 1937 sag staten 
annorlunda ut. Arbetsgivarskapet i den framvaxande folkhemsstaten 
var byrakratiserat och denna dominerande strategi kombinerades da 
med fr a korporativa drag. Patriarkalismen levde dock kvar i diskur
serna kring statstjansten och i det fundament som reglerade loner och 
andra anstallningsvillkor. 

STRATEGIER OCH MAKT - DE LAGRE STATST]ANARNAS VAL 

Det politiska arbetsgivarskapet var grundvalen for de stat.sanstalldas val 
av en politisk strategi for att hantera sin relation till arbetsgivaren. Kra
yen kunde vara fackliga till sitt innehall, som exempelvis i fragan om 10-
nens storlek och form. De kunde ocksa lana drag fran den professionella 
arenan i t ex havdandet av den exk1usiva yrkeskunskapen och kravet pa 
kontroll av tilltradet till yrket, vi1ket fr a gallde postmannen och de yr
kesgrupper yid verken som foredrog att sta utanfor de tva huvudforbun
den. De ordinarieanstallda betjanterna och tjanstemannen forsokte ute
stanga konkurrerande grupper, som kvinnor, fran statstjansten. Beja
kandet av den larlingsgang som fanns inbyggd i reserv- och extrasyste
met liksom av de olika utbi1dningskurser som arrangerades inom ramen 
for verken var uttryck ocksa for detta. Det fackliga missnojet riktades 
mot att 1arlingsgangen ansags var for lang och den ibland godtyckliga 
befordringen via utbildningssystemet. 

Den politiska strategins karna var, alldeles oavsett kravens innehall, 
att de riktades till en arbetsgivare som var politisk och vars samman
sattning var av avgorande betydelse for att fa gehor for dessa. Parti
politiskt hade Jarnvagsmanna- och Postmannaforbundet sitt storsta 
stod bland socialdemokrater och dess olika vansterutbrytningar. 
Dessa partiers frammarsch i riksdagsvalen var till fordel for de fack
liga kraven. Samtidigt maste det betonas att en stark arbetarrorelse i 
riksdagen inte givet gynnade de sarintressen de lagre statstjanarna 
hade. Det socialdemokratiska partiet tvingades ta andra hansyn i ut-
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formandet av den konkreta politiken, varfor sambandet inte var au
tomatiskt. Detta samband var inte heller entydigt nar det gallde med
lemskapet i LO. De krav som framfordes till 1928 ars lonekommitte 
var mer modesta fran det stora LO an fran statstjanarsammanslut
ningen seo. Postmannen var, till skillnad fran jarnvagsmannen, med 
i seo och kunde darigenom fortsatta att driva sina krav som ett ut
praglat sarintresse. 

Fore forfattningsforandringen och rostrattens inforande 1918-21 
var dock inte den partipolitiska bilden entydig. Dels fordes de fack
liga kraven ofta fram aven fran liberalt hall och dels var den partipoli
tiska strukturen i riksdagen langt ifran fullgangen. Frondorer som 
hogermannen och kyrkoherden E D Heuman, som arbetade hart for 
postmannakraven yid 1907 ars riksdag, ar ett exempel pa detta. Exis
tens en av s k politiska vildar i riksdagen var ett annat. 

Den fackliga metodiska arsenalen var likaledes huvudsakligen poli
tisk till sin karaktar i form av petitioner till befal, verksledning och 
riksdag, lobbyverksamhet riktad gentemot enskilda riksdagsman, ut
nyttjandet av valsedeln i takt med rostrattens utvidgning samt "egna" 
arbetsgivare i form av riksdagsman ur de egna led en. Jarnvagsmannen 
var mycket framgangsrika i det sistnamnda avseendet och var under 
lang tid den bast representerade fackliga gruppen i riksdagen. Ur dess 
led hamtades ocksa tva av de socialdemokratiska ministrarna under 
1930-talet. Postmannen saknade denna goda representation och fick 
darfor huvudsakligen forlita sig pa "den goda staten" och valvilligt 
installda riksdagsledamoter. Postmannaforbundet lyckades darvidlag 
relativt vaI, sa tillvida att den partipoIitiska uppslutningen eft er lobby
ing och petitioner oftast var mycket bred. 

Den statliga hoghetsratten medforde att staten ensidigt faststallde 
loner- och andra arbetsvillkor. Detta forhallande innebar dock inte 
att arbetsgivarens val av strategi var ointressant for de anstallda. De 
statsanstallda bejakade darfor byrakratiseringen da den innebar ett 
skydd mot det godtycke som forekom liksom att byrakratin innebar 
en lone- och befordringsutveckling som var kalkylerbar for bade kol
lektiven och den enskilde anstallde. Samtidigt foredrog de lagre stats
tjanarna ocksa det trygghetssystem och den omsesidighet som karak
teriserar en patriarkal relation sam ett yarn mot marknadskrafterna. 
De statsanstalldas tveksamhet infor en forhandIingsordning var ett 
tydligt exempel pa detta. Den livsHtnga anstallningstrygghet sam Llg i 
konstitutorial och ardinarieskap var hnge mer yard an ratten att i 
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forhandling paverka sin livssituation. Allt eftersom de fackliga orga
nisationerna vaxte fram och fick mycket hog anslutningsgrad kunde 
ocksa korporativa losningar vara av intresse for de statsanstallda. En 
speciell egenhet med det politiska arbetsgivarskapet var att de stats
anstallda kunde sitta pa arbetsgivarbanken, som bade representanter 
for arbetsgivare och for de anstallda, vilket kunde forkroppsliga tan
ken pa det klassamarbete som ligger i korporativismens natur. For 
jarnvagsmannen var detta speciellt betydelsefullt pga deras starka re-
presentation i riksdagen. 

Den riidande arbetsrattsliga situationen desarmerade effektivt an
vandandet av de maktresurser som var mojliga for privatanstalld ar
betskraft. Att strejka var ett direkt lagbrott som automatiskt ledde till 
avsked. Att obstruera, dvs slaviskt folja reglementen och instruktio
ner oavsett vilken tid det nu an tog, var visserligen mojligt men i 
praktiken otankbart da det innebar att maninte levde upp till den bild 
de anstallda hade av sig sjalva och som omvarlden tillskrev dem. Pos
ten maste fram och ragen skulle folja tidtabellen. Ett utpraglat fack
ligt strategival var av dessa orsaker bade otankbart och ett val de lagre 
statstjanarna avstod ifriin. 

De professionella gruppernas maktresurser, i form av kunskaps
monopol, var hell er inget fullgott alternativ for de statsanstallda. Ex
klusiviteten i den postala kunskapen hos brevbarare och postiljoner 
liksom i jarnvagsgeografi hos stationskarlar i vaxlingstjanst var ime en 
kunskap grundad i vetenskaplig mening. Den kunde i princip vem 
som helst lara sig. Exklusiviteten lag i dess erfarenhetsbaserade natm, 
erfarenheter som endast kunde inforskaffas genom lang och trogen 
larotid. De lagre statstjanarna yid postverket stravade dock, eft er 
professionellt monster, att utnyttja denna speciella kunskap for att 
kontrollera tilltradet till yrket. Genom de intrangnings- och ute
stangningsstrategier som i synnerhet Postmannaforbundet tillampade 
framtradde de professionella inslagen i strategivalet an tydligare. I 
detta gjorde de dessutom gemensam sak med hoga vederborande da 
hierarkin tillhandaholls av verket liksom ordinarieanstallningens 
manliga exklusivitet. 

De lagre statstjanarnas strategiska val under "den snala statens" tid 
yid sekelskiftet var uteslutande politiskt. Denna politiska strategi tog 
sig underdaniga uttryck pga de starka patriarkala dragen i arbetsgiva
rens strategival. 1937 var fortfarande det politiska strategivalet domi
nerande, men i taln med patriarkalismens tillbakagang pa arbetsgivar-
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sidan var den inte aIls lika underdanig som tidigare. I "den framvax
ande folkhemsstaten" vaxte den fackliga strategin, har tolkad som den 
fackliga strategi som anvandes inom det privata naringslivet, i bety
delse. 

Genus har har behandlats som en gemensam strategi. 1897 var bro
derskapet intakt och utestangningen av kvinnan upprattholls genom 
lagarna. 1937 hade kvinnan fatt politisk rostratt och ratt till stats
tjanst varfor broderskapet istallet skot in sig pa kvinnans forment 
samre produktionsformaga och att halla de gifta kvinnorna borta fran 
statstjansten. 

HEGEMONI OCH IDENTITET 

Relationen mellan arbetsgivare och anstallda later sig garna tolkas som 
en fraga om makt. Makt ar i sig ett relationelIt begrepp vilken forutsatter 
att fIer an en "part" Finns. Detta galler oavsett om makt forstas som na
gonting tvingande ell er nagot mer manipuIativt.1 Makt ar samtidigt ett 
abstrakt begrepp som ar svart att operationalisera. Av den anledningen 
har bl a Klas Amark och sociologen Waiter Korpi foresprakat anvandan
det av begreppet maktresurser. Med en sadan ansats blir det mojligt att 
fokusera den uppsattning av konkreta resurser (som t ex kapital, arbete, 
kunskap och vald) parterna kan mobilisera i den givna historiska situa
tionen for att paverka ut gang en av maktkampen.2 

Den statliga arbetsgivarens legitimitet garanterades av lagarna. Det 
var arbetsgivaren som skrivit reglerna och som ocksa kunde agera 
domare om nagon ansags bryta mot regelverket. Sanktionsmojlighe
terna var av manga slag och omfattade allt ifran varningar till avsked. 
Daremellan fanns ett brett spektrum av bestraffningar dar 
tvangstransport, loneavdrag och utebliven befordran utgjorde nagra 
av inslagen. Den statliga arbetsgivaren satt med de viktigaste maktre
surserna pa hand. Dessa maktresurser var dock inte tillrackIiga da 
verksamheten bast gynnades om "tjansteandarna" trivdes och fann sig 
i underordningen. Nojda betjanter arbetar battre, som generaIpostdi
rektor Edvard von Krusenstierna uttryckte den patriarkala relationen. 
Arbetsgivarens ofullstandiga anammande av byrakratin och utnytt
jande av patriarkalism och korporativism som komplementerande 
strategier, forklaras av dess behov av en stabil och trogen arbetskraft. 

For att forklara symbiosen liksom tyngdpunktsforskjutningarna 
mellan de tre alternativa arbetsgivarstrategierna ar hegemoni ett 
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nyckelbegrepp. Hegemoni kan forst:1s som en maktstruktur dar det 
rader en "ideologisk" konsensus mellan alla berorda kring den ra
dande over- och underordningen. 3 Genom framvaxten av en diskurs 
kring "vi-i-verket" skapades starka band mellan hog och hlg i verket, 
oavsett stallning i den byrakratiska tjanstehierarkin. Nit, pliktkansla, 
hederlighet och manligt kon var viktiga pusselbitar i den tillskrivna 
identitet som gays de anstallda yid jarnvag och post och som var ett 
led i verksandans konstruktion. Med verksandan och diskurserna om 
den goda staten och monsterarbetsgivarskapet stravade overheten att 
"mystificera" ojamlikheten; alla var i grunden verkets (och darmed 
ocksa "det allmanas") nitiska och trofasta tjanare, alla var dessutom 
man och generaldirektoren endast en i mangden, om an den framste. 
Staten skulle vara ett moraliskt och rattvist monster. Dessa diskurser 
predikades envist fran overheten och utgjorde karnan i den kulturella 
dynamik som uttrycks i hegemonin. For exempelvis kyrkoherde 
Heuman innefattades relationen mellan overhet och underlydande i 
den konservativa tanken om samhallet som en organism; huvudet 
kunde bara ma bra om fotterna ocksa trivdes. Den moraliska rattvisa 
som ofta framkom i bade betjanternas petitioner och riksdagens be
handling av dessa uttryckte pa ett liknande satt hegemonins inneMll -
det omsesidiga patriarkala bandet mellan overhet och underlydande. 

Betjanternas och tjanstemannens accepterande av underordningen 
utgor hegemonins andra sida. Den tillskrivna identiteten sammanfoll 
pa flera punkter med de lagre statstjanarnas sjalvbild. Jag har har ar
betat med ett identitetsbegrepp som utgatt fn'in Zygmunt Baumans 
dikotomi "vi-och-dom", dvs hur kollektiv deflnierar sig sjalva gente
mot andra. Identiteten har betraktats som socialt och relationellt 
konstruerad och pa en kollektiv niva. Dikotomin "vi-och-dom" har 
operationaliserats i fyra olika nivaer som applicerats pa de lagre stats
tjanarna. Pa den lagsta nivan fanns en identitet knuten till varje en
skilt yrke och som tidigt resulterade i sarorganisering eft er yrke och 
splittring inom statstjanarleden. Den kollektiva identiteten pa den 
andra nivan knots till de tjanstegrupper som definierades som lagre 
statstjanare och som manifesterades i medlemskapet i t ex Jarnvags
manna- och Postmannaforbunden till skillnad mot de hogre tjanste
mannen och deras organisationer. Pa en tredje niva knots den till 
verksanstallningen som sadan och var viktig gentemot exempelvis den 
beslutande riksdagen. Pa den fjarde och hogsta nivan fanns en identi
tet som omfattade alla statsanstallda gentemot de som inte var det. 
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"Vi" blev ofta synonymt med verket och staten. Samhorigheten med 
arbetsgivaren liksom diskurserna om monsterarbetsgivarskapet och 
allmanhetens tjanare var i hogsta grad levande aven bland stationskar
lar och brevbarare. Broderskapet omfattade bade hog och lag i staten. 
Detta betecknar Connell mycket traffande for hegemonisk maskulini
tet. 4 

Idealtypen for en statsanstalld blev pa sa vis en ordinarieanstalld 
man iford uniform. Identiteten bands hart till ordinarieanstallningen 
som tillhandaholls av verket och staten och som skilde den statsan
stallde fran all annan arbetskraft. Genom ordinarieanstallningen blev 
mannen man och kunde gift a sig och ta sitt familje- och samhall
sansvar. Uniformen var symbolen for den statliga tjansten och for
starkte den exklusivt manliga karaktaren. Pa sa vis knots ordinarie
anstallning, uniform och manlighet samman i en identitet som bar 
broderskapets kannetecken. Postens monopolstallning medforde att 
kampen for ordinarieskapet var mer centralt for postmannen. Manga 
jarnvagsman var privatanstallda och dessutom fanns kollektivavtal for 
ex vis arbetarna yid SJ:s verkstader, vilket gjorde att fragan inte hade 
riktigt samma tyngd for Jarnvagsmannaforbundet trots att den var 
central for sjalvbilden. 

Stationskarlarnas och banvakternas manlighet lilmade mycket den 
manlighet som tidigare forskning aterfunnit hos smeder och gruvar
betare. Arbetet var hart, slitigt och smutsigt. Da det dessurom ofta 
var direkt forknippat med far a for liv och lem kravde det "sin man". 
Den postala manligheten tog sig andra uttryck. En brevbarare var en 
prydnad for sin uniform. Renlig, proper och nykter skulle postman
nen vara. Genom sin manlighet distanserades de postanstallda inte 
bara fran kvinnor utan ocksa fran andra arbetare. Postmannen stra
vade, till skillnad fd,n stationskarlarna, att vara sa lika overheten som 
mojligt. Att roka cigarr och dricka konjak, dvs overhetens am-ibur, 
ikladda uniform var ett av uttrycken for denna manliga identitet. 
Broderskapet var darfor ocksa starkare forankrat pa den postala are
nan. 

Dessa skillnader i de kollektiva identiteterna mellan post- och jarn
vagsman och darmed ocksa skillnader i de bada fackliga organisatio
nernas strategi och taktik har forldarats med dels arbetskraftens 
sammansattning, dels med arbetsgivarskapet. Postmannakaren var 
mer homo gent sammansatt, vilket medforde att yrkes- och karidenti
teten oftast sammanfoll, till skillnad fran jarnvagsmannakaren som 
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var starkt diversifierad vilket resulterade i langlivad sarorganisering av 
de mer statusfyllda grupperna med stark yrkesidentitet. Postmannen 
hade alla en och samma arbetsgivare medan jarnvagsmannen endera 
var statligt eller privat anstallda. 5ammantaget innebar dessa skillna
der att broderskapet var starkare och mer seglivat bland brevbarare 
och postilj oner medan inslag av en kIassidentitet marktes tydIigare 
hos stationskarlar och banvaIuer. 

Hegemonin syftar till att dolja underordningen i en gemensam dis
kurs. Detta utnyttjades av bade overhet och de underordnade. Nar 
Lissie Astrom studerar den kvinnIiga identitetsbiIdningen i motet 
med manIiga varldar menar hon att detta ocksa forklarar skillnaden 
mellan tillskriven och subj ektiv identitet. 5 Denna toIkning kan tillam
pas aven pa de underordnade stationskarlarna och brevbararna yid 5J 
och Postverket. Att strejka var exempelvis otankbart for en statens 
tjanare. Daremot var det fullt mojligt ochocksa vanligt att ge stod 
ekonomiskt eller pa annat satt till andra som strejkade. 6 Jarnvags
mannaforbundet var dessutom part i den stora strejken yid privatba
norna 1922. De tva forbundens lokalavdelningar skilde ocksa noga pa 
vad som avhandlades internt och vad som slapptes till offentligheten. 
Att prata om strejk och andra s k kraftatgarder var inte ovanligt, men 
alla sadana diskussioner atfolj des av forsiktiga varningar till forbunds
ledningarna att inte hamna pa kollissionskurs med hoga vederbo
rande. 

Jag har ocksa visat att underordningen i sig kunde utgora och fak
tiskt ocksa var en maktresurs. Genom att skickligt utnyttja undergi
venheten kunde denna vandas till sin motsats. Avsalmaden av makt
resurser bIev en maktresurs. De statsanstallda spelade enIigt de regIer 
arbetsgivaren ritat upp, men utnyttjade dessa for sina egna syften. 
Med E P Thompsons ord har detta kallats for "motteater". Petitions
forfattandet tog sig servila uttryck och lobbyverksamheten var vord
sam. Syftet var att visa att situationen var S3. prekar att statens tjanare 
hotades av undergang. Samtidigt uttalades fortackta hot. Om lonen 
var for liten skulle rekryteringen till statstjansten hotas och den riks
dagsman som struntade i statstjanarnas krav kunde inte ralma med att 
fa dessas roster i kommande val. Postmannens manlighetsprojekt kan 
ocksa forstas ur detta perspektiv. Genom att vara sa lika overheten 
som mojligt skulle hoga vederborandes vaIviIja kunna vinnas och ut

nyttjas av de underordnade. 
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Under "den snala statens" tid var de kollektiva identiteterna utformade i 
nara samspel med de patriarkala drag en hos stat och verk och 
undergivenheten i de lagre statstjanarnas politiska strategi. Man var man 
som nyss hade blivit ordinarie och fatt sin uniform. 40 ar senare hade 
sprickor i denna identitet borjat framtrada. Framfor allt hos 
jarnvagsmannen fanns en identitet som allt mer sokte sin tillhorighet i 
klassen an hos arbetsgivaren. Det var inte heller givet att man maste vara 
av manligt kon langre. Dessa forandringar hade samband med de 
vaxande korporativa inslagen hos arbetsgivaren och fackens mer fackliga 
strategival. Ordinarieskapet, som var det kanske mest typiska for 
statsanstallningen, fanns dock kvar och sa lange det forholl sig sa kunde 
en genomgripande forandring av den kollektiva identitetens innehall inte 
ske. En identitet som utformades i symbios med arbetsgivaren var 
fortfarande en verklighet i "den framvaxande folkhemsstaten". 

FORMATION OCH FoRANDRING 

Aren mellan 1897 och 1937 kan ses som en formativ period for bade den 
statliga arbetsgivaren och de statsanstalldas fackliga organisationer. Det 
samhalle i vilket 1897 ars identitet och strategier konstruerades var, som 
ovan visats, ett annat an det 1937. Byrakratin vaxte fram och utgjorde 
det centrala strategiska valet for arbetsgivaren. Denna byrakratiska stra
tegi kombinerades med patriarkala och korporativa inslag i hegemoniskt 
syfte. For Jarnvags- och Postmannaforbunden blev en politisk strategi 
det huvudsakliga och naturliga valet, utifran arbetsgivarens overord
nande system. Denna strategi Ianade dock bade inslag av och sakligt in
nehall fran fackliga och professionella strategier. 1919 ars gemensamma 
reglemente har har setts som ett viktigt trendbrott, inte minst da det 
ocksa sammanfoll med demokratiseringen av det svenska samhallet och 
dess politiska beslutande instans, riksdagen. Sa lange den statliga hog
hetsratten bestod kunde dock inte spelplanen forandras pa ett grundlag
gande satt. Skillnaden mellan over- och underordnad bestod liksom be
hovet att uppratthalla hegemonin i en gemensam diskurs. Konstruktio
nen och uppratthallandet av de statsanstalldas identitet var viktigt for 
detta och da inte bara for de anstallda sjalva utan ocksa for arbetsgiva
ren. En identitet nara knuten till arbetsgivaren spelade stor roll for ut
formandet av broderskapet. Det fanns darfor ett nara samband mellan 
de lagre statstjanarnas kollektiva identitet och den de tillskrevs av ar
betsgivaren. Behorighetslagen innebar satillvida ett hot mot den manliga 
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konsidentiteten och darmed ocksa mot broderskapet. Anda kunde kvin
nors ratt till ordinarieanstallning bejakas, da antalet kvinnor inom be
tjantekaren var forsumbart och pa sa vis inte utgjorde nagot hot mot 
broderskapet. Att det radde konsensus kring diskursen om kvinnors 
forment lagre produktiva formaga var ytterligare en viktig faktor for 
detta. Striden om genuskontraktet fordes i huvudsak bland de hogre 
tjanstemannen. Den fortsatta kampen for att utestanga kvinnor, och da 
fr a de gifta, fran statstjansten ar ett tydligt exempel pa styrkan i den 
manliga konsidentiteten. 

Forst nar spelplanen och reglerna forandrades pa ett grundlaggande 
satt, genom konstitutorialens ersattande av kollektivavtal och kvin
nors mer omfattande intrade bland stationskarlar och brevbarare, 
kunde en mer genomgripande omstopning av relationen mellan ar
betsgivare och anstallda ske. I en sadan forandrades ocksa de statsan
stalldas idemitet. Men det ar faktiskt en fraga for den framtida 
forskningen. 
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Summary 

Men of the State 

Railway Station Staff and Postmen, 1897-1937 

This dissertation brings into focus a group which is often forgotten, or 
at best has been summarily treated: government employees. The goal 
has been to analyse their identity and the strategies they chose to deal 
with their relationship to their employer, the state. This has been carried 
out from the perspective of railway station· staff, postmen and other 
low-ranking civil servants employed by the Swedish National Railway 
and the Royal Post Office during a forty-year period, 1897-1937. 

The employment conditions which existed may be compared to a 
soccer match where the rules are written by one team, the employer. 
This condition was based on the principle of the state's right as 
employer to unilaterally set wages and determine working conditions. 
The state's interest, the public good, came before other special interests, 
at least in the rhetorical sense. For this reason the employees lacked the 
rights to negotiate and sign agreements and to strike. This legal 
condition of employment has therefore been regarded as the governing 
structure whose legitimacy was comprised of laws. At the same time, I 
have emphasized that the outcome of this game should be far from 
presumed certain in advance, but rather was dependent upon the 
strategic choices of both sides and on how well the ball was played. 
These strategic choices have been treated using a number of key 
concepts presented in Chapter 2, which have also been interpreted in 
terms of power resources. The significance of the actors was 
strengthened by the fact that the government employer was politically 
appointed, could be both influenced and removed from office, and was 
thus dependent on the composition of the political constituency and the 
political fluctuations on the employer's side. It was in this concrete 
environment that the lower-ranking government employees constructed 
their identity. 
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Prior to 1897 trade union organizations were insignificant in the area of 
state employees, and after 1937 the parliament's definitive influence over 
employer policy tended to diminish. Therefore the relationship between 
the state and its employees during the period studied was above all a 
meeting of the parliament and the trade unions. The actual 
confrontation between the state and its employees at the Swedish 
National Railway and the Swedish Royal Post Office took place at work, 
in the local reality of the offices and the railway stations. The local 
offices also formed the arena for the construction of the collective 
identity of these lower-ranking government employees. Therefore the 
subjects of the dissertation have been studied from two separate arenas, 
one central, in the form of the parliament and a local one in the form of 
Linkoping. The members of parliament and the Linkoping locals of the 
railway workers' and the postmen's trade union associations thus 
comprised the direct actors in the dissertation. 

The government wage policy in the period 1897-1937 has been used 
as the departure point. At the Swedish National Railway and the Royal 
Post Office a wage policy was created which was balanced in the 
government budget. The goal was both to guarantee a reasonable wage 
level for the government employees and to keep the wage costs at a 
calculable level for reasons of state finances. This latter objective was 
reached by the slow work of regulation. The special feature of this wage 
system was that at the same time that the wage level was guaranteed for 
the individual civil servant, there was an opportunity to compensate 
groups with special costs without destroying the balance of the system. 
Supplements for high costs of living, age and housing expenses were 
expressions of this flexibility in an otherwise rigid system. Increases in 
the cost of living were the greatest threat to the system. Price 
development in the early 20th century forced the adoption of one 
temporary supplement after the other, and the adjustments of 1907 
increased wages drastically. 

The increase in the cost of living during the inflationary period of the 
First World War caused the system to more or less get out of hand. The 
regulations of 1919 became the solution to the problem. Employment 
with the various departments involved in communication was made 
equivalent, many of the old benefits in kind were eliminated, and the 
wages were tied to the development of the cost of living and index
regulated. 
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The wage development for government employees thereafter became 
more stabile than it had been previously. At the same time the success 
of the government wage policy had a another side, as the development 
of real wages could not then keep pace with the development in the 
private labour market. Discontent with the state wage policy thus 
brought about a situation whereby labour legislation in general came to 
be questioned. The demands for regulated negotiations became 
increasingly strong and resulted in a parliamentary debate in 1937 on 
possible regulation of negotiation for state employees, although limited. 

The state became bureaucratized during the latter part of the 19th 
century. It was a strategic choice which was both "a sign of the times," 
based on development in the private business sector, and a necessity, 
considering the nature of the business. State intervention was significant 
in the area of communication, where regulation and routines were 
necessary prerequisites for the departments to function at all. 
Rationality and predictability in the bureaucratic system thus made 
headway both in the area of production and in administration and 
personnel policy. The implication for wage policy was a system which 
made possible a calculation of the wage benefits that were part of the 
government's budget, at the same time that the spirit of the public 
servant was firmly secured to their positions as government employees 
through their life-long employment, the so-called warrant of 
employment. 

Bureaucratization of the government's status as employer was 
necessary, but at the same time not sufficient to meet the demands of 
securing operations and of loyal personnel. Therefore bureaucratization 
was combined with other strategies. Patriachalism, with its reciprocity 
and its system of security, survived in the form of the responsibility the 
employer assumed for his employees and the attempts to tie the labour 
force to the government by, for example, providing housing and other 
benefits in addition to cash wages. The utmost expression was the 
warrant of employment and the government's exclusive right to 

determine wages and working conditions. The bureaucracy was 
expressed in regulations and instructions, with their detailed directives 
within which the clear hierarchy was inherent. At the same time the 
patriarchal element was also secured by means of the system of social 
security that was written into these bureaucratic tools. The lack of 
completeness of this bureaucratization was further evident in that both 
the Swedish National Railway and the Royal Post Office had other 
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categones of employees in addition to those who were regularly 
employed. The conditions of employment of these extraordinary 
employees were regulated in ways other than through the normal 
budget, that is, by means of personal contracts, other private contracts, 
collective agreements, etc. 

The common rules created for the various communication 
departments in 1919 was an important break in the trend and was a 
victory for bureaucratization. This impression is strengthened, as the 
regulations became the norm for the continued development of 
government employment. Certain patriarchal characteristics stubbornly 
persisted, as, for example, the bands of reciprocity that were tied 
through the warrant of employment. Locally, certain employer 
representatives, for example stationmasters and postmasters, also tried 
to arbitrarily control promotions and the distribution of posts in the old 
spirit of patriarchalism. 

The 1919 decision of the parliament also implied a breakthrough for 
the corporative element in the employer strategy of the state. 
Discussions with personnel had taken place earlier, for example, in the 
case of the extraordinary personnel, but also when representatives for 
the employees, making use of their knowledge, took part in studies and 
served on committees. From 1919 such discussions and consultations 
were formalized in a comprehensive system of boards, committees, in 
which the employer on the basis of the exclusive right to determine 
wages and working conditions assumed the right of deciding who 
should represent the personnel. The 1937 decision on the negotiation 
process was thus an acknowledgement of the collective interests of the 
employees, when the right to negotiations was given to the larger trade 
union organizations, such as the Railway Union and the Postmen's 
Union. 

Hegemony is a key concept in explaining the symbiosis as well as the 
shift in focus among the three alternative employer strategies. 
Hegemony can be understood as a power structure where an 
"ideological" consensus reigns among all those involved concerning 
superordination and subordination. Through the growth of a discourse 
concerning "we in the department," strong bonds were created between 
superiors and subordinates in the department, regardless of position in 
the bureaucratic employment hierarchy. Zeal, a sense of duty, honesty 
and masculinity were important pieces of the puzzle in the identity 
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ascribed to the employees of the railway and the postal department. This 
identity was a part of the construction of the spirit of the department. 

Just as the spirit of the state, the spirit of the department was 
exclusively masculine. It was an arena for the masculine exercise of 
power and has been interpreted here as a brotherhood. Until the advent 
of the law regarding job qualifications, women were neglected in 
government service, as access to a regular position was a male privilege. 
The law giving access to jobs on the basis of qualifications modified the 
rules of the game, at least on paper. The defence of the brotherhood was 
thereafter directed toward questioning the right of married women to 
government positions. The negative attitude toward the work capacity 
of females was an important rhetorical tool in this defence. Because 
consensus largely ruled between the state and the employees in this 
question, gender can thus be regarded as a common strategic choice. 

The state is not homogeneous, but rather. politically composed. This 
means that there was competition among the various attitudes toward 
the role of the employer and toward government employees. During the 
period from 1897-1937 there was a general development from an 
attitude of thrift when using government means to one where various 
special interests, and later a kind of an interest in the common good) 
dominated. This change was one of the expressions of this struggle. In 
this way, the selection of a strategy and the question of the content of 
hegemony were also central to an understanding of the role of the 
government as employer and its change over time. 

The political role of the employer was also a foundation for the state 
employees' choice of a political strategy for dealing with their 
relationship to their employer. The demands were within the realm of 
the trade union in their content, as, for example, in the question of the 
size and form of wages. They could also borrow characteristics from the 
professional arena, for example, in the assertion of their exclusive 
occupational knowledge and the demand for control of access to the 
occupation, which was especially true of the postmen and of the 
occupational groups at the departments who preferred to remain outside 
the domain of the two trade unions. The regularly employed civil 
servants tried to exclude competing groups, such as women, from 
government employment. The preservation of the apprenticeship that 
was an integral part of the reserve and extraordinary systems of posts, as 
well as the training courses within the framework of the departments, 
were such expressions. The trade union dissatisfaction was directed at 
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the fact that the apprenticeship was considered too long and against the 
sometimes arbitrary promotions by means of the educational system. 

The core of the political strategy, regardless of the content of the 
demands, was that they were directed toward an employer who was 
political and whose composition was of definitive significance in gaining 
sympathy for these demands. In terms of party politics, the Railway 
Workers' Union and the Postmen's Union had most support from the 
Social Democrats and its various break-away groups. The success of 
these parties in the parliamentary elections therefore favoured the trade 
union demands. At the same time it should be emphasized that strong 
labour movement representation in the parliament did not necessarily 
favour the special interests of the lower-level civil servants. The Social 
Democratic Party was forced to take other matters into consideration in 
the formation of a concrete policy, which is the reason why there was 
no automatic connection. Nor was this relationship clear when it came 
to membership in LO (The National Trade Union). The demands which 
were advanced to the 1928 committee on wages were more modest from 
the colossus LO than from the union of state employees (SeO). The 
postmen were, in contrast to the railway employees, members of seo 
and thus could continue to push their demands as a characteristic special 
mterest. 

Prior to the changes in the fundamental laws of the land 1918-21, 
however, the picture of the political parties was not a clear one. This was 
partly because the trade union demands were often put forward from 
the liberal side, and partly because the structure of the political parties in 
the parliament was far from complete. Rebels such as the conservative 
supporter and vicar E. D. Heuman, who worked hard for the demands 
of the postmen, are examples of this. The existence of so-called political 
"mavericks" in the parliament is another. 

The trade union arsenal of methodology was likewise mainly political 
in character. It took the form of petitions to those in charge, the heads 
of the departments and the parliament, of lobbying directed towards 
individual members of parliament, of the use of the ballot as suffrage 
was broadened, and of "their own" employers in the form of members 
of parliament from their own ranks. The railway workers were especially 
successful in the last-named regard, and for a long period of time they 
were the most well-represented trade union group in the parliament. 
Two of the Social Democratic ministers were taken from their ranks 
during the 1930s. The postmen lacked this good representation and thus 
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mainly had to rely upon "the good state" and the favourably disposed 
members of parliament. 

The government's exclusive right to determine wages and working 
conditions meant that these decisions were made unilaterally. This 
circumstance did not, however, imply that the employer's choice of 
strategy lacked interest for the employees. The state employees 
therefore acknowledged bureaucratization when it meant protection 
from the arbitrariness which existed, just as bureaucracy also meant that 
the development of wages and promotions were calculable for both the 
collective and for the individual employee. At the same time the lower 
civil servants also preferred the system of security and the reciprocity 
that characterized the patriarchal relationship as a defence against the 
powers of the market. The hesitancy of the state employees to the 
regulation of negotiations was a dear example of this. The life-long job 
security which was an integral part of the warrant of employment and 
system of regular positions was long worth more than the right to be 
able to influence one's life situation in negotiations. As the union 
organization grew and received a large degree of support, the 
corporative solutions became interesting for the government employees. 
A special characteristic of the role of the political employers was that 
the government employee could sit on the employer'S bench, as both 
representative for the employer and for the employees, an embodiment 
of the concept of class co-operation that lay in the nature of 
corpOratlVlsm. 

The prevailing situation in terms of labour legislation effectively 
disarmed the use of the power resources which were possible for the 
privately employed labourers. To strike was a direct violation of the law 
which automatically led to dismissal. Obstruction was certainly possible, 
but in practice unthinkable, as it would mean not living up to the picture 
that the employees had of themselves and which their surroundings 
attributed to them. The mail had to be delivered, and the trains should 
follow the timetable. 

Nor were the power resources of professional and occupational 
groups a satisfactory alternative for the government employees. The 
exclusiveness of the postal knowledge of the letter carriers and postmen, 
as well as the railway geography of the railway station staff who served 
as switchmen was not knowledge with a scientific basis. In principle, it 
could be learned by anyone. The exclusiveness lay in the nature of 
experience, experience which could only be acquired through a long and 
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loyal period of trammg. The lower civil servants in the postal 
department strove, however, for a professional pattern and to use their 
specialized knowledge to control access to the occupation. By strategies 
of usurpation and exclusion which the Postal Workers' Union especially 
applied, the occupational element in the selection of strategy became 
even clearer. In this question they joined ranks with the upper echelons 
when the hierarchy was appropriated by the department, as was the male 
exclusiveness of the regular posts. 

The legitimacy of the state employer was derived from the law. It was 
the employer who had written the rules and who could act as judge if 
someone was considered to have violated them. The opportunities for 
sanctions were many and consisted of everything from warnings to 
dismissal. The state employer had all power resources at hand. This 
power, however, was insufficient, as operation was most favoured if 
those who served were satisfied and did not question their 
subordination. Satisfied civil servants worked better. The employer'S use 
of patriarchalism and corporativism as complementary strategies can be 
explained by their need for a stabile and loyal work corps. 

Through the spirit of the department, as through discourse on the 
good state and exemplary employers, the superiors attempted to 
"mystify" inequality; all were basically the departments' (and thus also 
the "public's) zealous and loyal servants, all were furthermore men, and 
the general director was only one in the crowd, even if he was the 
foremost. The state should provide a moral and just example. This 
discourse was stubbornly preached from the superiors and comprised 
the core in the cultural dynamics which were expressed in hegemony. 
For example, for the vicar Heuman the relationship between superiors 
and subordinates were encompassed in the conservative concept of 
society as an organism; the head could only remain well, if the feet also 
prospered. The moral justice which was often found in both the civil 
servants' petitions and the parliament'S treatment of these documents 
similarly expressed the content of hegemony - the reciprocal patriarchal 
bond between the superiors and subordinates. 

The civil servants' acceptance of this subordination comprises the 
other side of hegemony. The ascribed identity coincided in several ways 
with the self-image. "We" became often synonymous with the 
department and the state. The solidarity with the department and the 
discourse on the exemplary employer and the public servants were very 
much alive, even among the station staff and the letter carriers. The 
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brotherhood included both high and low in the state. The ideal for a 
state employee became in this way a man with a regular post who wore a 
uniform. The identity was tightly bound to regular employment which 
was at the disposal of the department and the state and which 
distinguished the state employee from all other labour. By procuring a 
regular post a man became a man and could marry and assume his 
familial and social responsibility. The uniform was the symbol of the 
government post, and it strengthened the exclusively masculine 
character. In this way a regular post, the uniform and masculinity were 
bound together in an identity which bore the characteristics of 
brotherhood. The Post Office's monopoly meant that the struggle for a 
regular position was more central for postmen. Many railway men were 
privately employed, and furthermore, there was a collective agreement 
for certain employees, for example, workers at the railway'S repair 
shops, which meant that the question did not have the same importance 
for the Railway Workers' Union, in spite of the fact that it was central 
to their self-image. . 

The masculinity of the station staff and the linemen was similar to the 
masculinity which earlier research has found among smiths and mine 
workers. The work was hard, and dirty. As it was also often directly 
associated with danger for life and limb, it demanded "a man." The 
masculinity of the postal department was expressed differently. A letter 
carrier was an adornment for his uniform. A postman should be clean, 
proper and sober. By means of his masculinity the postal employee not 
only kept his distance from women, but also from other workers. 
Unlike the railway station staff, the postmen strove to be as much like 
their superiors as possible. Smoking cigars and drinking brandy, that is, 
acquiring attributes of their superiors, wearing their uniforms were 
expressions of their masculine identity. The brotherhood was thus also 
strongly rooted in the postal arena. 

The difference in the collective identities of the postal workers and 
the railway men, and thus also the differences in their trade union 
strategies and tactics, have been explained both by the composition of 
the workers and by the employer's role. The postmen's corps was more 
homogenous, which meant that occupational identity and corps identity 
often coincided, in contrast to the body of railway workers, which was 
strongly diversified with the result that groups with more status and 
strong occupational identity long were specially organized. The postmen 
all had one and the same employer, while the railway men could be 
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either state or private employees. On the whole these differences meant 
brotherhood was stronger and survived longer among the letter carriers 
and postmen, while elements of class identity were early observable 
among the station staff and the linemen. 

Subordination could also, in and of itself, be a power resource. A 
skilful use of submissiveness could also be turned into its opposite. The 
lack of power became a resource. The state employees played according 
to the rules drawn up by the employer, but used these for their own 
goals. The writing of petitions took on expressions of servility, and the 
lobbying was respectful. The goal was to show that the situation was so 
precarious that the public servants were threatened by ruin. At the same 
time veiled threats were expressed. If wages were too low, recruitment 
to public service would be threatened, and the members of parliament 
who ignored the demands of the government employees could not 
count on their votes in coming elections. By being as like their superiors 
as possible, their good will could be won and used by the subordinates. 

The years between 1897 and 1937 can be seen as a formative period 
for both the government employers and the trade union organizations 
of the government employees. Bureaucracy grew and comprised the 
central strategic choice for the employer. This bureaucratic strategy was 
combined with patriarchal and corporative elements to gain hegemony. 
For the Railway Workers Union and the Postal Workers Union a 
political strategy became the main and natural choice, from the point of 
view of the employer'S position of superiority. This strategy borrowed, 
however, elements of and actual content from trade union and 
professional strategies. The common regulation of departments in 1919 
has been regarded as an important break in the trend, not least as it 
coincided with the democratization of Swedish society and its political 
body, the parliament. As long as the state's exclusive right to determine 
wages and working conditions persisted, the playing board could not be 
fundamentally changed. The difference between superiors and 
subordinates persisted, as did the need to maintain hegemony in a 
common discourse. The construction and maintenance of an identity for 
state employees was important for this, not just for the employees 
themselves, but also for the employer. An identity closely allied with the 
employer played an important role in the formation of the brotherhood. 
There was also a close connection between the collective identity of 
lower civil servants and the identity they were ascribed by their 
employer. The law on qualifications thus implied a threat to the 
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masculine identity and therewith also to the brotherhood. Still women's 
right to regular posts could be recognized, as the number of female civil 
servants was negligible and in this way formed no threat to the 
brotherhood. The reigning consensus in the discourse concerning 
women's supposed lower productive capacity was a further important 
factor. The struggle for the gender contract was carried out primarily 
among higher civil servants. The continued struggle to exclude women 
from government employment is a clear example of the strength of this 
masculine identity. 

First when the game board and the rules were fundamentally changed, 
by replacing the warrant of employment with collective agreements and 
by the increasing admission of women to the ranks of the station staff 
and letter carriers, could a more thorough renovation of the relationship 
between employer and employee take place. In such a situation a change 
also occurred in the identity of the state employee. 

Oversattning 
Marie C. Nelson 
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69 Stromberg 1996. 
70 Forsse1l1936. 
71 Se t ex den danska P & Ts Historie i fern band 1991-1993, den norska Alltid 

underveis i tya band 1997 och den finska Den finska postens historia 1988. 
Bergh 1985 behandlar, liksom tidigare svensk forskning pa omradet, de hogre 
tjanstemannen . .Asmund Aarup Seip bedriver forslming om iagstiftningen pa 
tjanstemannaomradet i en komparativ studie mellan statstjansteman i Sverige 
ochNorge. 

72 Pohls 1994 s 249 H. 
73 For en diskussion om detta material se Engstl'om 1988 s 30ff. 
74 Se bland annat den diskussion som fors i Berggren 1995 s 17. Se aven FOr11as 

1992 s 60-62 och Alvesson - Skoldberg 1994 s 120. 
75 Horgby 1996 s 31. Se aven Fornas 1992 s 60-62. 
76 Horgby 1996 s 43 och Fraser 1992 s 50£. 
77 Lincoln 1989 s 4. 
78 Fraser 1992 s 51. 
79 For en diskussion om komparativa ansatser i historievetenskapen se bl.a. 

Kocka 1996 s 197 H. 
80 Ett typiskt exempel pa sadan sjalvuppfyllande komparation utgors ay Lena 

Sommestads analys ay amerikansk och svensk kvinnororelse, Sommestad 1994 
(a) och (b). 

N OTER TILL KAPITEL 2 

Se till exempel Blomberg 1995, Maynes 1995 och Blank 1997. For en oversikt 
se Horgby 1997 s 33ff. 

2 Bauman 1992 s 55. 
3 Ibid, s 53. 
4 Kleppest0 1993 s 134. 
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5 For oversikter se bland annat Eriesson 1983 s 14-15, Nilsson 1985 s 65-82, 
Ekdah11991, Greiff 1992 s 29-35, Blomberg 1995 s 262-265 oeh Nilsson 1996 
s 49-50. 

6 Amark 1989 s 19 oeh 45. Se aven Rothstein 1992 s 75. 
7 Citerat efter Beronius 1986 s 49. For en diskussion kring Webers idealtypsbe

grepp se ibid s 49-67. 
8 For ett grundlaggande resonemang om ett sadant framlangeshistoriskt per

spektiv se Nilsson 1989 s 1-15. For en diskussion om relation en aktor
struktur se bl.aJarriek-Soderberg 1993 oeh Horgby 1993 s 17f. 

9 Blomberg 1995 s 224-260. 
10 Scott 1989 s 11-12. 
11 Torstendahl1982 s 88ff. Kilander havdar att staten "byter ansikte" yid samma 

tid och blir forsamhalIeligad samtidigt som den expanderar, Kilander 1991 s 
21 off. 

12 Weber 1983 s 151. 
13 Weber 1987 s 58ff. Se aven Rothstein 1991 s 49. 
14 Rothstein 1991 s 47. 
15 Ibid. 
16 Chandler 1977 s 81ff. 
17 TorstendahI 1991 s 258. 
18 J ohansson 1992 s 35f£. 
19 Se texJonasdottir & Bjork (red) 1994, Ericsson (red) 1993 oeh Ostberg 1997 

s 14f£. 
20 En liknande tolkning tyeks Eva Blomberg gora, Blomberg 1995 s 230 not 26. 
21 Se t ex Blomberg 1995 s 23of. 
22 Ericsson och Kjellberg menar t ex att de byrakratiska strukturerna inom staten 

medforde att patriarkalismen var svagt utveeklad dari, Ericsson 1983 s 34 och 
Kjellberg 1983 s 125 och 139. 

23 MoIin 1989 s 238. 
24 Ibid s 190. 
25 Ibid s 228f£. 
26 Harnesk 1986 s 329f£. Kritiken riktades mot Pleijels teori om patriarkalismen 

som "hustavlans varld". 
27 For oversikter se bland annat Berggren 1991 s 267-274, Edgren 1994 kapitel3, 

Eriesson 1997 s 49-56, Sun dell 1997 s 38-46. 
28 Sun dell 1997 s 45. 
29 Ibid. Se oeksa den kritik Per Bolin riktar mot Patriek J oyee i Bolin 1987 s 55ff. 
30 Kaldal1993 s 259-63. 
31 Magnusson 1992 och Eriesson 1997. 
32 Sundell 1997 s 45. 
33 Ericsson 1997. I Svante Kolsgards pagaende forskning om bruksmiljoer i sodra 

Ostergotland finns en liknande syn pa den personlige patriarkens roll. 
34 Ericsson 1997, se bI a avslutningskapitlet. 
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35 Eva Blomberg anvander sig av begreppet arbitrar ledningsstrategi for att ka
rakterisera en liknande strategi i Blomberg 1995 s 230. Jag foredrar dock att 
inte anvanda detta begrepp i avhandlingen da det under undersokningsperio
den salmar relevans for det statliga arbetsgivarskapets utformning. 

36 Rothstein 1988 s 27ff. 
37 Brulin 1989 s 47. 
38 Ibid s 51-52. 
39 Svensson 1986 s 21. Noterbart i sammanhanget ar att Eva Blomberg, nagot 

markligt, tolkar Svenssons begrepp som synonymt med en byriikratisk led
ningsstrategi, Blomberg 1995 s 228. 

40 Rothstein 1992 s 86. 
41 Amark1996s271. 
42 Thompson 1983 s 181ff. 
43 Ericsson 1997 s 55. 
44 Amark 1986 s 20ff, 1989(b) s 20ffoch 1989(a) s 90ff. 
45 Amark 1989(a) s 90. 
46 Sarfatti-Larson 1979 s 220, Murphy 1988 s 1650ch Parkin 1979 s 54-55. 
47 Florin 1987 s 72. 
48 Se bland annat Selander (red) 1989, Torstendahl & Burrage (ed) 1990 och 

Stromberg 1997 s 23-48. 
49 Parkin 1979 s 44-45. 
50 Ibid s 89ff. 
51 Nilsson 1996 s 164. 
52 Kvarnstrom & Waldemarsson 1993 s 194 H, Kvarnstrom 1995 s 302 H och 

Kvarnstrom, Waldemarsson & Amark 1996 s 91ff. 
53 Torstendahl1991 s 50H. 
54 Hirdman 1988 s 7. 
55 Hagerman ar en av de som kritiserar Hirdmans tolkning att konsordningen ar 

mer fundamental an andra ordningar, Hagerman 1994 s 22. 
56 Scott 1989 s 12. 
57 Se bl a Wetterberg-Carlsson 1992 s 34-48 och Sommestad 1994(a). 
58 Knobblock 1995 s 29f, Ericsson 1997 s 82f och Hirdman 1988 s 6. 
59 Florin & J ohansson 1993 s 90 och Florin 1994 s 174ff. 
60 Conne1l1995 s 73. 
61 Samma begrepp anvands i Lundgren 1990 s 85ff. 
62 Florin & J ohansson 1990:3. 

N OTER TILL KAPITEL 3 

Fr.o.m. 1906 forandrades berakningsgrunden for loneuppgifterna. Enligt Wa
ges in Sweden del rr 1935 s 79 har denna forandring ingen avgorande betydelse. 
1936 ars lonekommitte anvande samma sifferunderlag i sitt betankande, SOU 
1937:48. 
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2 Enligt Wages in Sweden skedde denna vagning fram till 1906 pa individuella 
uppgifter fran forsta jarnvagsdistriktet och darefter pa SJs egen statistik. Se 
ocksa not 1. Wages in Sweden del II 1935 s 76ff. 

3 Se bI a SOU 1924:30 s 52ff och 106ff. 
4 Wages in Sweden del II 1935 s 82. 
5 Amark 1996 s 252ff. 
6 SOU 1924:30 s 54 och 135. 
7 SOU 1937:17 biIaga 7 s 449. 
8 Ibid bilaga 3 s 400. 
9 SOU 1924:30 s 106. 
10 Ibid s 94. 
11 Ibid s 96ff. 
12 Amark 1989(b) s 187. 
13 Foljande om 1897 ars reglering bygger pa 1893 ars jernvagskomite, Kongl 

jernvagsstyrelsens underdaniga utlatande 30/1 1896, Proposition nr 27 1897 
samt Riksdagsskrivelse nr 114 1897 om inte annat anges. 

14 Den genomsnittliga lonen inkluderar samtliga 16neformaner, se aven diagram 
1. 

15 Foljande bygger pa 1907 ars 16nebetankande om inte annat anges. 
16 F61jande bygger pa 1907 ars Ionebetankande, Proposition nr 164 1907 samt 

Riksdagsskrivelse nr 242 om inte annat anges. 
17 FoIjande bygger pa Loneregleringskommittebetankandet 1902, Proposition nr 

1:6 1902 samt Riksdagsskrivelse nr 115 1902 om inte annat anges. 
18 Det reglementsenliga forestemanstillagget har inte medtagits har eftersom en 

befordrad grupp, forstepostiIjonerna, sa smaningom utkristalliserades ur detta. 
Forstepostiljonerna var mer jamforbara med SJs stationskarlsforman som inte 
behandIats har. 

19 Proposition nr 1:6 1907 och Riksdagsskrivelse nr 6 1907. 
20 Se bI.a. SOU 1926:4 s 18. 
21 1894/96 - Proposition 27 1897, AK motion 154 bil.A och B 1897, 1893 !irs 

jernvagskomite bil.e s 388-390. Pga alderstillaggens oreglerade karaktar yid SJ 
har har ett ungefarligt varde av grundIon inkl. !ilderstillagg m m lagts till grund 
for berakningarna. Uppgifter om brevbararlon salmas. IstaIlet anvands 
beteclmingen vaktbetjente som var gemensam for postverkets betjanter. 1903 
och 1908 - Riksdagens protokoll med bihang 1902 respektive 1907. Lonerna 
beraknade p!i kontant arvode, bekladnads- och hyresersattning samt trakta
mente. For jamforbarhetens skull har vardet av den fria lakarvarden respektive 
avdraget for pensionsavgiften ej medtagits. N = 1259 (1894/96), N = 1460 
(1903) samt N = 1827 (1908). 

22 Se t.ex. 1907 !irs 16nebetankande s 143£ och AK motion nr 154 bilaga A 1897. 

N OTER TILL KAPITEL 4 

1 Samhalle och riksdag del 11966 s 391£, och Thermaenius 1935 s 134ff. 
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2 Proposition nr 271897 s 13-17. 
3 1893 ars jernvagskommitte s 242ff oeh s 350£, Proposition 271897 s 113 H. 
4 Proposition 27 1897 s 115ff, Kong!. J ernvagsstyre!sens underdaniga utlatande 

30/1 1896 s 23 H. 
5 SOU 1924:30 s 53 oeh 149. 
6 Proposition 27 1897 s 114. 
7 Se t ex de petitioner som finns bilagda Hedins AK motion 154 1897. 
8 Samballe och riksdag del I 1966 s 391£ oeh Birgersson m.f!. 1981 s 322-323. 
9 se bl a Hedins AK motion 154, inklusive bilagor, oeh von Stapelmohrs FK 

motion 44 1897, samt 1893 ars jernvagskommitte, reservationer, s 350ff. 
10 Hedins AK motion 154, bil.B, 1897 s 21. 
11 Ibid, bi!. A oeh B, 1897. 
12 FK motion 47 1897, Riksdagsskrivelse 114 1897 s 5. 
13 AK motion 152 1897. 
14 AK motion 154 1897. 
15 AKmotion 1481897. 
16 AK protoko1l36 1897 s 36 oeh FK protoko1l27 1897 s 12ff. 
17 AK protoko1l36 1897 s 41-42 oeh 49. 
18 AK protoko1l36 1897 s 42f, 46£ och 51£. 
19 AK protoko1l36 1897 s 37f. 
20 AK protoko1l36 1897 s 52ff. 
21 AK protoko1l36 1897 s 50-51. 
22 FK motion 441897, FK protoko1l27 1897 s 12ff. 
23 Tvakammarriksdagen 1867-19701985 s 14. 
24 Krusenstierna var Postverksehef i tva perioder; 1889-1896 respektive 1902-

1907. Under hans tid som statsdd var Frans Herman Sehlytern tillforordnad 
generalpostdirektor. 

25 AK protoko1l36 1897 s 44. 
26 AK motion 154, bil A oeh B, 1897. 
27 AI\. protokoll36 1897 s 49. 
28 Se bl a 1907 ars lonebetankande, 2 saml,2 afd,2 bd, s 12. 
29 1902 ars kommittebetankande s 226 H. Se oeksa bl a proposition 1:6 1901 s 

19f. 
30 Thermaenius 1935 s 169 H, Birgersson m.fl. 1981 s 322-323. 
31 Birgerssonm.fl.1981 s 42. 
32 AK protokoll 1:16 1903 s 19-22. Den mike! Thorsson hanvisade till inneh6ll 

betjanteforeningens petition till verksledningen som var in ford i Svenske 
Postvaktbetjanten nr 12/1902. 

33 Proposition 1:61903 s 22 H. 
34 AI\. protokoll 1:161903 s 19-22. 
35 AI\. protokoll I: 16 1903 s 23. 
36 Proposition 1:6 1904 s 17 H. Se oeksa Riksdagsskrive!se 134 1904 s 2. 
37 Se bl a Riksdagsskrivelse nr 134 1904. 
38 AI\. protokoll 1:20 1904 s 5 H. 
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39 AK protokoll 1:20 1904 s 17. 
40 FK protokoll 1:21 1904 s 5-6. 
41 AK protokoll 1:20 1904 s 7 H. 
42 AKprotokoll1:201904s18-19. 
43 FK protokoll 1:21 1904 s 16-17. 
44 FK protokoll 1:211904 s 14. 
45 AK protokoll 1:201904 s 25. 
46 FK protokoll 1:21 1904 s 18. 
47 AK protokoll 1:201904 s 27. 
48 AKprotokoll 1:201904 s 37-38. 
49 FKprotokoll1:211904s 12-14ochs 18-19. 
50 AK protokoll 1:20 1904 s 27-28. 
51 AK protokoll 1:201904 s 37. 
52 AK protokoll 1:201904 s 25 och 31-32. 
53 AK protokoll 1:161903 s 25. 
54 AK protokoll 1:201904 s 28-29. 
55 SPMF avd 13 protokoll9/12 1902. 
56 CentraIstyreIsens svar pa motionerna 119 och 82 i Kongressfdgor for Sveriges 

postvaktbetjenteforenings kongress i Norrkoping 1902 s 46-48. 
57 Proposition 164 1907 s 2-3. 
58 1907 ars Ionebetankande s 74 H. 
59 1bid s 56 H. 
60 1bid s 116 ff. 
61 1bid s 86 ff. 
62 Proposition 164 1907 s 49 H. 
63 1bid s 103. 
64 1bid s 73. 
65 1bid s 234-236. 
66 Se bI a SJMF avd 104 protokoll15/3 1907. 
67 Jarnvagsmannaforbundets arsberattelse 1906 s 41. Uttalandet gjordes i sam

band med problemen med att H gehor for den extra personalens lonekrav. 
68 1907 ars loneregleringskommittes betankande bilaga A s 13££, Proposition 164 

1907 s 102-103, SJMF avd 104 protoko1l5/4 1907. 
69 Thermaenius 1935 s 177 ££ och Samhiille och riksdag del I 1966 s 391ff. 
70 Birgersson m.f1.1981 s 322-323 och Samhiille oc/; riksdag del 11966 391ff. 
71 Birgersson m.fl. 1981 s 47ff. 
72 AK motioner nr 279,281 och 282 1907. 
73 Thermaenius 1935 s 184. 
74 Statsutskottets utIatande nr 164 1907 s 74. 
75 Se bl a FK protokoll 1V:51 1907 s 3-4. 
76 AK protokoll V:671907 s 66. 
77 AK protokoll V:67 1907 s 65. 
78 AK protokoll V:67 s 56-58. 
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79 Se t ex AK protokoll V:67 s 63 oeh III:45 s 19f liksom FK protokoll IV:52 
1907 s 22f. 

80 AK protokoll V:67 1907 s 63-64. 
81 AK motion 282 1907 oeh AK protokoll V:67 1907 s 59-61. 
82 SJMF avd 104 protoko1l21/3 1907. 
83 AK protokoll V:671907 s 59. 
84 Proposition 1:61907 s 39ff. Se oeksa Mattelin 1936 s 139-141. 
85 Proposition 1:6 1907 s 39-47 samt bilagor. 
86 Se bl a AK protokoll V:63 1907 s 4-6. 
87 Proposition 1:6 1907 s 46-47. 
88 Se bI a statsutskottets utlatande nr 125 1907 s 14 oeh Riksdagsskrivelse nr 6 

1907 s 6-7. 
89 FK motion 16 1907 oeh AK motion 106 1907. 
90 Statsutskottets utliitande 125 1907. 
91 FK motion 16 1907 oeh FK protokoll IV:48 1907 s 53-57. 
92 AK protokoll V:63 1907 s 4-6. 
93 Postman minns 1956 s 83f. 
94 FK protokoll IV:48 1907 s 59-63. 
95 AK protokoll V:63 1907 s 8-9. 
96 FK protokoll IV:48 1907 s 59-63. 
97 SPMF avd 13 protoko1l412 1907. 
98 Mattelin1936 s 143. 
99 Se kapitel 1. 

N OTER TILL KAPITEL 5 

1 Riksdagsskrivelse nr 196 1909 
2 RiksdagsskriveIse nr 2361913. 
3 SOU 1937:48 bil.5 s 428. 
4 SOU 1924:30 s 54 oeh 106, SOU 1930:17 bil.1 s 282ff, SOU 1937:48 bil.7 s 

456f. Se aven 1916 ars krigstidshjalpsbetankande, 2 saml, 2 avd, 4 bd, s 31-40. 
5 Riksdagens arsboeker: Lagtima riksdagen 1918, Urtima riksdagen 1918, Lag-

tima riksdagen 1919. 
6 FoIjande bygger, dar inte annat anges, pi! riksdagsskrivelse nr 287 1919. 
7 SOU 1924:30 s 139. 
8 Se bI a Kjellvard del II 1949 s 222. 
9 Studier over den svenska riksdagens sociala sammansattning 1936 s 184-185. 
10 Birgersson m.fl. 1981 s 326-327. 
11 SOU 1924:30 s 134. 
12 Betankande avgivet av 1915 ars kommission for gemensamma avIoningsbe

stammelser yid kommunikationsverken med flera verk, 1918 2 saml, 2 avd, 6 
bd. 

13 Kommunikationsverkens Ionekommitte, betankande 1919 s VII-IX oeh s 1-2. 
14 Ibid s 6 ff 
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15 Ibid s 32 H. 
16 Ibid s 51. 
17 Ibid s 209 H. 
18 Ibids211f. 
19 Proposition 391 1919 s 12-13,23 och 108. 
20 Ibid s 147-148. 
21 SJMF avd 104 protokoll 29/91918,27/101918,23/3 1919,27/41919 och 8/6 

1919. 
22 SPMF avd 13 protoko1l24/3 1919. Krav pa forhandlingsratt framfordes om an 

forsiktigt i forbundets arsberattelser 1916 s 6 och 1917 s 7f. SJ:S hushaIls
fribiljetter till sina anstallda var en av ytterst fa naturaformaner som overlevde 
regleringen. 

23 Kommunikationsverkens lonekommitte, betankande 1919 s 305-306. 
24 AK motion 4461919. 
25 Kommunikationsverkens Ionekommitte, betankande 1919 s 306H, AK motion 

4541919. 
26 AK motion 4531919. 
27 Kommunikationsverkens lonekommitte, betankande 1919 s 31 off. 
28 Statsutskottets utlatande 171 1919. 
29 Kommunikationsverkens lonekommitte, betankande 1919 s 324. 
30 Ibid s 323. 
31 Ibid s 323 H och AK motion 4451919. 
32 Kommunikationsverkens Ionekommitte, betankande 1919 s 331-332, AK mo-

tion nr 457 och Statsutskottets utlatande 171 1919. 
33 AK motion nr 4581919. 
34 Statsutskottets utlhande 1711919. 
35 Diagram 8 redovisar realloneindex under perioden 1914-1935, viIket beror pa 

att statsmakternas resonemang baseras pa 1914 ars 16nelage och inte 1919 ars 
regIemente da krigstiden sags som exceptionell ur Ievnadskostnadshanseende, 
se tidigare i detta kapitel. 

36 Se bl a Amark 1996. 
37 Se bl a Kjellvard del 11949 s 384, SJMF avd 104 protokoll 8/6 1919 och 23/6 

1919. 
38 Se t ex Jarnvagsmannaforbundets arsberattelse 1920 s 8 och 1922 s 3. 
39 Se bI a Andersson 1990 kap 2 och Amark 1993 s 144f. 
40 Waldemarsson 1996 s 121-154. 
41 Kjellvard del I 1949 s 465H och Jarnvagsmannaforbundets arsberattelse 1922 s 

9f. 
42 Stjernquist 1996 s 123. 
43 Andersson 1990 s 23. 
44 AK motion 190 och 191 1923. Nar det gallde dyrtidstillaggen var haven pa 

reduktion vanliga fran bondeforbundshall under perioden. Se Jarnvagsmanna
forbundets arsberatteIser. 

45 FK motion 150 1923. 
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46 KG Westman var minister yid ett flertal tillfallen. I Hammarskjolds forsta 
varldskrigsministar var han eeklesiastikminister, i Pehrsson s k sommarmi
nistar 1936 var han utrikesminister oeh i Per-Albin Hanssons koalitionsrege
ring 1936-39 betradde han justitieministerposten. Den sistnamnda posten in
nehade han fram till 30/8 1943 i samlingsregeringen. Se Birgersson m fl 1981 s 
336ff. 

47 AK motion 190 oeh 191 1923, FK motion 150 1923. Se oeksa FK protoko1118 
s 43-44, 45-46 och AK protoko1l29 1923 s 7 oeh 15-16. 

48 FKs 2a tillfalliga utskott utlatande nr 4 oeh AKs 3e tillfalliga utskott utlatande 
nr 51923. 

49 FK protoko1l18 1923 s 46-47 oeh 51. 
50 AK protoko1l29 1923 s 9f. 
51 AK protoko1l29 1923 s 5. 
52 FK protokoll18 1923 s 48. 
53 FK protoko1l18 1923 s 47. 
54 AK protoko1l29 1923 s 9f och 14. 
55 SOU 1930:17 s 6-12. 
56 Den svenska arbetsfredskonferensen 1928 foregieks av en rad liknande sam

forstandsforsok i varlden. Mest kand av dessa ar den engelska konferens tidi
gare sa111ma ar, S0111 efter sin initiativtagares namn kallas M~ndkonferensen, 
S0111 behandlade behovet av upplysningsverksamhet om produlctionsforhal
landena, befastande av personliga relationer oeh erkiinnande av faekforening
arna. Tanken pa samarbete mellan arbetsmarlmadens parter kallades i Sverige 
for mondis111 eft er denna forlaga. Se t ex Arbetsfredskonferensen i Stockholm 
1929 s 20£. Se iiven Andersson 1990 kap 6. 

57 sea oeh La behandlas utforligt i Amark 1998. 
58 SOU 1930:17 se bland annat s 299, 320, 326, 332 samt 337. 
59 SOU 1930:17 s 301. Se iiven s 324 oeh 339. 
60 Bludnikow 1992 s 290. Se oeksa SOU 1936:41 s 22££ for en genomgang av 

lagstiftning. 
61 Se bl a SOU 1924:30 s 136££ samt SOU 1936:41 s 15 och 41-43. 
62 SOU 1930:17 s 306. 
63 SOU 1930:17 s 325 ff. 
64 Se t ex Jarnvagsmannaforbundets arsberattelser 1919, 1920, 1922, 1923 och 

1930. 
65 Se bl a SOU 1930: 17 s 326ff, Kjellvard del II 1946 s 47f, SJMF avd 104 pro to

koll 26/9 oeh 24/10 1930, Jarnvagsmannaforbundets arsberattelse 1930 s 35ff 
samt Protokoll fran lonekonferens for linjepersonal yid S.J. den 3-4 oktober 
1930. 

66 SOU 1930:17 s 326ff. 
67 SJMF avd 104 protokoll 12/9 oeh 26/9 1930. Protokoll fran lonekonferens for 

linjepersonal yid S.J. den 3-4 olctober 1930 s 34. 
68 SJMF avd 104 protokoll 17/6 oeh 25/7 1930, se oeksa Kjellvard del rr 1949 s 

45-46. 
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69 SJMF avd 104 protoko1l25/7 1930. Se Jarnvagsmannaforbundets arsberattel
ser. 

70 SJMF avd 104 protoko1l12/9, 26/9 och 24/101930. Protokoll fran lonekonfe-
rens for linjepersonal yid S.J. den 3-4 oktober 1930 s 44. 

71 SPMF avd 13 protoko1l31/8 1930. 
72 Amark 1998. 
73 SPMF avd 13 protoko1l2812 1926,3/101928,31/8 och 7/10 1930 samt arsbe

rattelse 1930. Mattelin 1936 s 233-239 och Postmannaforbundets arsberattelse 
1930. 

74 Se Amark 1998. 
75 SOU 1937:48. 
76 Se bl.a Postmannaforbundets arsberattelse 1937 och Amark 1996 s 258. 
77 Se bI a SOU 1936:41 s 23f£. 
78 Betankande med forsIag till lag angaende forhandling mellan staten och dess 

tjansteman avgivet av Kungl. Socialstyrelsen den 16 december 1920. 
79 1929 ars interpellation av Andersson i Stockholm 1932 ars motion av Anders-

son i Stockholm och 1934 ars motion av Lundqvist m.fl SOU 1936:41 s 16f£. 
80 Citerat efter Andra Iagutskottets utlatande nr 44 1937. 
81 Se bI a Kjellvard del II 1949 s 122££ och s 492. 
82 SOU 1936:41 s 54. 
83 AK motion nr 436 (Persson i Falla m £1) 1937, och Andra Iagutskottets uda

tande nr 44 (Osterstrom m £1) 1937. 
84 Socialdemokraterna hade 178 mandat sammanlagt och bondeforbundet 58 

stycken. Ovriga partier samlade 144 mandat som fordelades pa 85 hoger, 43 
Iiberala samt 12 mandat for sociaIister och kommunister. Se bI a Stjernquist 
1996 s 123. 

NOTER TILL SAMMANFATTNING DEL II 

AK protokoll 1:20 1904 s 25. 
2 AK protokoll II:25 1905 s 13f. 
3 Amark 1996 s 271. 
4 Se SJMF avd 104 protokoll och SPMF avd 13 protokoll. 

N OTER TILL KAPITEL 6 

TorstendahI1982 s 14. 
2 Weber 1983 s 153. 
3 Tobisson 1973 s 25, DS 1988:4 s 18f, Ekenberg 1952 s 50f£. 
4 Riksdagens skrivelse nr 196 1909. 
5 Riksdagens skriveIse nr 194 1911. 
6 Riksdagens skrivelse nr 6 och nr 242 1907. 
7 Riksdagens skrivelse nr 196 1909. 

234 NOTER 



8 SOU 1930:17 s 299 H. 
9 Postman minns 1956 s 84. 
10 SJMF avd 104 protoko1l25/4 oeh 17/61930. 
11 Borell1989 s 9, med hanvisning till Weber. 
12 En utforlig genomgang av rekryteringspolieyn yid Postverket gors i Engstrom 

1988. 
13 Amark 1986 s 160. 
14 Se Engstrom 1988. 
15 Kvarnstrom 1996(a) s 95f oeh Sarfatti-Larson 1979 s 178ff. 
16 Weber 1983 s 151ff, Collins 1989 kapitel 5, Rothstein 1991 s 42-84. Se aven 

Beronius diskussion om rationaIitet oeh bIkyIerbarhet, Beronius 1986 s 55. 
17 SOU 1924:30 s 131. 
18 Se bI a stationskarlspetitionen i AK motion nr 154 (Redin), bil B, 1897 s 24f, 

Staaf i AK protoko1l36 1897 s 1897, 1907 ars lonebetankande, 2 saml, 2 afv, 2 
bd, s 10. Forst i oeh med 1907 ars reglemente sbpades en enhetlighet for SJ
betjanterna i fragan om aldersti11aggens konstruktion. 

19 Se bl a Molin 1989 s 190ff, se aven Rothstein 1991 s 42f£. 
20 1907 .IfS lonebetankande, 2 saml, 2 afd, 2 bd, 1907 s 85f£. 
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