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Förord

Min målsättning för år 2005 var att lägga ett femte uthållighetsprov, en
färdig avhandling, till ”En svensk klassiker”. Jag blev Ekonomisk historiska
institutionens första klassiker, men disputationen kommer dock att ske en
dryg månad in på det nya året. Sådana smällar får man ta.
Anledningen till att denna avhandling blev av är att Maurits Nyström är
angelägen om att arbetarklassens ”begåvningsreserv” tas tillvara. Ergo duperade han mig att anta en doktorandtjänst finansierad av Arbetslivsinstitutet.
I början av anställningen skolade Jan Ottosson som handledare in mig i
forskarvärlden. Maths Isacson övertog rollen som handledare och blev min
följeslagare ”to the bitter end”. Maths har vårdat mig med samma omtanke
som han visar andra ”industriminnen”. Lars Magnusson bidrog med konstruktiva kommentarer i samband med högre seminariet. Kersti Ullenhag har
hjälpt mig att få struktur på mina ”samlade excerpter” samt läst och kommenterat olika versioner med stor noggrannhet och engagemang. Kersti har
tillsammans med Mats Morell läst slutmanuset, uppmuntrat och gett
lugnande kommentarer i slutskedet.
Silke Neunsinger och Peter Jansson opponerade förtjänstfullt vid högre
seminariet. Göran Salmonsson har lämnat värdefulla synpunkter. Andra vid
institutionen som kommenterat olika utkast är bl.a. Susanna Hedenborg,
Inger Jonsson och Branka Likiü-Brboriü. Utanför institutionen har bl.a.
Susanne Andersson, Eva Byegård, Kristian Falk, Åke Gylfe, Börje Lindberg,
Karsten Lundequist, Lennart Söderberg och Annette Thörnquist i olika
skeden bidragit med synpunkter.
Ekonomisk historiska institutionens oumbärliga datoransvariga Lynn
Karlsson har sett till att jag haft tillgång till fungerande datorer, och hon
arbetar under mellandagarna för att manuset ska kunna levereras före nyår.
Janne Mattson har utformat omslaget. Susanne Andersson har läst korrektur.
Hans O. Sjöström har översatt summary och abstract till engelska.
Kim Södersten och Per Agius vid Folkrörelsearkivet för Uppsala län har
tagit fram material och bjudit på fika när jag själv glömt att ta paus. Eva
Rönnerdal släppte in mig i Uppsala universitetsbiblioteks samling av organisationstryck. Stellan Andersson plockade fram material ur Arbetarrörelsens
arkiv. Även personalen vid LO:s arkiv i Grängesberg, Riksarkivet i Arninge
och vid Ekonomikums bibliotek har utfört ett utmärkt arbete.
13

Mina rumskamrater på Ekonomikum Tomas, Per och Johan och den
hårda kärnan i styrketränings- och innebandygänget bidrog till trivseln på
arbetsplatsen. Det är lättare att lyfta sin egen vikt än att skriva en avhandling,
fast egentligen är det tvärtom, eller hur var det Tom? Efter flytten till det lilla
huset i parken har Karsten, Branka, Paulina och Annette hållit mig sällskap
på övervåningen. Senad, Reza och övrig personal i restaurant Humlan har
gjort lunchen till ett nöje. Mona, Ingemor, Christina m.fl. har hållit rent
omkring mig. Sist men inte minst måste nämnas att arbetet på Ekonomisk
historiska institutionen inte skulle fungera utan sekreteraren Birgitta Ferm.
Ett stort tack riktas till alla nämnda!
Boken tillägnas de arbetare som deltog i kampen mot § 23 före år 1940.
Bland dem som fortsatt kampen vill jag särskilt tacka min livskamrat,
Lennart Söderberg, för hans enträgna arbete och de illustrativa exempel från
nutid han tillhandahållit. Jag vill också tacka mina barn Björn, Göran och
Karin. Ni är fantastiska!

Uppsala, strax före jul 2005
Berit Bengtsson
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KAPITEL 1

Inledning

I föreliggande studie belyses kampen mot § 23, d.v.s. den kamp som
1
arbetare i Sverige förde mot ensidig arbetsgivarmakt vid anställning och
2
avsked , från 1890-talet till 1930-talets slut. Kampen har fått sin beteckning
från § 23 i Svenska arbetsgivareföreningens (SAF) stadgar från år 1905 då
föreningen skrev in att
arbetsgifvaren har rätt att fritt antaga och afskeda arbetare, att leda och
fördela arbetet och att begagna arbetare från hvilken förening som helst, eller
3
arbetare stående utanför förening .

SAF krävde av sina delägare att alla kollektivavtal de skrev under ordagrant
4
skulle innehålla formuleringen. § 23 var ingen avtalsbestämmelse eller lagparagraf, utan en självreglering i SAF:s stadgar. SAF var vare sig ensam
eller först med att kräva ensidig arbetsgivarmakt vid anställning och avsked.
5
Kampen om makten över arbetsmarknaden pågick innan SAF bildades. Om
ensidig arbetsgivarmakt hade varit självklar och oomtvistad hade SAF inte
haft någon anledning att föra in bestämmelsen i sin stadga.

1

I denna framställning används de benämningar för arbetsmarknadens aktörer som dominerade i arbetsrätten under ifrågavarande tidsperiod, arbetare respektive arbetsgivare. Arbetsgivare utgör benämning på köpare av arbetskraft. Med arbetare avses de som säljer sin arbetskraft mot lön. För terminologins utveckling se Geijer (1983), s. 141–148.
2
Under den aktuella undersökningsperioden gjordes ingen distinktion mellan termerna avsked
och uppsägning. Även i denna framställning används termerna synonymt, utom i de fall det
verkar befogat med en precisering. I fråga om antagande till arbete används termerna anställa
och antaga synonymt. För terminologins utveckling se Geijer & Schmidt (1958), s. 112–113
och Glavå (1999), s. 133.
3
Industria (1906), s. 110. Se även Hallendorff (1927), s. 59; SOU 1927:4, s. 59, och SOU
1931:20, s. 386. Från 1960-talet då paragrafens innehåll bytt placering i SAF:s stadgar blev
den mer känd som § 32.
4
Industria (1906), s. 110. Trots kravet på disciplin skrev SAF och några av dess delägare år
1906 under avtal där de godkände arbetarnas krav på begränsningar av arbetsgivares möjlighet att fritt anställa och avskeda arbetare. I Industria (1906), nr 17, 21 och 22, återges avtal
innehållande turordningsregler vid avsked på grund av arbetsbrist.
5
Åman (1939), s. 7. Såväl avtalsexempel på stadganden om att arbetsgivare hade rätt att
anställa och avskeda efter eget godtycke, som begränsningar av denna rätt finns från tiden
före SAF:s födelse. Se t.ex. Adlercreutz (1954), s. 244; Glavå (1999), s. 139, och Åman
(1939), s. 5ff.
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När övergången till kapitalistiskt lönearbete inleddes i Sverige under
1800-talet lämnade den fria arbetsmarknaden arbetarna utan skydd. De var i
behov av ett nytt skyddsnät för att inte duka under när de stod utan arbete
och de strävade efter att finna sätt att trygga ett slags rätt till anställning.
Trygga anställningar innebär frihet för arbetare. Selig Perlman skrev år 1928
att för arbetare är rätten till anställning identisk med själva friheten –
eftersom de tack vare den inte behöver fjäska för sina överordnade för att
6
behålla sitt arbete. Genom facklig organisering, krav på kollektivavtal och
genom självreglering skapade arbetarna institutioner för begränsning av den
inbördes konkurrensen om arbetstillfällena. I och med detta förändrades
”spelets regler”. För att försäkra sig mot risken att inte kunna försörja sig
och för att hindra underbudskonkurrens arbetare emellan startade arbetare
egna arbetsförmedlingar och arbetslöshetskassor. Detta förutsatte en organisation med förmåga att samla och mobilisera maktresurser. När arbetare försökte befria sig från arbetsgivarnas godtycke och marknadens nyckfullhet
blev de beroende av sin fackliga organisation.
Den reglering av frågor sammanhängande med maktfördelning vid anställning och avsked som gällde före 1970-talets lagstiftning har föga uppmärksammats. Den gängse bilden av maktförhållandena på arbetsmarknaden
är starkt präglad av de stora överenskommelserna mellan huvudorganisationerna LO och SAF: 1906 års decemberkompromiss, Saltsjöbadsavtalet
7
från år 1938, företagsnämndsavtalet från 1946 och 1964 års apriluppgörelse.
I decemberkompromissen år 1906 accepterade LO, under hot om storlockout, att arbetsgivarna fick anställa och avskeda efter eget godtycke i utbyte
8
mot ett erkännande av föreningsrätten. Den del av överenskommelsen som
är relevant i detta sammanhang kommer jag fortsättningsvis att kalla decemberkompromissformuleringen. Den löd som följer:
Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt att
leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej.
Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt.
Anse arbetare, att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna
tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vid9
tagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse.
6

Perlman (1970), s. 275, se även Bull (1988), s. 1.
Mats Glavå t.ex. som undervisat i arbetsrätt inklusive begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten, skriver att hans egen bild av kollektivavtalsregleringen före anställningsskyddslagen (LAS 1974:12) – innan han påbörjade sitt arbete med avhandlingen Arbetsbrist
och kravet på saklig grund – endast bestod av de nämnda överenskommelserna. Glavå (1999),
s. 5 och 136.
8
Decemberkompromissen kom till i samband med att LO och SAF medverkade till upplösningen av ett antal, i vissa fall mycket långvariga, mindre konflikter. Formellt gällde
uppgörelsen endast dessa.
9
Industria (1907), s. 14.
7
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I decemberkompromissformuleringens första stycke infördes sålunda innehållet i SAF:s § 23, dock med förbehållet att denna kunde begränsas i avtalet
i övrigt. Förbehållet är viktigt men har ofta blivit förbisett.
10
Mellan decemberkompromissen och Saltsjöbadsavtalet skedde ingen
överenskommelse mellan huvudorganisationerna LO och SAF. I Huvudavtalet infördes följande begränsningar av § 23: 1) Arbetare som varit anställd
minst ett år skulle varslas en vecka före uppsägning eller permittering.
2) Om uppsägning eller permittering skett skulle arbetarparten om den önskade förhandling och om den vidtagna åtgärden utgjorde en kränkning av
föreningsrätten eller på annat vis stred mot lag eller kollektivavtal anmäla
detta till sin förbundsstyrelse. Denna kunde i sin tur överlämna frågan till
undersökning i arbetsmarknadsnämnden, vilken i sin bedömning av åtgärden
skulle göra en intresseavvägning mellan produktionens beroende av arbetskraftens duglighet och lämplighet och arbetarnas berättigade intresse av
trygghet i anställningen. 3) Då arbetsgivare ansåg sig behöva permittera eller
säga upp arbetare på grund av arbetsbrist och valet stod mellan olika arbetare
skulle arbetsgivaren vid lika skicklighet och lämplighet ta hänsyn till
11
anställningstidens längd och till särskilt stor försörjningsplikt.
Meningarna har varit delade om huruvida Huvudavtalet i sin ursprungliga
utformning innehöll stöd för krav på saklig grund vid uppsägning, LO tolkade det så. SAF:s tolkning var att överenskommelsen konfirmerade arbets12
givarnas frihet att själva bestämma om uppsägning av arbetarna.
Om endast dessa överenskommelser beaktas framstår det som om § 23
var gällande på hela arbetsmarknaden fram till 1906 års decemberkompromiss, då arbetarnas föreningsrätt erkändes, och att den första reella begränsningen av § 23 infördes år 1938 i Saltsjöbadsavtalet, och att detta omfattade
alla arbetare. Jag menar att detta ger en skev bild av maktförhållandena på
10

Benämningarna Huvudavtalet och Saltsjöbadsavtalet används omväxlande för denna överenskommelse. Det formella namnet var: Huvudavtal mellan Svenska arbetsgivareföreningen
och Landsorganisationen i Sverige. Överenskommelsen slöts den 20 december 1938. Förhandlingarna som ledde till överenskommelsen skedde i Saltsjöbaden.
11
Huvudavtalets ursprungliga innehåll återges i sin helhet i bl.a. Sölvén (1939), s. 7–25;
Hansson (1939), s. 81–98, och Casparsson (1966), s. 253–269.
12
För LO:s och SAF:s olika tolkningar se Henning (1984), s. 61; Edlund (1989), s. 60–61 och
Glavå (1999), s. 160. För LO:s tolkning se även Sölvén (1939), s. 160–161. I företagsnämndsavtalet från år 1946 kortades den i Huvudavtalet stadgade karenstiden för att omfattas av
varselplikt vid uppsägning eller permittering från ett år till nio månader, samtidigt förlängdes
varseltiden från en till två veckor. Företrädesrätt till återanställning gällde i fyra månader,
eller längre inom områden där så redan var praxis. Avtal om företagsnämnder slöts mellan LO
och SAF den 30 augusti 1946 (motsvarande avtal slöts även mellan SAF och TCO). Den 10
november 1947 ändrades Huvudavtalets Kapitel III i överensstämmelse med företagsnämndsavtalet. Se Casparsson (1966), s. 230–231, och Glavå (1999), s. 162–163. Den viktigaste förändringen i dessa frågor som inträdde i och med apriluppgörelsen år 1964 var att regler om
saklig grund vid uppsägning på grund av personliga skäl infördes. Huvudavtalets kap. III efter
1964 års revision återfinns i Casparsson (1966), s. 234–240. Bestämmelserna om saklig grund
finns i § 4. För turerna i förhandlingarna som ledde till apriluppgörelsen se t.ex. Johansson &
Magnusson (1998), s. 99–108.
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arbetsmarknaden. I själva verket avtalades det ofta om begränsningar av
§ 23. Av offentlig statistik framgår att endast två procent av de avtalsberörda
arbetarna vid årets slut 1907 omfattades av § 23, utan ändringar eller tillägg.
Vid årsskiftet 1920/1921 hade andelen sjunkit till mindre än en procent och
vid ingången till 1930-talet var § 23 så sällsynt att den inte längre sär13
redovisades i statistiken. Mot bakgrund av detta ter sig SAF:s omfattande
kampanj för införande av § 23, och inget annat än detta, i samtliga kollektivavtal som föga framgångsrik.
Decemberkompromissformuleringen fick däremot stor spridning i kollek14
tivavtal, och det har senare i första hand blivit denna som åsyftats när det
talats om § 23. Enligt denna gällde arbetsgivarnas § 23-befogenheter endast i
den mån de inte inskränktes i avtalets övriga bestämmelser. I vilken utsträckning arbetare lyckades få in sådana begränsningar i avtal är en viktig fråga i
föreliggande studie. SAF:s erkännande av föreningsrätten utgjorde i praktiken en sanning med modifikation. En stor del av striderna på arbetsmarknaden mellan decemberkompromissen och arbetarnas nederlag i storkonflikten 1909 handlade om föreningsrätten. Denna vanns inte en gång för alla.
Decemberkompromissens formulering om föreningsrätten var medvetet
otydlig, detta var en förutsättning för att överenskommelse skulle kunna
träffas.
År 1910 upphörde SAF:s försök att genom huvudavtal eller lag få § 23
15
generellt antagen. SAF meddelade istället sina delägare att organisationen
såg det som brukligt att införa decemberkompromissformuleringen i avtal.
SAF:s tolkning av formuleringen om vinnande av rättelse var att arbetsgivaren endast lovat undersökning, inte förhandling. SAF förbjöd sina delägare att införa någon som helst bestämmelse om företrädesrätt till arbete
eller lärlingsregulativ i avtal. Angående turordningsregler vid uppsägningar
meddelade SAF att det några år tidigare varit vanligt att sådana infördes i
kollektivavtal, men att de i framtiden inte skulle godkännas, eftersom de
innebar en inskränkning i arbetsgivarens rätt att avskeda arbetare. Vidare
menade SAF att inga frågor som berörde § 23 skulle få behandlas genom
16
skiljedom.
13

Se Arbetsstatistik A:5, Del I (1910), s. 375–381, SOS, Socialstatistik (1922b), s. 20, och
SOS, Socialstatistik (1930), s. 32–35.
14
Vid årets slut 1907 omfattandes drygt en femtedel av arbetarna av decemberkompromissformuleringen. Se Arbetsstatistik A:5, Del I (1910), s. 380–381. Vid årsskiftet 1920/1921
hade formuleringens utbredning ökat, den förekom då i 69 procent av avtalen, vilka omfattade
57 procent av arbetarna. Se SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 20. Vid ingången till 1930talet hade andelen avtal innehållande denna formulering minskat till 45 procent, men en större
andel, 65 procent, av arbetarna berördes. Se SOS, Socialstatistik (1930), s. 32–35. Skillnaderna i täckningsgrad mellan de två senare tidpunkterna visar att formuleringen blev vanligare i avtal omfattande många arbetare.
15
Schiller (1973), s. 298, se även Schiller (1974), s. 19.
16
Se PM rörande föreningens principer i fråga om kollektivavtal, utarbetat av Hjalmar von
Sydow och godkänt av SAF:s styrelse den 16 december 1910, i Hallendorff (1927), s. 126ff.
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I föreliggande arbete ifrågasätts bilden av LO/SAF-regleringen som heltäckande på arbetsmarknaden. Överenskommelserna mellan LO och SAF var
viktiga, men inte så avgörande som de flesta beskrivningar gör gällande.
Under LO:s svagaste period, åren 1909–1921, var fler arbetare anställda i
SAF-anslutna företag än LO hade medlemmar. Såväl före som efter åren
1909–1921 var de LO-anslutna arbetarna fler än de som var anställda på
SAF-företag. Före lågkonjunkturen 1908 och under 1930-talet, arbetade
mindre än hälften av de LO-anslutna vid företag som var delägare i SAF.
17
LO/SAF-regleringen kan inte ha omfattat en större andel än dessa.
Beträffande Saltsjöbadsavtalet ifrågasätter jag om dess begränsningar av
§ 23 utgjorde de första reella inskränkningarna av ensidig arbetsgivarmakt i
dessa frågor. Av det föregående har framgått att SAF tidigare hade godkänt
turordningsregler och organisationen skulle knappast ha haft anledning att
förbjuda sina delägare att godkänna bestämmelser om företrädesrätt till arbete och lärlingsregulativ om sådana aldrig hade existerat. Saltsjöbadsavtalets begränsningar av § 23 var relativt obetydliga. Majoriteten inom LO:s
representantskap lade dock symbolisk vikt vid överenskommelsen, då det
var första gången som SAF medgav någon begränsning av § 23 i förhandlingar mellan de båda huvudorganisationerna, utöver den allmänna formuleringen om föreningsrätten. De fackförbund som på egen hand uppnått större
begränsningar av § 23 än Saltsjöbadsavtalets fann överenskommelsen otill18
fredsställande. Fram till år 1954 hade endast 17 av då 44 LO-förbund
införlivat dess bestämmelser i gällande avtal och dessa avtal omfattade inte
alla av förbundens medlemmar, men detta faller utanför den tidsperiod som
19
denna studie omfattar.
Varför är det nu, i början av 2000-talet, intressant hur arbetare kämpade
mot § 23 före ”den svenska modellens” storhetstid? Intressemotsättningen
mellan arbetare och arbetsgivare om makt vid anställning och avskedande av
arbetare är en grundläggande maktfråga. Tiderna och villkoren har förändrats, men motsättningen består – den rätt till anställning som Selig
Perlman likställde med arbetarnas frihet har ännu inte blivit genomförd.

Syfte
I detta avhandlingsarbete anläggs ett fackligt maktperspektiv på svensk
arbetsmarknad fram till 1930-talets slut. I föreliggande arbete är utgångspunkten att makt på arbetsmarknaden handlar om resurser och strategiska val
gjorda av kollektiva aktörer i en struktur. Facklig makt kan både avse fackets
makt i förhållande till arbetsgivarnas och maktförhållanden inom fackför17

Se Diagram B.1, Bilaga B.
Schiller (1973), s. 341–343, se även Schiller (1974), s. 62–64.
19
Karlbom (1955), s. 373–374 och Geijer (1956), s. 23.
18

19

eningsrörelsen. Makt inom ett fackförbund är en fråga om hur och av vilka
resurserna kontrolleras. Maktförhållandet mellan arbetare och arbetsgivare
påverkas av ekonomiska och politiska strukturer.
Syftet är att synliggöra arbetarnas kamp mot § 23. Hur och i vilken
utsträckning olika arbetargrupper, genom sina organisationer, försökte och
ibland lyckades inskränka § 23 och istället kunde vara med och bestämma
vid anställning och avsked undersöks. Därmed ifrågasätts den gängse
historieskrivningen. En stor del av arbetsmarknaden låg utanför LO/SAFregleringen, och för att uppnå en mer nyanserad historieskrivning måste
andra nivåer och arbetares relationer med andra arbetsgivare än de SAFanslutna studeras. Avsikten är dels att försöka urskilja generella trender för
facklig makt i § 23-frågorna över tid (alla fackförbund), och dels trender
inom fem utvalda fackförbund och deras Uppsalaavdelningar. I centrum för
studien står kollektivavtalsreglering och de genom självreglering verkande
fackliga arbetsförmedlingarna.
Utbredningen av och innehållet i avtalsmässiga begränsningar av § 23 har
tidigare fått liten uppmärksamhet i vetenskapliga sammanhang. Forskare
verkar inte heller ha undersökt huruvida arbetare genom sina fackliga organisationer faktiskt lyckades få någon makt över arbetsförmedlingen. I föreliggande arbete görs försök att beskriva hur och i vilken utsträckning olika
fackliga organisationer genom självreglering lyckades ta makten över arbetsförmedlingen, vilket jag kallar att uppnå platskontroll.
Ambitionen med föreliggande arbete är att beskriva maktfördelningen vid
anställning och avsked generellt under tiden fram till 1930-talets slut, men
också att beskriva och föra resonemang kring likheter och skillnader i facklig
makt, strategier och politik mellan olika arbetargrupper under samma tidsperiod. Jag vill klargöra aspekter som inte tidigare uppmärksammats i vetenskapliga sammanhang till följd därav läggs tyngdpunkten på det deskriptiva.

Avgränsningar
Med kampen mot § 23 avses i föreliggande studie arbetarnas kamp för att
vara med och bestämma vid anställning och avsked av arbetare. SAF:s § 23
innehöll även ett led om makten över arbetsprocessen: ”att leda och fördela
arbetet”. De båda delarna hänger ihop, arbetarnas ställning i arbetsprocessen
hade givetvis betydelse för vilken makt de hade möjlighet att uppnå vid anställning och avsked, men som forskare måste man avgränsa sig. Den så
20
kallade arbetsprocesskolan har studerat makten över arbetet.
20

Arbetsprocesskolan tog avstamp i Harry Bravermans tes om arbetets degradering under
1900-talet. Braverman (1985). Teknikens roll för makten över arbetet var central för denna
skola och forskarna arbetade med företagsstudier för att fastställa arbetarnas ställning i arbetsprocessen. Lars Ekdahl understryker att det endast är genom insyn i ”produktionens hemliga
verkstad” vi kan avslöja eller utmana samhällets verkliga maktförhållanden. Ekdahl (1983),

20

Den tidsperiod jag avgränsar studien till, från 1890-talet till 1930-talets
slut, var en viktig formeringsperiod på svensk arbetsmarknad. Maktkampen
var i stor utsträckning inriktad på § 23-frågorna. Vid periodens slut hade
Saltsjöbadsavtalet nyligen slutits. Det hade varit intressant att utöka tidsperioden framåt, men tid och resurser lägger hinder i vägen.
Eftersom syftet är att undersöka kollektivavtalsregleringen, facklig självreglering och faktiskt agerande har jag valt att koncentrera studien till de
nivåer där avtal slöts och självreglering genomfördes, d.v.s. fackförbundsoch avdelningsnivå. Detta är alltså inte en berättelse om huvudorganisa21
tionerna LO och SAF och deras väg till Saltsjöbadsavtalet.
Studien belyser maktkampen mellan parterna på arbetsmarknaden, de
fackliga organisationerna och arbetsgivarna och deras organisationer. Statlig
politik och politiska partiers ställningstaganden, lokalt och centralt, i frågor
rörande fördelningen av makt på arbetsmarknaden står inte i centrum för
22
denna framställning, men utgör en del av kontexten.
Arbetsgivarkravet om att förmän skulle förvägras rätten att organisera sig
hade en nära koppling till föreningsrättsstriderna och behandlades i samtiden
som en del av § 23-problematiken. Eftersom förmansklausuler inte innebar
en begränsning av arbetsgivarnas möjlighet att fritt anställa och avskeda
23
behandlas inte dessa i denna studie. Under den tidsperiod som föreliggande
arbete behandlar var det i huvudsak arbetare och arbetsgivare som organiserade sig. Tjänstemännens fackliga organisering kom i allmänhet igång sent
under den aktuella tidsperioden varför deras kamp mot § 23 inte behandlas.
Olika former av inbördes konkurrens mellan arbetare illustreras i föreliggande arbete. En form som dock inte berörs närmare är den mellan olika
fackförbund om var gränserna mellan de olika organisationernas verksam24
hetsområden ska gå, de så kallade gränsdragningstvisterna.
En annan problematik som i stort sett lämnas utanför föreliggande arbete
är den produktionskooperativa rörelsen och hur denna bidrog till konkurs. 77–78; Ekdahl (2003), s. 23, och Ekdahl (2005), s. 45–46. Skolan alstrade ett antal
empiriska studier, vilka det varit svårt att dra generella slutsatser från. En slags sammanfattande slutsats kan sägas vara att verkligheten visade sig vara mer komplicerad och
mångtydig än forskarna trott och att Harry Braverman hade underskattat arbetares möjligheter
till motstånd och motmakt. En viktig del av denna forskningsriktning var projektet
”Teknologi, produktionsprocesser och arbete” vid Ekonomisk-historiska institutionen,
Uppsala universitet. Isacson (1987) och (1990); Johansson (1988) och (1990); Magnusson
(1987); Wikander (1988), och Eriksson (1991).
21
En sådan har Anders L Johansson skrivit. I Tillväxt och klassamarbete syftar Johansson till
att utifrån både LO:s och SAF:s perspektiv beskriva och analysera samarbetspolitikens
framväxt, se Johansson, A. L. (1989).
22
Några exempel på studier av det slaget, med fokus på arbetslöshetspolitiken är Öhman
(1970); Unga (1976); Eriksson (2004); Svensson (2004) och Junestav (2004).
23
För förmansproblematiken, se Geijer (1960); Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948),
s. 266–275, och Isacson (1990), kapitel 4.
24
Denna fråga har Klas Åmark behandlat utförligt. Se Åmark (1998).
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rensen på arbetsmarknaden. Det fanns även andra konkurrensformer som
verkade hindrande för fackföreningarna i deras kamp mot § 23. Arbetarklassen var inte helt proletariserad och andra exploateringsformer än det
moderna lönearbetet förekom. Problematiken med arbetare som blir någon
slags företagare, uppdragstagare eller självförsörjare hänger i en vidare mening ihop med fackföreningsrörelsens kamp mot § 23, men i föreliggande
25
arbete berörs detta endast ytligt.

Utgångspunkter och tidigare forskning
Svensk historisk arbetslivsforskning har haft ett antal olika inriktningar, men
26
alla har inte relevans för denna studie. Det som här är av intresse är forskning som berör kampen mot § 23, men också forskning om maktrelationer
och maktresurser på arbetsmarknaden mer allmänt.

Solidaritet och konkurrensbegränsning
Föreliggande studie har som utgångspunkt att arbetarnas erfarenheter medförde att de, för att försöka säkra ett slags rätt till anställning och drägliga
arbetsvillkor, primärt organiserade sig för att begränsa den inbördes kon27
kurrensen. Olika fackliga organisationers förmåga att effektivt hindra
inbördes konkurrens mellan arbetare antas vara avgörande för i vilken
utsträckning de lyckades avskaffa eller begränsa arbetsgivares § 23-befogenheter. Solidaritet och konkurrensbegränsning är ur ett fackligt perspektiv två
sidor av samma sak. Det konkurrensbegränsande motivet har följt fackföreningsrörelsen från dess födelse. Stockholms Murarefackförening konstaterade redan i sin verksamhetsberättelse för år 1885 att:
Konkurrensen mellan arbetarna själva, detta deras största fördärv, vilken urartat och än mer skall urarta till ett verkligt och fördärvsbringande utsugningssystem, har kommit föreningen att tänka på om möjligtvis icke någon
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Problematiken belyses i Thörnquist (kommande).
Olika försök till sammanställningar har gjorts. Se t.ex. Misgeld & Åmark (1991); Simonson
& Thörnquist (1993) och Karlsson (1998).
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Inom forskningen har, utöver konkurrensbegränsningsmotivet, ett antal olika förklaringar
till fackföreningarnas uppkomst figurerat. Gemensamt för samtliga är att fackföreningarna bildades för att i någon mening tillvarata medlemmarnas intressen som arbetare, enskilt och
kollektivt, att öka deras levnadsstandard materiellt och maktmässigt. För en översikt se t.ex.
Johansson (1994), s. 146ff. Med fackföreningar avses organisationer av, med och för arbetare
som verkar för sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden. Från början var det inte
självklart arbetarnas organisationer som avsågs med termen fackförening. I fackföreningsrörelsens barndom kunde ”fackföreningar” återfinnas såväl på arbetar- som arbetsgivarsidan.
Det dröjde dock inte länge förrän arbetsgivarorganisationerna slutade använda termen fackförening för sina egna organisationer. Sannolikt ville de inte bli förväxlade med arbetarnas
kamporganisationer. Se t.ex. Adlercreutz (1954), s. 205–206.
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gräns härför skulle kunna uppdragas. Då arbetarna nu, sammanslutna i fackföreningar, sammankomma och diskutera sina angelägenheter, ställer sig
fattigdomen så ofta i vägen för realiserandet av planer och tänkesätt. Den
fattigaste är nödd och tvungen att emottaga även det hårdaste arbete, som
bjudes honom, emot huru låg och ringa lön som helst, ty han vet, att mottager
icke han det, så kommer en annan i stället och bjuder ut sin arbetskraft till
lika billigt om icke billigare pris. Följderna av ett sådant förhållande, en
sådan tävlan med varandra, visa under nuvarande svåra arbetstider varthän
det skadliga och för arbetarna ruinerande systemet, denna så vackert om28
ordade ”fria tävlan”, kan för arbetarklassen leda.

Stockholms organiserade murare försökte begränsa den inbördes konkur29
rensen genom att år 1885 upprätta en prislista. Landsorganisationens 15mannakommitté skrev år 1941 att fackföreningsrörelsen utgjorde en
stridande faktor mot den fria och ohämmade konkurrensen. Fackföreningsrörelsens mål var att upphäva konkurrensen mellan arbetarna och hindra
underbudskonkurrens. ”Mellan arbetare, som i sin organisation överenskommit om att icke arbeta under ett visst pris, kunde ingen konkurrens
30
råda.” Konkurrensbegränsningsmotivet återkommer även i den nutida
Landsorganisationens ”skapelseberättelse” i vilken ett antal arbetare runt ett
köksbord över en kopp kaffe avlägger det fackliga löftet:
– Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter,
sälja vårt arbete till lägre pris eller sämre villkor än de vi nu kommit överens
om.
– Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta
31
löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

I berättelsen bildas en fackförening. Beslut fattas om att ta ut en medlemsavgift. Grunden till en konfliktkassa läggs så att arbetarna ska kunna hålla ut
vid öppna konflikter. Potten till en arbetslöshetskassa läggs för att arbetslösa
inte ska lockas till underbudskonkurrens. Om LO:s nutida skapelseberättelse
knyts ihop med Stockholms Murarefackförenings verklighet på 1880-talet så
skapade den senare inte alla dessa medel redan vid sitt första fackförenings32
möte. Hur det fackliga bygget skulle se ut var inte någon självklarhet. Olika
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Citat enligt Håkanson (1925), s. 153.
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Landsorganisationens 15-mannakommitté (1941), s. 49–50.
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Berättelsen är tryckt med varierande ordalydelse i bl. a. Protokoll från LO-kongressen 1996,
s. 334–335; LO (2003), Medlemsutbildning, i häftet Om fackföreningsrörelsen och idéerna,
s. 3–4; Nyström (2000), s. 21ff. Det fackliga löftet behandlas även i Göransson & Holmgren
(2000), s. 9ff, och LO (2002), s. 3ff.
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vägar prövades. Av berättelserna framgår att organisationen, medlemsavgiften, konflikt- och arbetslöshetskassan utgjorde och utgör maktresurser
när arbetare förhandlar och sluter kollektivavtal. En hög organisationsgrad
och förekomsten av konflikt- och arbetslöshetskassa med tillgång till pengar
antas vara viktigt för fackföreningarnas förmåga att begränsa den inbördes
konkurrensen.
Den svenska nutida forskare som ihärdigast hävdat konkurrensbegräns34
ningsmotivet är Klas Åmark. Han hävdar att arbetsmarknadens parter i
Sverige bemötte den ökade konkurrensen genom att organisera sig i öppna
35
karteller. I öppna karteller kan alla inom verksamhetsområdet vara medlemmar, under förutsättning att de solidariskt följer stadgarna och inte motarbetar kartellens syfte. Ju högre organisationsgrad, desto bättre fungerar
36
kartellen. I slutna karteller delar medlemmarna upp marknaden mellan sig
och släpper inte in fler medlemmar, en social inhägnad skapas. Åmark menar
att tidigare forskning inte sett denna skillnad, utan koncentrerat sig på mono37
poliseringstendenser. Den fackliga huvudstrategin i Sverige har varit orga38
nisering i öppna karteller. De fackliga organisationerna i Sverige har varit
klassorganisationer, vilka strävat efter att organisera alla inom sitt verksamhetsområde, oavsett ideologisk, religiös eller partipolitisk tillhörighet.

Facklig arbetsförmedling
Viljan att ta kontrollen över arbetsförmedlingen och därmed hindra inbördes
konkurrens om arbetstillfällena kan antas ha varit ett viktigt motiv till
fackföreningsbildandet. Lars Ekdahl och Lars Olsson poängterar att makten
över arbetsförmedlingen tillsammans med kontrollen över arbetsprocessen
utgjorde viktiga betingelser för arbetares organisering i fackföreningar och
39
nationella fackförbund. Hantverksarbetare hade redan före den fackliga
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För en studie av hur ett annat fackförbund, Metall, fann sina organisationsformer, se
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organiseringen genom sina reshjälpskassor lärt sig att den som hade
kontrollen över reshjälpskassan kunde styra arbetare till och från olika orter
och platser och därmed vara med och påverka anställnings- och arbets40
villkor. Reshjälpskassorna var en grodd från vilken fackföreningarna, och
deras arbetsförmedlingsverksamhet, växte ut. Omskådningen inom skråhantverken (fördelningen av arbetare mellan olika arbetsgivare inom skrået), där
41
åldgesällen skötte arbetsanvisningen kan också ha inspirerat.
Den nämnda Stockholms murarefackförening försökte under 1880-talets
senare hälft skapa en facklig arbetsförmedling, men konkurrensen från
oorganiserade arbetare, de egna medlemmarnas bristande disciplin i fråga
om uppgiftslämnande en stor arbetslöshet och anställningarnas ofta korta
42
varaktighet satte käppar i hjulet. Av murarefackföreningens jubileumsskrift
från år 1925 framgår att det torde vara lättare för fackföreningar med en hög
organisationsgrad, solidariska och disciplinerade medlemmar, en låg arbetslöshetsnivå bland medlemmarna och relativt varaktiga anställningar inom
verksamhetsområdet att hindra inbördes konkurrens och uppnå platskontroll.

Begränsningar av § 23 i kollektivavtal
Två forskare som studerat begränsningar av § 23 i kollektivavtal under olika
delar av den tidsperiod som behandlas i föreliggande arbete är Christer
Lundh och Mats Glavå. Den förstnämnde fann, i sin kartläggning av det
formella arbetarinflytandets omfattning och utveckling i avtal och lagstiftning åren 1905–1918, att arbetarnas inflytande varit obefintligt. Arbetsgivarna hade i stort sett oinskränkt och oomstridd makt vid anställning och
43
avskedanden enligt Lundh. I en annan kartläggning av begränsningar av
§ 23, i gällande kollektivavtal vid årsskiftet 1907/1908 och en skattning av
motsvarande bestämmelser åren 1913–1917, uppmärksammar Lundh bl.a.
förekomsten av turordningsregler och organisationsklausuler. Han menar
dock att dessa avtalsbestämmelsers betydelse inte får överskattas. En
drastisk minskning av sådana bestämmelser skedde dessutom från år 1908
till den andra undersökningsperioden. Enligt Lundh fick begränsningar av
§ 23 aldrig någon betydelse inom industrin. Där sådana infördes handlade
det antingen om att hantverksarbetare lyckades få traditionella rättigheter
formellt godkända eller om arbetare med speciella anställnings- och arbets44
förhållanden. Mats Glavå uppmärksammar å sin sida ett stort antal begränsningar av § 23 i kollektivavtal från 1920-talets mitt och under 1930-talet och
menar ”att det finns utrymme för att påstå att anställningsskyddet på vissa
40

Ekdahl & Olsson (2002), s. 15.
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områden var mer långtgående på trettiotalet än vad det är efter LAS’ ikraft45
trädande”.
Med utgångspunkt i dessa båda forskares resultat torde de fackliga organisationernas makt vid anställning och avskedanden först ha minskat efter år
1908 för att därefter åter ha stärkts vid 1920-talets mitt. Detta verkar rimligt
med tanke på den lågkonjunktur som inträffade år 1908 och det därpå
följande förkrossande nederlaget för arbetarna i storkonflikten året därpå.
Först vid 1920-talets mitt, efter den stora deflationskrisen, hade fackföreningarna återvunnit sin forna styrka. Man kan dock fråga sig om de divergerande resultaten främst är ett uttryck för att det skedde så stora maktförskjutningar till arbetarnas förmån mellan år 1918 och 1920-talets mitt att
de fackliga organisationerna lyckades driva igenom avsevärda förändringar i
kollektivavtalsregleringen eller om de skilda resultaten beror på andra
faktorer? Valet av källor kan ha haft stor betydelse. Lundhs urval är ett antal
riksavtal i SAF:s arkiv samt riksavtal återgivna i den officiella statistiken.
Till försvar för urvalets representativitet anför Lundh att riksavtal gällde ett
46
stort antal arbetare och att de var normerande för avtal på andra nivåer.
Glavå använder sig av metoden att exemplifiera förekomsten av uppsägningsrättsbegränsande kollektivavtalsbestämmelser med hjälp av Arbetsdomstolens domsamlingar, där avtal på olika nivåer och med andra arbets47
givarparter än de SAF-anslutna ingår. Jag ifrågasätter den bild av total
arbetsgivarmakt i dessa frågor som Lundhs resultat förmedlar. Bilden kan
kanske bli en annan om även de fackliga organisationernas avtal med andra
arbetsgivare än de SAF-anslutna och avtal på andra nivåer studeras, vilket
Glavås resultat antyder.

LO och § 23
Bernt Schiller har studerat Landsorganisationens hållning gentemot § 23
under en längre tidsperiod, åren 1906–1971. Under den del av tidsperioden
som faller inom ramen för min studie identifierar Schiller tre kortare tidsperioder som särskilt händelserika: 1) Åren 1906–1910, från decemberkompromissen till efter storkonflikten, då SAF:s försök att genom huvudavtal
eller lag få § 23 antagen generellt upphörde. 2) Åren 1919–1924, från den
första socialdemokratiska regeringens tillsättande av utredningen om indu45

Glavå (1999) s. 136.
Lundh (1987), s. 63 (vilka avtal som studerats framgår av s. 576–579), och Lundh (1988),
s. 222 och 243.
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Även andra jurister har använt sig av metoden, se Glavå (1999), s. 137 (särskilt not 15). De
allra flesta avtal blir dock aldrig föremål för Arbetsdomstolens bedömning och det går därför
inte att med denna metod mäta den faktiska förekomsten av sådana regler. Den stora mängden
uppsägningsrättsbegränsande regler i de avtal som behandlades i Arbetsdomstolen antyder
dock att dessa bestämmelser inte kan ha varit ovanliga. De äldsta avtal som varit föremål för
domstolens tolkning är från 1920-talets mitt.
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striell demokrati till dess utredningens förslag förkastades av riksdagen.
3) Åren 1932–1938, från Arbetsdomstolens dom 1932:100 i vilken domstolsmajoriteten slog fast att § 23 utgjorde en allmän rättsgrundsats till be48
gränsningarna av samma princip i Saltsjöbadsavtalet. Dessa perioder kan
därför vara särskilt intressanta att studera.
Schillers genomgång av motioner med krav på ändring eller avskaffande
av § 23 vid LO-kongresserna visar att sådana krav kom upp på varje kongress. Många motioner riktade sig mot paragrafen i sin helhet. Bland de
motioner som inriktade sig mot ett speciellt moment var det oftast den del
som föreliggande studie handlar om, arbetsgivarnas rätt att fritt anställa och
49
avskeda, som angreps, och då särskilt avskedandena. De rådande maktförhållandena medförde att den samlade fackföreningsrörelsen aldrig ansåg sig
ha tillräckliga maktresurser för att genom en gemensam aktion avskaffa § 23
en gång för alla. LO anpassade och trappade ned sina krav till vad som an50
sågs möjligt att driva igenom. Efter nederlaget i storkonflikten 1909 var
kassorna tömda och halva medlemskåren förlorad, det var då knappast läge
att ta en stor principiell strid i frågan. Under 1920- och 1930-talen fick
arbetslöshet och rationaliseringar LO att sätta tryggheten främst, vilket inne51
bar att i första hand krav på makt vid avskedanden framfördes. Schiller fann
en skillnad i inställning till § 23 mellan förbund representerande yrkesarbetare och andra förbund. Han anser det styrkt att skilda tekniska och
organisatoriska förhållanden inom olika fackförbunds verksamhetsområden
medförde att frågan om § 23:s avskaffande eller begränsning var av större
52
vikt för vissa fackförbund.
Schiller visar att den del av § 23 som föreliggande studie behandlar
verkar vara den som fackförbunden och fackföreningarna inriktade sin kamp
mot. Eftersom LO som huvudorganisation inte uppfattade att fackföreningsrörelsens samlade maktresurser var tillräckliga för ett avgörande gemensamt
angrepp mot § 23 är det av intresse att studera vad de enskilda fackförbunden och fackföreningarna själva lyckades åstadkomma. Schiller finner
det även styrkt att frågan var av olika vikt för förbunden, beroende på att de
representerade olika arbetargrupper med olika grad av utbytbarhet, vilket jag
tar fasta på i föreliggande studie.
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Lag eller avtal?
Kampen mot § 23 var arbetarnas kamp för företagsdemokrati, industriell
demokrati och i vidare bemärkelse ekonomisk demokrati. Hur långt olika
arbetargrupper syftade varierade och även de kampmetoder som användes.
Christer Lundh har utöver de tidigare nämnda kartläggningarna av begränsningar av § 23 i kollektivavtal studerat den svenska debatten om industriell
demokrati och dess utländska inspirationskällor under den andra av de tids53
perioder Schiller fann särskilt händelserika, åren 1919–1924. Lundh fann
inte mycket som tyder på att den nationella debatten om industriell demokrati, vilken mest handlade om att genom lagstiftning införa driftsråd på
arbetsplatserna, uppstod som ett resultat av lokala krav. När fackförbundens
styrelser behandlade frågan var det oftast på initiativ utanför förbunden. De
frågor som föreliggande arbete kommer att belysa utgjorde dock ett undantag. Lokala avskedstvister och lokalt motstånd mot § 23 tvingade förbunden
att agera, och avdelningsmotioner gjorde att arbetsgivarparagrafen kom
54
under debatt på förbundskongresserna. Detta antyder att ett lokalt fackligt
perspektiv kan vara en lämplig utsiktspunkt för studier av kampen mot § 23.
Lundh pekar på tre händelseförlopp som kan förklara varför debatten om
industriell demokrati blossade upp i Sverige år 1919: krigsförhållandena,
revolutionsvågen i Europa åren 1917–1919 och den svenska rösträttsreformen år 1918. Revolutionerna i Centraleuropa ser Lundh som mest avgörande. I Sverige var de ekonomiska och politiska förutsättningarna annorlunda än i de länder där reformer i riktning mot industriell demokrati genomfördes. Ekonomin och arbetsmarknaden hade inte varit utsatt för hård politisk styrning eller kaos, arbetsfreden var inte lika högt prioriterad och
arbetarklassens radikalisering var inte jämförbar med förhållandena i
Centraleuropa åren 1918–1919. Arbetare kunde i Sverige, till skillnad från i
England och i Centraleuropa, driva sina krav inom de etablerade organisationerna. Socialdemokratin var representerad i riksdagen, fackföreningsrörelsen var erkänd och kollektivavtalssystemet etablerat. För arbetarna framstod
inte nya organ, som driftsråd, nödvändiga. Idén om industriell demokrati
genom driftsråd hade väckts av intellektuella politiker, men saknade förank55
ring hos arbetsmarknadens parter.
De fackliga organisationerna i Sverige kunde i jämförelse med organisationer i andra länder verka relativt fritt och kollektivavtalssystemet var redan
etablerat när debatten om driftsråd tog fart. Detta medförde att arbetarna inte
visade särskilt stort intresse för lagstiftning i frågan. Det fanns farhågor om
att driftsråden skulle kunna bli konkurrerande organ som arbetsgivarna
kunde använda för att tränga undan fackföreningarna från viktiga besluts53
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områden. I Sverige blev fackföreningsrörelsens huvudstrategi att vinna medbestämmande genom kollektivavtal.

Maktrelationer och maktresurser
56

Makt är ett omstritt begrepp med många olika definitioner. De flesta ser
dock makt som ett relationellt begrepp. En definition av en maktrelation är
att den förutsätter att det finns motstridiga intressen och utmärks av att en
aktör har möjlighet att genom belöningar eller bestraffningar driva igenom
57
sin vilja, eller åtminstone delar av den, gentemot en annan aktör. Makt
behöver inte endast innebära att kunna åstadkomma förändring i önskvärd
riktning. Aktörer kan också ha makt att stå i vägen, förhindra eller skjuta upp
förändringar i icke önskvärd riktning. Effektiv makt innebär att nå ett avsett
resultat.
Maktrelationer av betydelse för arbetsmarknaden, och för studier av
denna, är relationerna mellan arbetare och arbetsgivare samt deras respektive
organisationer på olika nivåer, maktrelationerna inom de olika organisationerna, maktrelationerna mellan partsorganisationerna och de politiska
58
partierna, samt maktrelationerna mellan partsorganisationerna och staten.
Makten på arbetsmarknaden regleras genom olika institutioner, såväl informella som formella, bl.a. självreglering, sedvänja, kollektivavtal och lag.
Med självreglering avses här intern reglering inom en organisation. En sådan
kan ske genom såväl formella regler i t.ex. stadgar som informellt genom
bruk av normativa maktresurser t.ex. ideologisk påverkan. När arbetsmarknadens partsorganisationer, utan statlig inblandning, reglerar makt genom
59
sedvänja eller kollektivavtal kallar jag det för partsreglering. Partsreglering
kommer vanligtvis till genom förhandling. För det mesta regleras förhållanden på arbetsmarknaden genom att olika regelverk blandas och kompletterar varandra.
Mellan ytterligheterna total makt och maktlöshet kan arbetare uppnå olika
grader av makt i relationen med arbetsgivare. Christer Lundh har med
60
utgångspunkt i Carter Lyman Goodrichs begrepp ”the frontier of control”
skapat en analysmodell för att kartlägga omfattningen av arbetarnas inflytande. I en samrådsrelation har arbetarna yttrande- och förslagsrätt, men
är inte direkt delaktiga i beslutsfattandet. I en medbestämmanderelation deltar arbetarna i beslutsprocessen. I självstyrelserelationen har arbetarna makt
att driva igenom sina egna beslut. Arbetarnas makt kan anses öka om den når
56

Se t.ex. Petersson (1987) och Blomberg, Horgby & Kvarnström (1998).
Se t.ex. Åmark (1989a), s. 37.
58
Det är de maktrelationer projektet Facklig politik och facklig makt 1910–1960 bedömde
som intressanta. Se t.ex. Persson (1991), s. 14.
59
Jfr Kjellberg (2000), s. 177.
60
Goodrich (1921).
57

29

en ny nivå eller ett nytt område där arbetsgivarna tidigare haft total makt.
Gränserna mellan de olika typerna av relationer är i praktiken flytande.
Maktrelationerna varierar mellan olika beslutsområden, men dessa hänger
dock samman, och en maktförskjutning inom ett område kan få verkningar
61
inom andra. Det kan t.ex. antas att arbetargrupper som har relativt stor makt
över arbetsprocessen har lättare att uppnå makt vid anställning och avsked än
arbetargrupper med en svag ställning i arbetsprocessen.
Det första vägvalet är av betydelse för den fortsatta utvecklingen. Detta
innebär dock inte att det är omöjligt att byta väg, vi är inte helt ”fast i det
62
förflutna” . Institutioner står för kontinuiteten och sätter gränser för vilka
handlingsalternativ som ses som möjliga. Maktresurserna tillför förändringskraften. Maktkampen på arbetsmarknaden handlar om hur institutioner ska
utformas. När sådana skapas, som t.ex. kollektivavtal, är de tillfälliga kompromisser, vilka i sin tur utgör utgångspunkt för det fortsatta handlandet.
Maktresursansatsen tillför ett dynamiskt element till institutionell teori där
63
tyngdpunkten ligger på kontinuitet och restriktioner för handlandet.
Fackliga organisationer har haft tillgång till olika resurser och verkat
under skilda betingelser. Detta har bidragit till skild politik och olika strategier i kampen mot § 23, och även till de resultat som varit möjliga att uppnå.
Facklig politik formuleras i de krav som ställs till arbetsgivare och staten och
i interna diskussioner om vilka krav som ska ställas. Facklig strategi är sättet
64
för att genomföra kraven, vilka medel som används.
Organiseringen på ömse sidor är av betydelse för maktfördelningen på
arbetsmarknaden. En förutsättning för att arbetare ska kunna skydda sig från
inbördes konkurrens är att de har en organisation och att de är väl organiserade. Om alla arbetare är med i facket och de inbördes kommer överens
om hur arbetstillfällena ska fördelas, och på vilka villkor, kan arbetsgivarna
tvingas att acceptera detta, annars riskerar de att stå utan arbetskraft. En så
effektiv organisering är dock mycket svår att åstadkomma.
Som jag ser det hänger val av politik och makt samman på så sätt att
fackliga organisationer, på olika nivåer, i sitt val av politik har varit tvungna
att ta hänsyn till de maktresurser de haft till sitt förfogande och till maktförhållandena i stort. De har anpassat sig till det som verkat möjligt och vanligtvis låtit bli att driva orealistiska krav till sin spets. Ju större makt en facklig organisation har haft, desto högre har den kunnat sätta sitt mål. Organisationerna har dock inte endast anpassat sin politik till resurserna utan även
61
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försökt att anpassa sina maktresurser till den politik de vill föra. Det ovan
nämnda gäller även för arbetsgivare, deras organisationer och resurser. Det
finns starka motiv för att omvandla maktresurser. Fackliga organisationer,
som har haft mindre tillgång till pengar än arbetsgivarna, har t.ex. lagt stor
möda på att omvandla betalningsresurser till normativa maktresurser.
Walter Korpi definierar maktresurser som egenskaper (förmågor eller
medel) hos en aktör (individ eller kollektiv), som gör det möjligt för aktören
att belöna eller bestraffa andra aktörer. Maktresurser kan beskrivas utifrån
många dimensioner och olika typer av maktresurser kan användas i olika
65
relationer och situationer. Det går inte att entydigt en gång för alla fastställa
vad som utgör maktresurser, det varierar med de aktuella konkreta omständigheterna. Något som vid en tidpunkt varit en betydande maktresurs
kan i en annan historisk kontext vara obsolet. Kontroll av produktionsmedlen
genom ägande är en mycket viktig maktresurs i det kapitalistiska samhället.
Arbetsgivare har i kraft av sitt ägande varit i klart överläge gentemot arbetarna. Arbetarnas ”kapital” är förmågan att arbeta. Medlemmarnas utbytbarhet har varit en viktig faktor vid valet av facklig politik och strategi. Ju
svårare det varit för arbetsgivare att byta ut en arbetare mot en annan, desto
större makt har arbetargruppen kunnat uppnå. Utbytbarhet har dock inte
endast med yrkeskunskaper att göra, arbetslöshetsnivån är en mycket viktig
faktor i sammanhanget. Andra maktresurser som brukar betecknas som
grundläggande för arbetsmarknadens partsorganisationer är medlemmar,
66
ekonomi, organisation och kontrollen över resurserna inom organisationen.
Även tidigare reglering kan antas ha påverkat vilka vägar som valdes och
förfackliga organisatoriska erfarenheter kan ha utgjort resurser i det nya
organisationsbygget. Motparternas organisering och resurser torde också ha
stor betydelse för vägvalen.
När resurser används förbrukas de, vilket alltid är förenat med någon
slags kostnader (mänskliga och/eller i form av pengar). Oförberedda insatser
vid upprepade konflikter tär hårt på ”kassan”. De fackliga organisationerna
har därför intresse av att undvika handlingar som aktiverar stora maktresurser i öppna konflikter.
Genom skapandet av fackliga organisationer med förmåga till kollektivt
handlande ökade arbetarna effektiviteten hos sina maktresurser. När institutionalisering av makt sker, t.ex. genom kollektivavtal, bestäms villkoren,
metoderna, principerna och strukturerna för beslutsfattande. Detta medverkar
till att maktresurser kan ge resultat utan att ständigt behöva aktiveras. Detta
skapar ordning och reda (kalkylerbarhet) och sänker kostnaderna för båda
parter.
Enligt Walter Korpis maktskillnadsmodell är sannolikheten för att en
aktör ska aktivera påtryckningsresurser beroende av sannolikheten för fram65
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67

gång och graden av motivation. Det av Klas Åmark ledda forskningsprojektet Facklig politik och facklig makt 1910–1960 utvecklade maktresursansatsen för att kunna tillämpa denna vid empiriska studier av makt
68
vid köp och försäljning av arbetskraft. De studier inriktningen genererat är
inriktade på fackförbundsnivån. Ansatsen tar fasta på det karaktäristiska för
lönearbetet, relationen mellan fria arbetare som är beroende av att sälja sin
arbetskraft och arbetsgivare som försöker föröka det värde som de tillägnar
69
sig genom köp av arbetskraft. Distinktionen att det är arbetskraft och inte
70
arbete som lönearbetare säljer är viktig i sammanhanget.

Intressen och val
Vad som ligger i arbetares intresse, på kort och lång sikt, är inte entydigt och
ofta förekommer motstridiga intressen. Val mellan olika intressen, på kort
och lång sikt och på olika nivåer, måste ständigt göras. Den svenska arbetarklassen var inte homogen. Motstridiga intressen mellan olika arbetargrupper
förekom, liksom motstridiga intressen på olika nivåer inom organisationerna.
Vilka valalternativ som ses som möjliga har att göra med bedömningen
av de rådande maktförhållandena. Om något tas för givet, ses som icke på71
verkbart, kommer krav på förändring av detta aldrig upp på dagordningen.
Vad som ligger inom det möjligas gränser är en intressant fråga där olika
bedömningar ibland görs mellan olika nivåer inom de fackliga organisationerna och mellan olika fackliga organisationer.
Fackföreningarna är på samma gång kollektivistiska och individualistiska. För att de ska kunna värna organisationens, kollektivets och de enskilda medlemmarnas trygghet och frihet måste arbetsgivarnas frihet begränsas. Enskilda fackföreningsmedlemmars frihet att göra det som på kort
sikt kan te sig fördelaktigt för dem själva underordnas det som på mer lång
sikt kan antas gynna kollektivets frihet samtidigt som kollektivets frihet
67
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underordnas individernas. Fackliga strategier och facklig politik skapas i
spänningsfältet mellan olika intressen på olika nivåer. Fackliga intressen
som de uttrycks i målsättningsparagraferna pekar sällan ut vilka vägar som
leder till målen. Här har olika bedömningar gjorts och oenigheten inom och
mellan organisationerna har förekommit. Studier av inbördes intressemotsättningar är nödvändiga för att förstå de fackliga strategier och den fackliga
politik som utvecklades på olika fackliga nivåer.
Tom Olsson och Sten Andersson har visat på olika lokala fackliga strategiers betydelse och på situationer då fackliga medlemmar uppträtt relativt
enigt gentemot fackliga styrelser. I dessa situationer hade den inriktning som
72
Olsson och Andersson kallar spontan- respektive frifacklig stor betydelse.
Inriktningen satte facket och dess medlemmars intressen före partipolitiska
hänsyn. Bo Persson är en annan forskare som ägnat lokala fackliga strategier
intresse. I sin studie av Skogs- och Flottningsarbetareförbundets kamp för
kollektivavtal åren 1918–1927 fann han att många avdelningar utvecklade en
facklig politik som avvek från förbundets och som framför allt var inriktad
på att säkra medlemmarnas rätt till anställning.
Persson ser avdelningarnas politik som ett sätt att försöka skapa ett själv73
ständigt fackligt alternativ. Detta innehöll: 1) Krav på rätt till arbete, vilket
var så viktigt att avdelningarna ändrade sin politik för att erhålla så många
arbetstillfällen som möjligt. De valde ofta kooperativa kontrakt eftersom de
då själva kunde fördela arbetstillfällena, och de tog konflikt när de blev
förbigångna i arbetsgivares fördelning av arbetstillfällena. 2) Krav på företrädesrätt till arbete för ortsbefolkningen. Avdelningarna betedde sig som om
det var en självklar princip även när den inte stod i avtal. I några fall gick de
så långt att boende på orten gick före fackföreningsmedlemskap. 3) Rättviseprincipen som Persson likställer med behovsprincipen; arbete och ekonomiskt stöd i första hand till de mest behövande är med E P Thompsons term
74
en moralisk ekonomi. 4) Lokalt självbestämmande. 5) Lokalt samarbete
med konkurrentorganisationer (främst SAC), ibland taktiskt betingat, men
ofta för att de ideologiska skillnaderna underordnades det gemensamma
72

Olsson (1980), och Andersson (1990).
Självständigt från såväl reformistisk politik som från övriga samtida alternativ, syndikalism,
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I sin analys av kollektiva aktioner i form av bröduppror ser Thompson dessa som en
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intresse man hade som skogsarbetare. 6) Försök att skapa en motoffentlighet.
7) Försök att utvidga fackföreningen så att den kunde tillvarata viktiga
medlemsintressen utöver de snävt fackliga. Persson kallar denna ansats för
75
det lokalistiska fackliga alternativet. Jag menar att det inom alla förbund
utvecklades ”lokalistiska alternativ” utgående från de egna medlemmarnas
erfarenheter. Dessa såg olika ut inom skilda förbund. De var inte i första
hand lokala i bemärkelsen bundna till en viss ort, utan i bemärkelsen att
lokala fackliga krav växte fram ur arbetarnas erfarenheter och betingelserna i
branschen och på de olika orterna. Förbundens politik utformades i spänningsfältet mellan skilda lokala krav inom det egna förbundet.

Förhandlingar och kollektivavtal
Förekomsten av motsättningar utesluter inte samarbete, utan utgör grund för
detsamma. Med Annette Thörnquists ord
råder samarbete i Sverige beroende på en grundläggande brist på konsensus
(samförstånd). Ett framgångsrikt samarbete bygger på erkännandet av parternas olika intressen och på den styrka (makt), som parterna kan mobilisera.
Samarbetet sker alltså utifrån latenta och ibland öppna konflikter, vilka hålls i
schack av starkt organiserade parter, som kan hävda sina intressen inom
76
denna ram.

Den vanligaste formen för samarbete, eller tillfällig konfliktlösning, har på
svensk arbetsmarknad varit förhandlingar, vilka oftast mynnat ut i kollektivavtal. Ur arbetarperspektiv kan det betecknas som ett framsteg att ensidig
arbetsgivarreglering och statligt tvång ersattes av kollektivavtal. Typograftariffen av år 1872 har ofta betecknats som Sveriges första kollektivavtal,
men Stockholms murare är nog de som bör få äran av att ha slutit det första
77
kollektivavtalet år 1869.
Avtalet är ömsesidigt bestämt och bindande och bygger på aktörernas
78
egna maktresurser. Avtalet reglerar förhållandet mellan parterna, men också
75
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den inbördes konkurrensen på båda sidor. Kännetecknande för kollektivavtal är att de inte görs upp av alla berörda arbetare var och en för sig, utan
80
av en organisation. Kollektivavtal är normerande, vilket medför en viss
81
kalkylerbarhet.
Arbetsmarknadens parter är ömsesidigt beroende av varandras strategival.
Klas Åmark menar att fackföreningarna valde kollektivavtalsstrategin på
1880-talet och att denna kunde fungera endast om även arbetsgivarna organiserade sig, förhandlade, skrev under och respekterade avtal. På 1890-talet
kom det moderna förhandlingssystemet, med kollektivavtal tecknade efter
förhandlingar och godkända av båda parter, igång på allvar. När arbetsgivarna insåg att de inte längre kunde lämna arbetarna helt utanför och ensamma komma överens om spelets regler valde de den öppna kartellens
strategi för att begränsa inbördes konkurrens. De krävde då riksavtal i syfte
att uppnå arbetsfred och kalkylerbarhet. Inspirerad av Max Weber har Klas
Åmark tagit fasta på kalkylerbarheten. Denna fick gå före enskilda före82
tagares kortsiktiga vinstintressen. Arbetsgivarnas riksavtalsstrategi förutsatte i sin tur att arbetarna ställde upp på att teckna enhetliga riksavtal på
83
branschnivå.
Arbetsplatsavtal begränsar konkurrensen mellan arbetarna men inte
mellan olika arbetsgivare. Ortsavtalet begränsar konkurrensen mellan flera
arbetsgivare. Riksavtalet har störst konkurrensbegränsande effekt arbets84
givare emellan. Detta är en anledning till att arbetsgivare ofta ville ha riksavtal. Fackföreningarna tvingade fram kollektivavtalet, men många arbetare
85
var skeptiska mot riksavtal. Kritiken var föranledd av att riksavtal kunde
hindra lokala aktioner, lönerörelser under avtalsperioden, och att makt koncentrerades till förbundsnivån.
Viktiga maktresurser samlas på fackförbundsnivå när riksavtalsförhand86
lingar sker. I offentliga redogörelser över kollektivavtalets utbredning
antyds en slags ”stadieteori”, enligt vilken lokala arbetsplatsavtal ses som det
första utvecklingsstadiet, nästa stadium utgörs av ortsavtalet, därefter följer
79
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distriktsavtalet och slutligen riksavtalet som det högsta stadiet. Riksavtal
kunde, enligt denna syn, endast förekomma där organisationsväsendet och
kollektivavtalet nått en viss utvecklingsnivå. Socialstyrelsens skrivningar om
riksavtalets ökade utbredning kan lätt tolkas som att det relativt snart blev
87
dominerande avtalsform. Klas Åmark menar att arbetsgivarna vann striden
om avtalsformen, att riksavtalssystemet etablerades under 1920-talet och
därefter ökade sin utbredning till allt större delar av arbetsmarknaden.
Åmark anser att trenden slagit igenom helt år 1939 och exemplifierar med att
88
LO i sin verksamhetsberättelse för nämnda år redovisade hela 106 riksavtal.
Den bild av avtalsutvecklingen som Socialstyrelsens skrivningar antyder och
Klas Åmark hävdar, att riksavtal efter hand kom att bli dominerande under
1900-talets fyra första decennier, något jag inför föreliggande arbete
undersökt. Min genomgång av den offentliga statistiken har visat att många
av de avtalstecknande arbetsgivarna var oorganiserade (och således inte
kunde teckna några riksavtal) och att majoriteten av de avtalsberörda arbetarna under tidsperioden omfattades av lokala kollektivavtal (Se under
rubrikerna Avtalstecknande arbetsgivares organisationsgrad och Kollektivavtalens giltighetsområden, Bilaga A). Riksavtalet var långt ifrån den dominerande kollektivavtalsformen under tiden fram till 1930-talets slut. Lokala
avtal, gällande för en arbetsplats, eller ett yrke eller en bransch på en ort var
vanligast under tidsperioden. De lokala avtalen var små vart och ett för sig,
men tillsammans berörde de en avsevärt större andel av de avtalsberörda
89
arbetarna än riksavtalen. Detta har blivit förbisett av tidigare forskning.

Frågeställningar och precisering av forskningsuppgiften
Huvudfrågeställningar är: Lyckades de fackliga organisationerna begränsa
§ 23? Hur förändrades det över tid? Vilka skillnader fanns mellan olika
arbetargrupper och varför uppstod dessa? Generella trender och reglering
inom olika fackförbund och deras avdelningars verksamhetsområden avses.
Såväl formell som informell, ensidig som ömsesidig reglering beaktas.
Med utgångspunkt från min förförståelse av facklig kamp och från tidigare forskning redovisar jag en generell tankemodell över hur jag uppfattar
förändringsprocessen där maktförskjutningar mellan arbetsmarknadens parter på arbetsmarknaden sker. Se Figur 1.1.
Maktförhållandena i samhället i stort är av avgörande betydelse. Arbetslösheten antas vara den enskilda faktor som har störst inverkan på arbetarnas
möjligheter att begränsa § 23. Ju högre arbetslöshet, desto svårare för arbetarna att uppnå makt. Institutioner av olika slag medverkar till de rådande
87
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Figur 1.1. Tankemodell för hur makt, strategier och politik utformas i
relationen mellan parterna på arbetsmarknaden.
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maktförhållandena. Bland dessa ingår den statliga regleringen, vilken ses
som en betingelse som arbetarna inte omedelbart kan påverka på kort sikt,
men som de anpassar sina krav och verksamhet till.
Utifrån de rådande maktförhållandena gör aktörerna en bedömning av
sina egna och motpartens maktresurser. Denna bedömning påverkas av ideologi och vilka intressen de bedömer sig ha och vilka de väljer att prioritera.
Utifrån bedömningen av maktförhållandena och de egna och motpartens tillgängliga maktresurser identifierar aktörerna möjliga handlingsalternativ. Utifrån dessa gör aktörerna strategiska val, på kort och/eller lång sikt, vilket
påverkar vilka krav som ställs och vilken politik de för. Politiken uttrycks i
krav på motparten vilket leder till en maktkamp. I kampen använder
aktörerna de maktresurser som de lyckas mobilisera för ändamålet. Angelägenhetsgraden, vilken motivation respektive aktör har för att driva igenom
sina krav, påverkar hur kampen förs, vilka maktresurser som tas i bruk och
hur intensivt kampen förs. Maktkampen resulterar i något slags resultat, t.ex.
i form av nya kollektivavtalsbestämmelser. Resultatet blir en del av de
institutioner som aktörerna har som utgångspunkt i nästa ”rond” av maktkampen.
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För resonemangen om skillnader i resultat för olika arbetargrupper är
tanken att arbetslöshetsnivå och de maktresurser skilda arbetargrupper förfogade över och hur de lyckades mobilisera och bruka dem var av stor
betydelse för i vilken utsträckning de lyckades begränsa § 23. Motpartens
resurser och agerande antas också vara av vikt. Skilda arbetargrupper
ställdes inför arbetsgivare vilka använde sig av olika maktmedel och som
även de hade varierande tillgång till maktresurser. Vilka olika maktmedel
arbetsgivarna hade måste antas ha påverkat vad olika arbetargrupper ansåg
låg inom det möjligas gränser, vilka fackliga strategier de valde, vad för
slags krav de ställde och vad de uppnådde.
Tidigare forskare har intresserat sig för kollektivavtalssystemet, men i
liten utsträckning läst avtalens innehåll i § 23-frågorna och inte heller noterat
att majoriteten av de avtalsberörda arbetarna omfattades av lokala kollektivavtal. Paragraf 23 i SAF:s stadgar var en arbetsgivarnas självreglering och
den har fått stor uppmärksamhet. Forskare verkar dock ha glömt att studera
arbetarnas självreglering i de fackliga organisationernas stadgar, vilka målsättningar de hade och vilka krav de fackliga organisationerna ställde på sina
egna medlemmar i kampen mot § 23. Eftersom inga mer omfattande kartläggningar av förekomsten av begränsningar av § 23 i kollektivavtal tidigare
gjorts och inte heller arbetarnas självreglering genom fackliga stadgar
tidigare berörts i ett vetenskapligt sammanhang anser jag att en beskrivande
ansats är motiverad i föreliggande framställning. Maktresursansatsen gör det
också intressant att studera skillnader i reglering mellan arbetargrupper med
olika möjligheter. Maktresursanalyser brukar omfatta ett eller några få fackförbund under en kort tidsperiod. Eftersom jag ämnar undersöka generella
trender (alla fackförbund) och likheter och skillnader mellan fem fackförbund och deras Uppsalaavdelningar under en längre tidsperiod, ungefär 50
år, är det inte möjligt med en djupgående belysning av alla de resurser respektive fackliga organisation och dess motparter förfogade över vid olika
tillfällen. Maktresursanalysen blir därför inte fullständig utan får i stället en
resonerande karaktär.
Jag förutsätter att fackliga organisationer, i den mån de slöt kollektivavtal
och kontrollerade arbetsförmedlingen, använde dessa redskap i kampen mot
§ 23.

Antaganden om kollektivavtalen
Beträffande kollektivavtalen och deras innehåll kan några antaganden göras.
Den stora andelen avtal med oorganiserade arbetsgivare och den stora andelen av avtalsberörda arbetare som de omfattade antyder att arbetsgivarna
inte effektivt lyckades begränsa konkurrensen inom de egna leden. Enligt
principen att den part som bäst lyckas med att hindra inbördes konkurrens
och samtidigt splittra motståndarna har störst chans att få igenom sina krav,
borde andelen avtal med oorganiserade arbetsgivare vara som störst när den
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samlade fackföreningsrörelsen var som starkast och minst när rörelsen var
som svagast. Om detta stämmer innebär det att de fackliga organisationerna
hade relativt stor styrka före storkonflikten 1909. I samband med förlusten i
denna skedde en mycket kraftig försvagning. Mot slutet av första världskriget återhämtade de styrka, och styrketillväxten fortsatte därefter, med
90
avbrott för 1920-talskrisen, fram till år 1938.
Mot bakgrund av att arbetsgivarparten ofta var oorganiserad eller ansluten till annan arbetsgivareorganisation än SAF kan det vara relevant att
ställa frågan: I vilken utsträckning tvingade arbetarna arbetsgivare utanför
SAF att acceptera begränsningar av § 23 i kollektivavtal? En hypotes är att
styrkeförhållandena borde vara mer förmånliga för arbetarparten i förhandlingar där en oorganiserad arbetsgivare är motpart än när den förhandlar med
en organiserad motpart. Till följd därav är det troligt att kollektivavtal med
oorganiserade arbetsgivare oftare innehöll begränsningar av § 23. Andra
arbetsgivarorganisationer än SAF kan tänkas ha varit lika angelägna att
hävda § 23-befogenheter, men förutsättningarna att lyckas kan ha varierat
mellan olika arbetsgivarorganisationer.
Betydelsen av avtal på olika nivåer kan diskuteras. I Socialstyrelsens
redogörelse över kollektivavtalens utbredning från år 1929 påpekades att
skillnaden mellan avtalsformerna blev mindre viktig eftersom nästan likalydande lokala avtal eller distriktsavtal kunde förekomma inom hela indu91
strier utan att något riksavtal tecknats. Nästan likalydande kan dock innebära att en begränsning av § 23 tillförts, antingen i avtalstexten eller som
protokollsanteckning.
Det finns nog inget generellt svar på huruvida avtal på den ena eller andra
nivån ur maktsynpunkt var mer fördelaktigt för arbetare, sannolikt beror det
på avtalets konstruktion och de konkreta, direkt påverkande, omständligheterna i övrigt. Om det antas att fackföreningsrörelsen i stort i första hand
önskade lokala avtal och arbetsgivarna riksavtal skulle det vara möjligt att
tolka den stora andelen arbetare omfattade av lokala avtal före storstrejken
som att fackföreningsrörelsen då hade nått en relativ styrkeposition, och den
låga andelen vid utgången av år 1920 som ett fackligt svaghetstecken. En
delförklaring till att andelen arbetare omfattade av lokala avtal inte ökade
lika mycket från 1920-talets början fram till slutet av år 1938 kan vara att
motståndet mot riksavtal inom de arbetargrupper som tidigare varit negativa
till sådana upphörde.
Det kan antas att fackföreningsrörelsen när den är starkare borde ha lättare att få oorganiserade arbetsgivare att acceptera att teckna avtal, och det är
även rimligt att anta att det var lättare för arbetare att få in bestämmelser om
facklig makt vid anställning och uppsägning av arbetare i lokala avtal än i
riksavtal. Riks-, distrikts- och ortsavtal förutsätter en organiserad motpart.
90
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Se Diagram A.1 och Diagram A.2, Bilaga A.
SOS, Socialstatistik 1929 (1930), s. 30.
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Det är rimligt att anta att det varit skillnad mellan formell reglering och
faktisk makt. Samma avtalsformulering kan tolkas avsevärt olika beroende
på maktförskjutningar i samhället i sin helhet och mellan parterna. Utfallet
bestäms inte endast av den formella regleringen, de för stunden rådande
maktförhållandena är av avgörande betydelse.
Begränsningar av § 23 i avtal
Genom vilken typ av kollektivavtalsbestämmelser kunde de fackliga organisationerna begränsa § 23? Vilka bestämmelser syftar jag till att kartlägga?
Begränsningar av § 23 i kollektivavtal kan delas in i förfaranderegler, om att
förhandling, samråd eller medbestämmande skulle ske före anställning eller
92
avsked, och i andra materiella begränsningar. De senare kan delas in i generellt uttryckta begränsningar, som att uppsägning ska vara berättigad eller att
det ska finnas giltiga skäl för sådan. Det kan också handla om preciseringar
av när avsked får respektive inte får ske. Det kan också vara fråga om andra
former av materiella begränsningar som direkt eller indirekt hindrar arbetsgivare att fritt anställa och avskeda, som olika typer av företrädesrättsregler.
93
Bestämmelser om företrädesrätt till arbete kan delas in i turordningsregler
94
och organisationsklausuler .
1) Till gruppen turordningsregler hänför jag bestämmelser om företrädesrätt till arbete baserade på olika kriterier. Dessa kriterier kan
gälla vid anställning, befordran, permittering, uppsägning på grund
av arbetsbrist och vid återanställning.
2) Avtalsbestämmelser om företrädes- eller ensamrätt till arbete respektive arbetare för medlemmar i en viss organisation betraktar jag som
organisationsklausuler. Dessa bestämmelser gäller vid anställning.
Om det stadgas att fackföreningsmedlemmar har företrädesrätt till
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Jfr kategoriseringen i Glavå (1999), s. 137.
Termen turordningsregler användes inte under den tidsperiod som denna framställning
behandlar. Se t.ex. Glavå (1999), s. 133. I offentliga redogörelser nyttjades t.ex. benämningen
företrädesrätt till arbete kompletterat med ett uppräknande av diverse kriterier såsom anställningstid, ålder, försörjningsplikt, bosättningsort m.m. Se t.ex. SOS, Socialstatistik Del I
(1922), s. 20 och Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 217. Med mera kunde stå för t.ex.
skicklighet, duglighet och lämplighet. Formuleringen ter sig otymplig, varför i stället termen
turordningsregler används i denna framställning. För läsaren gäller det dock att ha i minnet att
benämningen innefattar fler och mer varierade kriterier än de som blev gällande i och med att
Lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974 (anställningstid, ålder och
tillräckliga kvalifikationer för det kvarvarande arbetet). För innehåll i LAS § 22 se t.ex.
Lunning (1976), s. 139–140.
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Inte heller termen organisationsklausuler verkar ha tagits i bruk vid den tidsperiod denna
framställning behandlar. I offentliga utredningar användes samlingsbeteckningen bestämmelser om företrädes- eller ensamrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar. Se t.ex.
Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 374. I och med detta går det inte att få fram statistiska
uppgifter om hur stor andel av kollektivavtalen som innehåll den ena eller andra varianten.
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fortsatt anställning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist bedömer
jag det som ett turordningskriterium och hänför det till 1) ovan.
Förfaranderegler om medbestämmande kan antas ge arbetarna mer makt i
den konkreta situationen än fastställda kriterier för företrädesrätt till arbete.
En kombination där medbestämmandet är avtalsfäst och t.ex. fastställda kri95
terier för turordning utgör stupstock kan ur arbetarsynpunkt antas ge mest
96
makt. Längre gående bestämmelser än medbestämmande kan arbetare rimligen inte nå i kollektivavtal. I de fall medbestämmande inte kan nås torde
fastställda kriterier ge arbetare mer makt än samråd där arbetsgivaren i slutänden bestämmer.
Beträffande begränsningar av § 23 i kollektivavtal kan några antaganden
göras om vilka arbetargrupper som lyckades få in de olika typerna av begränsningar och hur stor motivation skilda grupper hade för att tvinga in
sådana i avtal.
Sambandet mellan facklig styrka och förekomsten av kollektivavtalsbestämmelser som begränsar § 23 är inte enkelt. Fackförbund som organiserade yrkesarbetare med låg utbytbarhet och hade en hög organisationsgrad hade sannolikt större makt i förhållandet till arbetsgivarna än de förbund där utbytbarheten var stor och organisationsgraden låg, men de senare
förbunden torde ha haft en starkare motivation att försöka få in bestämmelser
som begränsade § 23 i kollektivavtal. Inom de förbund som hade resurser att
effektivt kontrollera arbetskraftsutbudet torde behovet av sådana avtalsbestämmelser varit mindre och motivationen lägre.
Turordningsregler
Lätt utbytbara arbetare kan antas ha ett större behov av turordningsregler i
avtal än mindre utbytbara. En lägre grad av utbytbarhet medför ett visst anställningsskydd i sig och större makt för den enskilde arbetaren i förhållandet
till arbetsgivaren. Samtidigt kan det antas vara lättare för fackförbund vars
medlemmar genom sin lägre utbytbarhet har större individuella maktresurser
att få in sådana bestämmelser i kollektivavtal. Behovet och motivationen
torde å andra sidan ha varit större hos dem som hade mindre möjligheter att
få sina krav genomförda. Denna dubbelhet borde medföra att såväl starka
som svagare fackförbund hade turordningsregler i sina kollektivavtal, men
att det även kan ha förekommit relativt starka fackliga organisationer som
inte fann det mödan värt att kämpa för att få in sådana bestämmelser i

95

D.v.s. de fastställda kriterierna gäller om parterna inte i förhandlingar kommer överens om
annat. För en juridisk förklaring av stupstock se t.ex. Källström (1979), s. 180–181.
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Det var principen i LAS 1974:12 avseende turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagens kriterier gällde om det inte i förhandlingar överenskommes om annan turordning.
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kollektivavtal eftersom de även utan dem kunde uppnå makt över anställningarna.
Innan kollektivavtalslagen (KAL) och lagen om arbetsdomstol (LAD)
trädde i kraft år 1929 är det inte säkert att alla fackförbund aktivt strävade
efter att få in turordningsregler i sina kollektivavtal. I avtal fastställda kriterier för turordning minskar handlingsutrymmet i det enskilda fallet, och det
är lätt att tänka sig tillfällen när fackföreningarna ville att andra kriterier än
anställningstid skulle påverka utfallet, t.ex. att organiserade skulle ha företrädesrätt till fortsatt anställning före oorganiserade. Vad som anses lämpligt
att reglera i kollektivavtal och vad som endast bör regleras informellt har det
förts en ständig diskussion om inom fackföreningsrörelsen, och meningarna
har varit delade om detta. Efter AD-dom 1932:100 torde dock motivationen
att kräva turordningsregler i avtal i allmänhet ökat. När rättspraxis i och med
denna dom lade all makt hos arbetsgivarna, om inte fastställda turordningsregler eller andra bestämmelser som begränsade godtycklighetsprincipen
fanns i avtalet, är det troligt att de fackliga organisationernas motivation för
att få in sådana bestämmelser i avtalen ökade.
Organisationsklausuler
Organisationsklausuler i kollektivavtal kan antas ha varit viktigare för fackförbund med låg organisationsgrad än för dem med hög. Där i princip alla
verksamma var organiserade var de överflödiga. Ur fackligt perspektiv medförde det mest makt om normen bland arbetarna att vara organiserad var så
stark att en fullständig organisering kunde nås utan att arbetsgivaren via
avtalsbestämmelser blandades in i denna angelägenhet. De starkaste fackförbunden var inte i behov av organisationsklausuler, medan svagare fack
kunde se dem som nödvändiga för att arbetare skulle våga organisera sig.
Detta borde liksom i fråga om turordningsregler leda till att bestämmelserna
förekom i avtal såväl hos relativt starka fack som svagare, men att det kan
tolkas som ett tecken på makt att inte behöva dem.
Organisationsklausuler kunde skilja sig åt i fler avseenden än att det var
fråga om ensam- eller företrädesrätt till arbete. Jag hävdar att det finns viktiga principiella skillnader mellan olika slag av organisationsklausuler:
a) Ömsesidiga organisationsklausuler, där arbetsgivarna förband sig att
endast anlita arbetare från den avtalsslutande fackliga organisationen
och arbetarna i sin tur förband sig att endast ta arbete hos arbetsgivare organiserade i den avtalsslutande arbetsgivarföreningen var
ofta ett arbetsgivarekrav, och snarare ett hinder än en tillgång i den
fackliga kampen.
b) Ensidiga organisationsklausuler för fackföreningsmedlemmar kunde
däremot bidra till att minska den inbördes konkurrensen arbetare
emellan och samtidigt splittra arbetsgivarna.
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Ömsesidiga organisationsklausuler minskade det fackliga handlingsutrymmet. Vid konflikter med organiserade arbetsgivare var arbetare, för att minska den ekonomiska resursförbrukningen och därmed kunna hålla ut längre,
beroende av att kunna ta anställning hos oorganiserade arbetsgivare. Det är
dock lätt att tänka sig att krav föder motkrav, och att ett sådant som låg nära
till hands för arbetsgivare när arbetareparten krävde ensidig organisationsklausul var, att ska det vara organisationsklausul ska den vara ömsesidig.
I valet mellan ingen organisationsklausul alls och en ömsesidig sådan är det
lätt att tänka sig att vissa fackförbund valde det senare. En sådan begränsar
den inbördes konkurrensen mellan arbetare, men bidrar inte till att splittra
motparten. Det är också troligt att arbetarpartens val ibland stod mellan att
acceptera en ömsesidig organisationsklausul eller inte få något avtal alls. I
dessa fall är det troligt att valet oftast föll på avtal.
En annan principiell skillnad mellan olika slag av organisationsklausuler
har att göra med vilken part som skulle se till att de efterlevdes. Om det var
arbetsgivaren som var skyldig att säga upp oorganiserade arbetare eller om,
den fackliga organisationen skulle se till att arbetarna organiserade sig. Ur
ett klasskampsperspektiv är det viktigt att det är fackföreningarna som
organiserar arbetarna. Med ett sådant perspektiv ger det fel intryck om
arbetsgivare ber arbetare att organisera sig. Den nyanställde kan tro att det är
fråga om en fackförening som går arbetsgivarens ärenden. Fackliga organisationer säger inte upp arbetare, men organiserade arbetare har kunnat göra
vistelsen på arbetsplatsen tämligen obehaglig för den oorganiserade, social
exkludering kan vara mycket kännbar. Vid en effektiv utfrysning är det troligt att den oorganiserade ofta antingen gav upp motståndet och organiserade
sig eller valde att lämna arbetsplatsen. Vägran att arbeta tillsammans med
oorganiserade, eller trakasserier av sådana, har i vissa fall utgjort avtalsbrott,
men ingen har kunnat tvinga någon att umgås med oorganiserade.
Ensamrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar kan i avtal förekomma
i åtminstone tre olika varianter:
a) Där det krävts att arbetarna vid antagandet ska vara organiserade i
den avtalslutande lokalavdelningen har tillströmningen till yrket på
orten kunnat strypas fullständigt, så kallad sluten fackföreningspolitik, monopolism eller ”the principle of the closed-shop”.
b) Där det istället stadgats att den som anställs efter en viss tid ska vara
medlem är det möjligt för arbetare från andra orter och andra förbund
att ta anställning. Detta kan rymmas inom den öppna kartellens principer.
c) Andra alternativa formuleringar som använts i avtal innehållande
ensamrätt till arbete har varit att arbetarna skulle vara medlemmar i
det avtalsslutande förbundet, i Landsorganisationen eller rätt och slätt
organiserade. Med den sistnämnda formuleringen torde även medlemmar i SAC kunna ha anställts utan att det utgjorde ett avtalsbrott,
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men detta var troligen inte vad avtalsslutande fackliga organisationer
avsåg.

Antaganden om facklig arbetsförmedling
En tes som jag framförde bland utgångspunkterna var att arbetarna organiserade sig för att uppnå kontroll över arbetsförmedlingen och därmed hindra
inbördes konkurrens om arbetstillfällena. Tesen har framförts av forskare,
men ingen tycks ha undersökt förekomsten av facklig arbetsförmedling.
Det har också antytts att de förfackliga reshjälpskassorna och förfackliga
arbetsanvisningssystem kan ha inspirerat de fackliga organisationerna i deras
strategival. Jag antar att de organisationer som hade sådan tidigare erfarenhet
hade ett försprång gentemot nybildade fackliga organisationer utan tidigare
erfarenhet. Reshjälpskassornas efterföljare arbetslöshetskassorna torde spela
en viktig roll i sammanhanget. De fackliga organisationer som lyckades
bygga upp fackliga arbetslöshetskassor som kunde ge tillräckligt finansiellt
stöd till arbetslösa medlemmar antas ha haft större möjlighet än andra att
förhindra inbördes konkurrens om arbetstillfällena och uppnå platskontroll.
Tesen att skilda förhållanden inom olika fackförbunds verksamhetsområden medförde olika inställning till § 23 kan betraktas som styrkt. För
fackförbund representerande lättare utbytbara arbetare kan det antas att det
var av större vikt att LO samfällt gjorde något för att begränsa § 23, genom
kollektivavtal och/eller genom facklig arbetsförmedling. Inom fackförbund
representerande mindre utbytbara arbetare kan det antas vara lättare att åstadkomma begränsningar av § 23 inom det egna verksamhetsområdet genom
kollektivavtal och/eller genom facklig arbetsförmedling.
Min tes är att fackliga organisationer startade och drev arbetsförmedlande
verksamhet och platskontroll i syfte att begränsa § 23 och i övrigt påverka
anställnings- och arbetsvillkor.
Det kan antas att arbetsförmedlingen/platskontrollen hade olika funktion i
fredstid och vid öppna konflikter och i olika konjunkturlägen, vid låg respektive hög arbetslöshet.

Metod och urval
Ambitionen med denna studie är, som tidigare nämnts 1) att kunna säga
något om maktfördelningen vid anställning och avsked av arbetare generellt,
men också 2) att beskriva och föra ett förklarande resonemang kring skillnader i facklig makt, strategier och politik mellan olika arbetargrupper. För
det senare krävs ett urval av fackförbund att studera.
Vad får de ifrågasättanden som gjorts av den gängse bilden av maktfördelningen på arbetsmarknaden och forskningsläget för konsekvenser för den
fortsatta undersökningen? En viktig uppgift är att kartlägga i vilken utsträck44

ning arbetare lyckade få in begränsningar av § 23 i kollektivavtal och hur det
förändrades över tid. Christer Lundh, som kom fram till att arbetsgivarnas
makt var i det närmaste total, utgick endast ifrån riksavtal. Ett sådant
förfarande tycks inte vara en framkomlig väg. Uppgiften blir därför att kartlägga begränsningar av § 23 i kollektivavtalsbestämmelser på olika nivåer,
med organiserade och oorganiserade arbetsgivare, oavsett om avtalen innehöll § 23 eller decemberkompromissformuleringen.
Hur tar man reda på i vilken utsträckning fackliga organisationer försökte
och lyckades uppnå kontroll över arbetsförmedlingen? Det finns inga
tidigare studier att luta sig mot. Jag antar dock att om arbetarna organiserade
sig i syfte kontrollera arbetsförmedlingen borde detta ha gjort avtryck i tidiga
fackförenings- och fackförbundsstadgar. Uppgiften blir därför att söka efter
och kartlägga förekomsten av bestämmelser ämnade att medverka till facklig
kontroll över arbetsförmedlingen, platskontroll, i fackliga stadgar. Angående
målsättningen att bedriva facklig arbetsförmedling verkar det lämpligt att
söka i ändamålsparagraferna. När det gäller sökandet efter platskontrollbestämmelser utgår jag ifrån hur de bestämmelser jag känner till från min tid
som aktiv på arbetsmarknaden, från 1970-talet och framåt, varit utformade
och letar efter jämförliga bestämmelser i fackliga stadgar från den för denna
studie aktuella tidsperioden. Sådana återfinns ofta under rubriker som
Medlems förpliktelser eller Medlems skyldigheter i fackförbunds- och fackföreningsstadgar. Ovannämnda kartläggningar syftar till att kunna visa på
eventuella generella trender beträffande formell reglering i avtal och stadgar.
Kollektivavtal utgör tillfälliga kompromisser mellan parter på arbetsmarknaden. Maktrelationerna är inte alltid synliga i den formella regleringen. Oavsett vad som stått i avtal har maktförhållandena varit avgörande
för utfallet. Det finns alltid tolkningsutrymmen och det är inte säkert att avtal
alltid efterlevs. Allt var inte heller avtalsreglerat. Därför måste även praktiken på arbetsmarknaden studeras. Det är inte möjligt att studera praktik
inom alla fackförbunds verksamhetsområden under cirka 50 år. Detta är en
anledning till varför ett urval av fackförbund måste göras. Ett sådant urval
behövs även för att klargöra skillnader mellan olika arbetargrupper. För det
senare krävs ett resonemang om vilka maktresurser olika fackförbund förfogade över.
Fackliga stadgar är tillkomna genom kompromisser mellan olika intressen inom organisationen. Det är inte säkert att de alltid efterlevs. Därför
behövs studier av praktik även beträffande den arbetsförmedlande verksamheten inom fackliga organisationer. För att kunna pröva hypoteserna
angående platskontrollen behövs en studie av strategier och praktik. Detta är
inte möjligt att genomföra för alla fackliga organisationer. Av denna anledning behöver ett urval av organisationer som bedrev platskontroll göras.
För att komma åt facklig makt, politik (de krav som ställdes) och fackliga
strategier (hur uppfyllandet av kraven var tänkt att ske) och faktiskt handlande väljer jag ut fem fackförbund och deras sex Uppsalaavdelningar för en
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djupare studie. För att kunna föra resonemang kring skillnader mellan de
olika organisationerna måste en kartläggning av deras maktresurser ske.

Urval
I urvalet har hänsyn tagits till olika faktorer som borde påverka hur och i
vilken utsträckning olika arbetargrupper lyckades i kampen mot § 23. I Figur
1.2. illustreras urvalskriterierna. Valet av kriterier utvecklas i den efterföljande texten.
Figur 1.2. Urvalskriterier vid val av fackförbund.
a) Tidigt och sent
organiserade

d) Fackförbund av
olika storlek

f) Olika storlek på
arbetsställen

b) Hantverksarbetare, yrkesutbildade och arbetare utan utbildning

Urval

g) Olika könssammansättning
bland medlemmarna

c) Förbund med
olika arbetslöshetsnivåer

e) Export- och
hemmamarknadsindustri

h) Lokalavdelning
på samma ort

a) Jag har antagit att det kan råda skillnad mellan tidigt och sent organiserade arbetargrupper med olika historiska erfarenheter. De tidigt organiserade var som regel hantverksarbetare, med viss organisatorisk erfarenhet
att bygga vidare på. Dessa hade i fackföreningsrörelsens barndom ett försprång gentemot andra arbetargrupper.
b) Vidare har jag antagit att hantverksarbetare och andra yrkesutbildade
arbetare i kraft av sina yrkeskunskaper var svårare att byta ut mot andra
arbetare än icke yrkesutbildade. Medlemmarnas utbytbarhet varierade dock
även inom de enskilda fackförbunden. De flesta fackförbund organiserade
såväl arbetare med högre som lägre utbytbarhet och proportionerna mellan
dessa båda grupper inom respektive förbund varierade över tid beroende på
bl.a. arbetets art, hur kampen vid införande av ny teknik utföll och hur
arbetsorganisationen förändrades. Förbund som vid sitt bildande kunde kategoriseras som hantverksarbetarförbund kan vid undersökningsperiodens slut
ha förvandlats till fabriksarbetarförbund. Kategorisering av fackförbund
utifrån arbetarnas yrkesutbildningsnivå bör därför inte ske statiskt. När t.ex.
Beklädnads föregångare Skrädderiarbetareförbundet bildades organiserade
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det yrkesutbildade skrädderiarbetare, men vid slutet av den tidsperiod som
behandlas i denna framställning var fabriksarbetande sömmerskor den dominerande medlemsgruppen.
c) Graden av utbytbarhet antas dock inte endast ha med arbetarnas yrkeskunskaper att göra. Arbetslösheten påverkar starkt arbetarnas utbytbarhet
och en hög sådan utgör ett hinder i den fackliga kampen även för arbetare
med omfattande yrkeskunskaper.
d) Fackförbundens storlek antas också vara av betydelse. Det verkar rimligt att anta att ett större fackförbund hade lättare att påverka den samlade
fackföreningsrörelsens politik än ett litet förbund. Det stora förbundet torde
även ha haft lättare att påverka politiska partier och få ett visst inflytande på
den statliga politiken. Mindre fackförbund kan istället antas ha haft lättare att
nå inre sammanhållning, etablera socialt självständiga kollektiv och effektivare begränsa den inbördes konkurrensen.
e) Det kan också antas att betingelserna för att uppnå facklig makt var
olika för fackförbund verksamma i sektorer vilka representerade en relativt
stor andel av landets inkomster med en stor andel export och för fackförbund
verksamma i sektorer med inhemsk produktion. Arbetare inom exportindustrin hade inte endast att ta hänsyn till olika former av konkurrens inom
landet utan även till konkurrens från andra länder. Arbetare har inte endast
varit arbetare utan även konsumenter. För dem som arbetade med produktion
av varor eller tjänster som i huvudsak konsumerades inom landet blev lönen
en del av priset på de varor och tjänster som de själva och andra arbetare
konsumerade.
f) Även arbetsställenas storlek torde ha betydelse för facklig makt och
organisering. På större arbetsplatser torde det i allmänhet ha varit lättare att
komma ifrån den nära personliga relationen med arbetsgivaren och flera
arbetare med likartade erfarenheter fanns på samma ställe, vilket borde
underlätta skapandet av kollektiv. Å andra sidan drevs ofta små arbetsställen
av oorganiserade arbetsgivare som torde ha svårare att stå emot de fackliga
organisationernas krav än större organiserade arbetsgivare. I de fall arbetsgivaren var utbildad till samma yrke som arbetarna kan det tänkas att konkurrens uppstod om arbetstillfällena mellan arbetare och arbetsgivare.
g) Könssammansättningen bland medlemmarna hade sannolikt betydelse
för möjligheterna att uppnå facklig makt. Under tiden fram till 1930-talets
slut var de flesta svenska fackförbund manligt dominerade.
h) Ett ytterligare kriterium vid urvalet var att det under tidsperioden ska
ha funnits en lokalavdelning på orten. Motivet för att studera fackföreningar
på samma ort är att vissa faktorer som annars skulle kunna påverka skeendet
därigenom hålls konstant. Den ort som valts för de lokala studierna, Uppsala,
låg 1920 på riksgenomsnittet för rikets städer när det gäller industrialiseringsgrad. Såväl industrialiseringen som fackföreningsrörelsen var något
sena i starten men samtliga branscher var år 1920 representerade. De lokala
fackföreningar som ingår i studien är Beklädnads båda fackföreningar,
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sömmerskefackföreningen Beklädnads avdelning 66 och skrädderiarbetarfackföreningen Beklädnads avdelning 13, Bleck- och Plåt avdelning 11,
Handels avdelning 36, Metall avdelning 50 och Uppsala Typografiska
förening.
I urvalet representeras tidigt och sent organiserade arbetargrupper med
olika historiska erfarenheter, stora och små förbund, förbund med arbetare
med olika grad av utbytbarhet, fackförbund verksamma inom inhemska
branscher och exportindustri, förbund med medlemmar på stora och små
arbetsställen och förbund med olika könsfördelning bland medlemmarna.
Dessa faktorer var dock inte helt statiska utan förändringar skedde inom
förbunden under den tid som undersökts.
De utvalda fackförbunden är: 1) Beklädnadsarbetareförbundet (Beklädnads).
2) Bleck- och plåtslageriarbetareförbundet (Bleck- och Plåt). 3) Handelsarbetareförbundet (Handels). 4) Metallarbetareförbundet (Metall). 5) Typografförbundet (Typograferna). En likhet mellan de utvalda fackförbunden är att de
alla under tidsperioden anslöt sig till LO.

Källor och källkritik
För analysen på det generella planet använder jag bl.a. offentlig statistik och
Socialstyrelsens urval av kollektivavtal för att beskriva utbredningen av
begränsningar av § 23 vid olika tidpunkter.
Kommerskollegium, och senare Socialstyrelsen, samlade för sin kollektivavtalsstatistik in uppgifter från arbetsmarknadens parter samt studerade
97
tidningsnotiser. Ett källkritiskt problem är att ett okänt antal avtal sannolikt
aldrig kom till Socialstyrelsens kännedom. Vad dessa innehöll för bestämmelser och hur många som omfattades av dem är okänt. Bortfallet borde vara
större i fråga om avtal omfattande få arbetare än för stora riksavtal, vilka
torde vara lättast att få kännedom om. Ett enda bortfall bland riksavtalen kan
dock medföra ett större bortfall i antal omfattade arbetare än ett större antal
ej funna mindre avtal. Troligt är också att rapporteringen av hängavtal inte
var fullständig. Eftersom jag antagit att begränsningar av § 23 var vanligare i
avtal omfattande få arbetare skulle, om ovanstående stämmer, denna trend
vara ändå tydligare om alla existerande avtal kommit till Socialstyrelsens
kännedom. Å andra sidan är det även troligt att dubbelräkning i vissa fall
skett.
Klas Åmark fann i sin jämförelse mellan LO:s och Socialstyrelsens statistik att Socialstyrelsen år 1914 registrerade 27 procent fler avtal än LO. År
1920 var skillnaden fyra procent. År 1930 registrerade LO 23 procent fler
avtal än Socialstyrelsen, och år 1939 var skillnaden 19 procent fler avtal i
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LO-statistiken. Rimligen borde Socialstyrelsens statistik för de senare åren
ha innehållit fler avtal än LO:s statistik bl.a. eftersom ett antal tjänstemannaorganisationer växte fram och slöt avtal, under 1930-talet.
Ett annat problem är att det även för kända avtal är svårt att veta exakt
hur många arbetare som omfattades av dem, särskilt när organisationsgraden
var låg. Uppgifter om antalet omfattade arbetare kan alltså inte tas för helt
exakta. Fackförbundens medlemsantal ger inte stor vägledning eftersom ett
fackförbunds medlemmar vanligtvis arbetade under ett antal olika avtal. Avtalen gällde vanligen även oorganiserade och medlemmar i annat förbund
som arbetade på arbetsplatsen i fråga. I början av perioden förekom dock att
det uttryckligen skrevs att avtalet endast omfattade medlemmar i den avtalstecknande organisationen. Ibland upprättades i sådana fall separata avtal
mellan arbetsgivaren och de oorganiserade som skrev på var och en för sig.
Först i redogörelsen för år 1928 ställde Socialstyrelsen, troligtvis inspirerad
av den nya kollektivavtalslagen, som ett ovillkorligt krav för att beteckna en
överenskommelse som ett kollektivavtal att avtalstecknande part på arbetarsidan skulle vara en organisation. Innan dess förekom i kollektivavtalsstatistiken ett fåtal överenskommelser tecknade av enskilda arbetare. I de fall jag
har funnit i primärmaterialet har det varit fråga om att oorganiserade
arbetare, var och en för sig, skrev under avtal likalydande det som den
fackliga organisationen tecknat med företaget i fråga för de organiserade
99
arbetarna. Arbetsgivaren ville försäkra sig om att avtalet skulle respekteras
av samtliga anställda. För fackföreningarna var det från början inte en självklarhet att avtalen skulle omfatta alla inom verksamhetsområdet. Å ena sidan
ville man undvika snålskjutsåkning, å andra sidan kunde oorganiserade
bedriva underbudskonkurrens om de inte omfattades av avtalet. Den konkurrensbegränsande funktion bedömdes som viktigast, och avtalen kom
oftast att omfatta alla anställda inom avtalets giltighetsområde.
Kollektivavtalsstatistik är en osäker gren. De kvantitativa uppgifterna kan
inte tas för exakta, men de kan tillsammans med andra uppgifter om utvecklingen på arbetsmarknaden användas för att bedöma kollektivavtalsutvecklingen över tid.
Genom studier av kollektivavtal får vi inte veta allt om arbetares möjligheter att vara med och bestämma vid anställning och avsked. Skillnaderna
mellan avtalsbestämmelser och praktisk handling kan ha varit stora. Det är
osäkert om alla avtalsparagrafer efterlevdes. Det är inte heller säkert att
avtalen uttryckte parternas intentioner. Avtalsformuleringar har ofta varit
medvetet dunkla och lämnat öppet för olika tolkningar i syfte att skyla över
och skjuta upp konflikter i väntan på en framtida lösning. I sådana fall är
processen fram till avtalet mer intressant än själva avtalstexten. En annan invändning är att en del regler funnits i avtal utan att tillämpas, andra var så
98
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49

självklara att ingen kom på tanken att skriva in dem i avtal. Det är ofta först
när en sedvänja blir ifrågasatt av endera parten som det finns anledning att
avtalsfästa vad som ska gälla. Om makt vid anställning och avsked av arbetare reglerats informellt genom sedvänja är det inte säkert att det var fråga
om ett faktiskt ökat medbestämmande för arbetarna när en begränsning av
§ 23 infördes i avtal. Arbetarna kan tidigare ha haft större möjlighet att vara
med och bestämma. I sådana fall ser det, om endast avtalen studeras, ut som
om arbetarna nått större medbestämmande när det i själva verket kan vara
tvärtom. Ett annat problem är att maktrelationer inte alltid varit synliga i
avtalen. Oavsett vad som har stått i avtal har maktförhållandena varit
avgörande för det faktiska utfallet. Arbetarnas medbestämmande i vardagen
har bestämts av de konkreta omständigheter som påverkar utfallet. Trots
dessa invändningar menar jag att en kartläggning av avtalsregleringen är
berättigad. Om en analys av ett stort antal avtal visar på en trend av ett ökat
antal begränsningar av § 23, eller tvärtom, är det troligt att trenden har någon
100
motsvarighet i faktiskt handlande. En kartläggning av avtalsreglering
utesluter inte heller kompletterande studier av självreglering och faktiskt
handlande. De rör sig på olika plan och kompletterar varandra.
Socialstyrelsens sammanställningar av under året tecknade kollektivavtal
innehöll tidsperioden 1908–1927 redovisningar av i hur många kollektivavtal turordningsregler och organisationsklausuler hade införts. Därefter
riktades Socialstyrelsens utredares intresse åt annat håll. Detta har troligen
att göra med dessa frågors nära samband med arbetsfreden, vilken var
föremål för ständiga diskussioner och lagstiftningsförslag. I och med kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol från år 1928 minskade statens
intresse för frågan. Förutom de ovan nämnda sammanställningarna gjorde
Socialstyrelsen förteckningar över gällande kollektivavtal vid tre tillfällen:
vid årets slut 1907, 1920 samt 1929. Särskilt vid det första tillfället gjordes
en omfattande sammanställning. Ett problem är att redogörelserna är indelade efter näringsgrupp. Eftersom ett antal olika fackförbund vanligen slöt
avtal inom en näringsgrupp framgår inte av statistiken vilka fackförbund
101
som hade vilka bestämmelser i sina avtal. Allmän statistik förtäljer inte
vilka fackförbund som skrev avtal innehållande turordningsregler eller
organisationsklausuler. För att finna de avtalsslutande parterna är det nödvändigt att först göra en indelning i olika delnäringar och därefter ta reda på
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vilka parter som slöt avtal inom dessa.
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Den sista statistiska redovisningen gällande kollektivavtalens innehåll i
dessa frågor, vid årets slut 1929, var mindre utförlig än de tidigare. Kompletterande material har därför använts för att ge en bild av avtalens innehåll
efter 1920. Ett sådant material är LO:s § 23-utredning. En kommitté med
uppgift att utreda vad som kunde göras för att få bukt med § 23, och då i
första hand de godtyckliga avskedandena, tillsattes inom LO i november
103
1935. För att få kännedom om förhållandena i förbunden sände Landssekretariatet i december år 1935 ut cirkulär nummer 908 till de olika för104
bundens styrelser. Kommittén ville ha in uppgifter om begränsningar av
§ 23, faktiska fall av missbruk från arbetsgivares sida, vilka principer som
tillämpats när förbunden hade varit med och bestämt samt vilka principer
och riktlinjer förbunden ansåg borde följas vid avskedanden. Fackförbundens svar på nämnda cirkulär har använts för denna framställning.
105
Svaren finns att tillgå i LO:s arkiv. Dessa innehåller endast undantagsvis
kvantitativa uppgifter om hur stor andel avtal och arbetare som omfattades
av ifrågavarande bestämmelser. I det av LO utarbetade P. M. angående
uppsägning av arbetsavtal på obestämd tid, vilket lades som bilaga till
Arbetsmarknadskommitténs protokoll, finns en sammanfattning av för106
bundens svar på cirkulär 908. Sammanfattningen torde präglas av vad som
ansågs taktiskt lämpligt att framföra i förhandlingarna med SAF, varför
istället primärmaterialet har använts för föreliggande arbete.
Utöver ovannämnda material hänvisar jag i några fall till kollektivavtal i
107
Förlikningsmannaexpeditionens kollektivavtalssamling för tiden före 1950
och till exempel från Mats Glavås sammanställning av kollektivavtals108
regleringen utanför LO/SAF-området före Saltsjöbadsavtalet.
I cirkulär 943 frågade LO:s landssekretariat de anslutna förbunden om
förekomsten av organisationsklausuler. En av LO utförd sammanställning av
förbundens svar har använts för denna framställning, då primärmaterialet
vilka som var avtalsslutande parter inom delnäringen i fråga. Det senare är en relativt tidskrävande sysselsättning, varför de avtalsslutande parterna i denna framställning endast redovisas för de delnäringar där turordningsreglerna omfattade 25 procent av arbetarna eller
därutöver. I några delnäringar framgår inte vilken eller vilka arbetsgivarorganisationer som
tecknade avtalen.
103
I kommittén var Grov- och Fabriks, Metall, Pappers och Typograferna representerade.
Valter Åman var utredningens sekreterare. Deltagare från Landssekretariatet var Edvard
Johansson och Valter Åman. Gunnar Andersson representerade Metall, Carl F. Lindahl Grovoch Fabriks, J. W. Kumblad Pappers och Georg Berg Typograferna.
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Landsorganisationen i Sverige, Landssekretariatet. Cirkulär nr 908. Till vederbörande
Förbundsstyrelser. Ökad trygghet i arbetarnas anställningsförhållanden. Stockholm den
7 december 1935, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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Protokoll fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden
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inte varit tillgängligt. Jag har dock haft i åtanke att fackförbunden och LO,
i förhandlingarna med SAF, hade anledning att tona ned förekomsten av
främst ensidiga organisationsklausuler innehållande bestämmelser om ensamrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar.
För analysen av fackliga strategier och faktiskt handlande, och utfallet av
dessa har efterlämnade handlingar från fackföreningar och fackförbund och
organisationstryck använts. När det gäller de lokala föreningsprotokollen är
den ojämna kvaliteten ett problem. Inom Uppsala Typografiska förening
skrevs utförliga diskussionsprotokoll, vilket gör det lätt att följa vilka överväganden som gjordes inför valen av handlingssätt. I synnerhet Bleck- och
Plåt avdelning 11 och Handels avdelning 36:s efterlämnade protokoll är
däremot lakoniska. För de två sistnämnda föreningarna finns dock lokala
avtal och protokoll från avtalsförhandlingarna bland de efterlämnade handlingarna, vilket något uppväger de ordkarga föreningsprotokollen. Vanligtvis
lästes föreningsprotokollen upp på nästföljande föreningsmöte och justerades
av de närvarande medlemmarna, vilket torde utgöra någon slags garanti för
att föreningssekreterarna inte fabulerade helt fritt.
Fackföreningshistoriker är i allmänhet skrivna inför jubileer och kan
antas ha som funktion att hålla samman och stärka föreningen. Det kan finnas anledning till en skeptisk inställning till tolkningar av vissa skeenden.
Föreningarnas egna historiker har i denna framställning främst använts för
sakupplysningar. Jag har även haft i åtanke att historikerna kanske mer
speglar de synsätt som var rådande när de i efterhand skrevs än aktörernas
avsikter när de faktiskt handlade. Då jag ofta haft tillgång till samma källmaterial som dem som skrev historikerna har jag haft viss möjlighet att
bedöma deras tolkningar.
Material och källkritik som inte medtagits i redogörelsen ovan redovisas
löpande i framställningen.

Disposition
Efter detta inledande kapitel behandlas i kapitel 2 förutsättningarna för
kampen mot § 23, såväl generellt som inom de fem för studien utvalda
fackförbunden.
Kapitel 3 tar upp kollektivavtalsregleringen. Utbredning och innehåll i
begränsningar av § 23 i kollektivavtal presenteras på generell nivå. I kapitel 4 belyses avtalsutvecklingen avseende § 23-frågorna inom de fem utvalda fackförbunden. Syftet är att urskilja hur de olika förutsättningarna för
facklig makt tog sig uttryck i kollektivavtalsregleringen. Inom de fem fackförbunden tillämpades olika avtalssystem. De två ytterligheterna är Typo109

Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden
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52

graferna som från år 1901 endast tecknade riksavtal och Bleck- och Plåt som
i stort sett endast tecknade lokala avtal. Övriga utvalda fackförbund kombinerade lokala avtal, distrikts- och branschavtal, separatavtal och riksavtal
på olika sätt. Hur avtalsbilden lokalt kunde se ut exemplifieras i en studie av
Uppsala.
Kapitel 5 belyser kampen om makten över arbetsförmedlingen, hur
arbetare genom självreglering försökte att uppnå platskontroll, generellt och
inom de fem utvalda fackförbunden.
Kapitel 6 ägnas Uppsala. Här kompletteras den lokala avtalsbild som
givits i kapitel 4 med studier av de strategier i övrigt som – i kampen mot
§ 23 – tillämpades inom de aktuella fackförbundens Uppsalaavdelningar. Som
en bakgrund presenteras förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden i
Uppsala och de utvalda fackförbundens lokalavdelningar.
Slutsatserna presenteras i kapitel 7. En engelsk sammanfattning återfinns
efter avhandlingens bilagor.
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KAPITEL 2

Förutsättningar för facklig makt

Syftet med detta kapitel är att presentera förutsättningar för kampen mot
§ 23, generellt och inom de utvalda fackförbunden. Förutsättningar för facklig makt kan vara av olika art. Till strukturella förutsättningar, yttre omständigheter, som de fackliga organisationerna hade svårt att omedelbart påverka men som direkt inverkade på deras möjligheter till makt, räknar jag
statlig reglering och arbetslöshet. Till inre omständigheter hänförs tillgången
till maktresurser som organisation, medlemmar och ekonomi. Även motpartens organisering och resurser ses som inre omständigheter på arbetsmarknaden.
Kapitlet inleds med en redovisning av förfacklig reglering och organisatoriska erfarenheter. Syftet med denna är att säga något om i vilken utsträckning staten intervenerade i maktförhållandena på arbetsmarknaden och om
inslag i tidigare reglering och de fackliga organisationernas erfarenheter
kunde omvandlas till resurser i det nya organisationsbygget. Därefter presenteras den arbetsmarknadslagstiftning som utövade inflytande på maktförhållandena på arbetsmarknaden under den aktuella tidsperioden. Det är inte
endast genomförd lagstiftning som kan tänkas ha påverkat. Diskussioner och
lagförslag som aldrig genomfördes kan ha inverkat genom att partsorganisationerna förändrade sitt beteende i syfte att undvika lagstiftning.
Vad de vanligaste maktmedlen i kampen om makten över arbetsmarknaden användes till och vilka resurser de krävde presenteras, såväl arbetarnas
som arbetsgivarnas.
Konjunkturerna och de svängningar i arbetslöshetsnivå som dessa för
med sig antas vara en faktor av stor betydelse för maktförhållandena på
arbetsmarknaden. De fackliga arbetslöshetskassorna betraktas som en viktig
maktresurs i kampen mot § 23. Genom sådana kunde underbudskonkurrens
förebyggas, vilket var en viktig förutsättning för att facklig platskontroll
skulle kunna uppnås. I syfte att urskilja tidsperioder när förutsättningarna för
de fackliga organisationerna att nå resultat i kampen mot § 23 var större
respektive mindre presenteras en kartläggning av konjunkturer, arbetslöshet
och förekomsten av fackliga arbetslöshetskassor under epoken generellt.
I avsikt att visa på skillnader i förutsättningar för facklig makt mellan de
utvalda fackförbunden presenteras även arbetslöshetsnivåer och förekomsten
av arbetslöshetskassor inom dessa.
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Organisationsgrad och medlemsutveckling generellt redovisas över tid för
att perioder med större respektive mindre möjlighet till facklig makt ska
kunna urskiljas. Skillnader i facklig organisering och skillnader mellan de
utvalda fackförbundens medlemmar berörs med målsättningen att genom
detta bedöma olika arbetargruppers förutsättningar i kampen mot § 23.
De fackliga organisationernas tillgång till ekonomiska resurser är av betydelse. Om arbetsgivare ska finna hot om åtgärder trovärdiga och för att
kunna genomdriva åtgärder i de fall hot inte är tillräckligt för att driva
igenom krav måste de fackliga organisationerna ha tillgång till ekonomiska
resurser. De utvalda fackförbundens ekonomiska resurser och sättet de användes på presenteras i avsikt att tydliggöra de skilda förutsättningarna i
kampen mot § 23.
Arbetsgivarnas organisering och resurser bedöms som viktiga eftersom
möjligheten till makt måste bedömas utifrån motpartens styrka. Det finns
dock inte utrymme att göra en lika ingående analys av arbetsgivarnas organisering och resurser.
Kapitlet mynnar ut i en sammanfattning av förutsättningarna för kampen
mot § 23, generellt och i de utvalda fackförbunden.

Förfacklig reglering och organisatoriska erfarenheter
Fram till 1800-talets mitt utgjorde vid olika tidpunkter gällande legostadgor
1
grund för övrig arbetslagstiftning. Skråordningar för olika hantverk, bergsordningar för järnhanteringen, hallordningen för manufakturerna och boktryckerireglementet var undantag från legostadgan. För fastställande av
anställningsförhållandet dominerade statlig reglering i kombination med
2
ensidig arbetsgivarreglering inom alla områden. Speciallagstiftningarna
3
avskaffades etappvis. I och med näringsfrihetsförordningen år 1864 blev
lagstiftningen mer enhetlig och mindre intervenerande. Förordningen innebar ett genombrott för arbetarnas mötes-, förenings- och strejkfrihet.
Legostadgan kvarstod dock liksom tvånget till laga försvar, det senare
4
avskaffades år 1885. Landshövding Treffenbergs användande av försvars-

1

Enligt legostadgorna var den egendomslösa befolkningen skyldig att skaffa sig laga försvar.
Försvarslösa skulle behandlas som lösdrivare och tas ut till krigstjänst eller tvångsarbete.
Krigstjänst avskaffades som tvångsmedel år 1824. Adlercreutz (1954), s. 99. Lagstiftningen
reglerade hur platsbyten skulle gå till. Jfr Göransson (1988), s. 35–36, och Adlercreutz
(1954), s. 104–105 och 109ff. Legostadgorna utgick normalt från att tjänstehjonen städslades
för ett år i sänder. Adlercreutz (1954), s. 105.
2
För innehållet i de olika regleringarna, se Adlercreutz (1954), s. 98–143.
3
Boktryckerireglementet avskaffades år 1810, hallrätterna och skråväsendet år 1846 och
bergsordningarna år 1859.
4
Adlercreutz (1954), s. 143–154 och 175.
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löshetsstadgan som maktmedel mot de strejkande i Sundsvallsstrejken år
5
1879 bidrog till dess avskaffande.
Arbetargrupper med erfarenhet från alla de tidigare regleringarna finns
representerade i urvalet av fackförbund. Bleck- och plåtslageriarbetet, skrädderiet och handeln reglerades genom skråordningar fram till år 1846. Han6
delsbiträdena omfattades av gällande legostadga. Sömmerskor och metallarbetare inom manufakturen lydde under hallrätten, vilken gällde för såväl
7
fabriksarbete som hemarbete. Yrkesutbildade metallarbetare inom järnhan8
teringen hade sitt förflutna under bergsordningarna. Typograferna omfattades av boktryckerireglementet, vilket var mer likt hallrätten än de
9
gällande skråordningarna.
Vilka tidigare erfarenheter kunde utnyttjas i de nya fackliga organisationerna? Gesällföreningar inom skråhantverken fick en viss roll som intresseorganisationer för arbetarna och de utvecklade maktmedel, vilka även använts inom de fackliga organisationerna. Ett exempel är avfolkning, vilket
innebar att arbetarna som påtryckningsmedel slutade sina anställningar och
att inga andra tog anställning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren blev där igen10
om utan arbetskraft. När skråsystemet upphörde ombildades många av
hantverksgesällernas gamla organisationer till understödsföreningar. Dessa
hade betydelse för de nya fackliga organisationerna genom att de höll
11
gemenskapen inom yrkena levande och gav en viss organisatorisk vana.
I inledningskapitlet nämndes en form av understödsförening, reshjälpskassorna, som föregångare till de fackliga organisationerna, arbetslöshets12
kassorna och den fackliga arbetsförmedlingen. Sådana förekom bland arbetare inom skråhantverken och hos typograferna. Arbetsanvisningssystemet
inom skråhantverken, omskådningen (fördelningen av arbetare mellan olika
arbetsgivare inom skrået), kan också ha inspirerat till upprättandet av fack13
liga arbetsförmedlingar.
En annan förfacklig företeelse som togs upp av de fackliga organisationerna var krav om lärlingsregulativ, vilka begränsar antalet lärlingar som

5

Adlercreutz (1954), s. 177–180.
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 25–30.
7
Adlercreutz (1954), s. 105, 111 och 127.
8
Adlercreutz (1954), s. 100.
9
I och med boktryckerireglementets införande år 1752 förbjöds typograferna att organisera
sig samtidigt som arbetsgivarna gavs ökad makt. Klemming & Nordin (1883), s. 299ff;
Wessel (1926), s. 22ff och Adlercreutz (1954), s. 131. Boktryckerireglementet inkräktade på
den kontroll över anställningarna som typograferna tidigare hävdat. Klemming & Nordin
(1883), s. 303–306.
10
Hansson (1918), s. 8–10.
11
Adlercreutz (1954), s. 168–171.
12
Ekdahl & Olsson (2002), s. 15.
13
För omskådning se Adlercreutz (1954), s. 106, och Johansson (2002), s. 77–78.
6
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arbetsgivarna har rätt att anställa i förhållande till antalet färdigutbildade
14
arbetare.
Det förekom att framställningar gjordes till arbetsgivare och att kortvariga strejker användes som påtryckningsmedel. Strejker var till en början
en reaktion på åtgärder från arbetsgivare, ett försvar av uppnådda positioner.
15
På 1860-talet blev strejker vanligare, främst på landsorten.
De tidigare organisationserfarenheterna bidrog till att det var hantverksarbetare som först organiserade sig fackligt i Sverige. Inom skråhantverket
var det vanligt att arbetare blev mästare. Typograferna kunde, till skillnad
från många hantverksgesäller, inte räkna med att själva bli företagare. Till
detta krävdes oftast ett alltför stort kapital. Detta kan ha bidragit till att
typograferna tidigare än hantverksgesällerna utvecklade en kollektiv identitet
som lönearbetare och därmed blev de första att organisera sig fackligt.

Arbetsmarknadslagstiftning
Vilken arbetsmarknadslagstiftning var aktuell under den tidsperiod föreliggande studie behandlar och hur påverkade den maktförhållandena på
arbetsmarknaden? Näringsfrihetsförordningen från år 1864 innebar, som
16
tidigare nämnts, ett genombrott för mötes-, förenings- och strejkfriheten.
Mot slutet av 1800-talet infördes begränsningar i strejkfriheten. År 1893 och
1897 infördes lagbestämmelser som gjorde det straffbart att medverka till
påtryckning på någon att delta i strejk och att hindra någon att återgå till
17
arbetet under konflikt eller att överta erbjudet arbete. I och med Åkarpslagen från år 1899, vilken var gällande till år 1938, blev även försök att
18
påverka strejkbrytare straffbart.
Fram till 1930-talets slut var de flesta lagförslag som fördes fram i riksdagen ämnade inskränka fackföreningarnas handlingsutrymme. Arbetsfreds19
frågan och avskaffandet av fackliga kampmetoder stod i centrum. Den
svenska staten var dock jämförelsevis restriktiv med lagstiftning riktad mot
20
fackföreningarna.
14

Trots boktryckerireglementet fick Typograferna igenom ett lärlingsregulativ år 1801.
Adlercreutz (1954), s. 143.
15
Murarstrejken år 1869 var den första i Stockholm. Adlercreutz (1954), s. 171–173.
16
Göransson (1988), s. 24–25.
17
Se t.ex. Eklund (1974); Adlercreutz (1954), s. 229, och Lundh (2002), s. 121.
18
Se t.ex. Eklund (1974); Lundborg (2000), s. 1, och Adlercreutz (1954), s. 230.
19
Det som gick under benämningen ”skydd för neutral tredje man” handlade till stor del om
att arbetsgivare och den politiska högern ville stärka det lagliga skyddet för strejkbrytare. Det
tycks dock inte ha varit särskilt vanligt att verkligt neutral tredje man råkade illa ut på grund
av konflikterna på arbetsmarknaden. Lohse (1963), s.19–20.
20
Före den allmänna och lika rösträttens genomförande ansåg liberaler i riksdagen det
stötande att allt för mycket inskränka arbetarnas handlingsfrihet, eftersom de berörda själva
hade liten möjlighet att påverka lagstiftningen. Svante Nycander menar att det var tack vare
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Genom partsreglering utvecklades ett frivilligt medlings- och skiljedomsförfarande, vilket i december år 1906 förstärktes genom lagen om medling i
21
arbetstvister. Förlikningsmännens uppgift blev att verka för en lösning av
både rätts- och intressetvister såväl mellan arbetare och arbetsgivare som in22
bördes inom respektive läger. Sådant som hunnit bli praxis på arbetsmark23
naden infördes år 1920 i den nya medlingslagen. Medlings- och skiljedomssystemet var frivilligt och innebar ingen maktförskjutning av betydelse
mellan arbetare och arbetsgivare.
24
Kollektivavtalslagen (KAL) och lagen om arbetsdomstol (LAD) från år
1928 var fram till 1930-talets slut de lagar som fick störst inverkan på
maktförhållandena på arbetsmarknaden. Huvudsyftet med KAL var att
förbjuda stridsåtgärder med anledning av rättstvister (tolkningstvister).
Arbetsdomstolens uppgift blev att handlägga tvister om tolkning och tillämpning av kollektivavtal, befria förfördelad part från avtal och utdöma skade25
stånd. Arbetsdomstolens domar kunde inte överklagas.
Arbetsdomstolen skapade praxis på arbetsmarknaden. Vid dess tillkomst
fanns i gällande rätt inget principiellt ställningstagande angående arbets26
givares fria uppsägningsrätt. Under Arbetsdomstolens första verksamhetsår
27
undvek domstolen att ta ställning i principfrågan. Enskilda arbetsgivare
liberalerna som fackföreningsrörelsen fick möjlighet att växa sig relativt stark i Sverige. Lars
Ekdahl och Lars Olsson håller inte med om detta. Se Nycander (2003), Ekdahl (2003), och
Olsson (2003).
21
Olika lagförslag om medling och skiljedom behandlades av riksdagen utan resultat vid ett
antal tillfällen från 1880-talet till början av 1900-talet. Se t.ex. SOU 1927:4, s. 11–14.
22
Arbetarna var motståndare till att interna tvister skulle omfattas av lagen. Den politiska
högern såg dock mycket positivt just på detta inslag, i övrigt var de negativa till medlingslagstiftningen. Lagen fick på denna punkt knappast någon praktisk betydelse. Jfr Adlercreutz
(1954), s. 264, och Westerståhl (1945), s. 299. Westerståhl hävdar att något ingripande i de
interna angelägenheterna aldrig skedde från förlikningsmännens sida. Adlercreutz finner uttalandet alltför kategoriskt. En utförlig redogörelse för lagens tillkomst och olika kontrahenters ställningstaganden till denna återfinns i Westerståhl (1945), s. 293ff.
23
Prop. 1920:55. Ny lag om medling i arbetstvister, lag om central skiljenämnd för vissa
arbetstvister, och lag om särskilda skiljedomare i arbetstvister. Se SOU 1927:4, s. 22. Många
lagförslag och utredningar producerades såväl under tiden mellan de två lagarna som senare.
Se t.ex. SOU 1927:4, s. 14–22.
24
Lagen om kollektivavtal (1928:253).
25
Se Hansson (1928). När förenings- och förhandlingsrättslagen senare tillkom fick Arbetsdomstolen befogenhet att döma även i mål om denna.
26
Arbetsdomstolens förste ordförande, Arthur Lindhagen, hade dock medverkat till att en dom
i Centrala skiljenämnden år 1926 uttalat att arbetsgivare hade rätt att avskeda arbetare utan att
ange skäl. Arbetarparten hävdade i nämnda mål att uppsägning endast kunde ske om den som
sades upp på ett eller annat sätt förverkat rätten till fortsatt anställning, och att arbetsgivaren
då måste ange skäl. Geijer & Schmidt (1958), s. 117.
27
Inte ens då arbetsgivaren uppgav skäl för uppsägningen och bemödade sig att argumentera i
sak gjorde domstolen någon saklighetsprövning i de fall avtalet innehöll § 23. Se AD
1930:60, AD 1931:82, AD 1931:127 och AD 1932:12. Domarna kommenteras i Geijer &
Schmidt (1958), s. 118–119. Den första och tredje domen behandlas även i Glavå (1999),
s. 183.
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uppgav självmant skäl för avsked inför domstolen, men deras organisationer
28
åberopade § 23.
Arbetsdomstolens dom 1932:100 fick stora konsekvenser på arbetsmarknaden. I denna valde domstolen att ta ställning till förmån för arbetsgivarna i
principfrågan. Det behandlade avtalet innehöll § 23, varför domstolen hade
kunnat välja att som tidigare hänvisa till § 23. I stället valde domstolens
majoritet, juristerna och arbetsgivarledamöterna, att formulera en allmän
rättsgrundsats. Ställningstagandet innebar att arbetsgivare enligt rättspraxis
kunde säga upp vilken arbetare som helst av vilken orsak som helst utan att
ens behöva uppge skäl och att det bakomliggande motivet inte heller rättsligen fick efterforskas. I de fall då syftet med uppsägningen kunde misstänkas strida mot lag eller goda seder fick dock rättslig undersökning göras,
29
och uttryckliga begränsningar i kollektivavtal skulle respekteras.
Domstolsmajoriteten legitimerade sitt ställningstagande genom att hävda
att godtycklighetsprincipen varit en allmän rättsgrundsats sedan lång tid. Om
så vore skulle SAF i decemberkompromissen ha köpt något som den redan
hade. Med tanke på all den möda SAF lade ned på att först få in § 23 och
därefter decemberkompromissformuleringen i avtal och de stora striderna
30
kring frågan verkar detta föga trovärdigt. Stora strider hade stått kring
principen, som inte var en allmän rättsgrundsats förrän Arbetsdomstolen
31
gjorde den till det. Domstolens minoritet, arbetstagarledamöterna, reserverade sig. Den valde att utgå från faktisk tillämpning och existerande
handlingsmönster, och ansåg att hänsyn måste tas till vad som kan anses som
normalt beteende. De menade att huvudregeln i praktiken var att arbetare
inte sades upp om det fanns behov av deras arbetskraft och de var lämpliga
32
för arbetet. Domstolsmajoriteten valde att istället knyta an till den liberala
avtalsfriheten. Samma regler skulle gälla oavsett om det var arbetsgivaren
som sade upp anställningen eller om arbetarna själva sade upp sig. Domstolsmajoritetens argument om likhet inför lagen bortsåg från det i praktiken

28

Geijer & Schmidt (1958), s. 121–122, och Glavå (1999), s. 184. I AD 1931:74 gjordes först
en saklighetsprövning, men därefter hänvisade domstolen ändå till § 23, vilken var inskriven i
avtalet. Se Geijer & Schmidt (1958), s. 120ff. Avtalet som tolkades i domen 1932:51 saknade
§ 23. Arbetsgivaren angav skäl för uppsägningarna och argumenterade i sakfrågan. I detta fall
valde domstolen att göra en saklighetsprövning. Domen kommenteras i Geijer & Schmidt
(1958), s. 119–120, och i Glavå (1999), s. 183–184.
29
Protokoll den 8–10 september 1937, s. 178ff, AMK. Kommentarer återfinns i Glavå (1999),
s. 184–185, och Geijer & Schmidt (1958), s. 122ff.
30
Se Glavå (1999), s. 185, not 296.
31
Domstolsmajoriteten framställde det som att den allmänna rättsgrundsatsen redan existerade
och att en jämkning av de motstående intressena i frågan endast kunde ske genom ändrad
lagstiftning. Geijer & Schmidt (1958), s. 125, not 18.
32
Protokoll den 8–10 september 1937, s. 180, AMK. Kommentarer återfinns i Glavå (1999),
s. 186, och Geijer & Schmidt (1958), s. 124–125.
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33

ojämlika förhållandet mellan den enskilde arbetaren och arbetsgivaren.
KAL och LAD antogs av riksdagen under stort motstånd från fackföreningsrörelsen. De upprörda stämningarna kan vara ett skäl till varför domstolsmajoriteten, arbetsgivarledamöterna och juristerna, väntade några år
med att ta ställning till förmån för arbetsgivarna i principfrågan.
Arbetsdomstolens ställningstagande för godtycklighetsprincipen förstärktes därefter i domen AD 1933:159, där det slogs fast att § 23 var en dold
34
klausul i avtal där den inte stod skriven. När rättspraxis lade all makt hos
arbetsgivarna, såvida inte uttryckliga begränsningar av § 23 var införda i
avtalen, kan man anta att arbetarnas motivation i kampen för att få in begränsningar av § 23 i avtal ökade. Man kan även tänka sig att större energi
lades på försöken att genom självreglering begränsa § 23. Alla fackförbund
hade inte förmåga att genomdriva begränsningar av § 23 på egen hand, vilket
kan antas ha bidragit till ett ökat tryck på LO att engagera sig i frågan.
Lagstiftningsförsöken riktade mot fackföreningarnas handlingsutrymme
35
upphörde inte i och med KAL och LAD. Även om det inte blev någon
ytterligare lagstiftning på området bidrog de ständigt återkommande förslagen till att LO och SAF för att undvika lagstiftning förhandlade fram
Saltsjöbadsavtalet, i vilket frågorna fick sin tillfälliga lösning genom partsreglering.

Medel i maktkampen
En enskild arbetare är i klart underläge gentemot arbetsgivaren på grund av
den senares kontroll över produktionsmedlen. Den fackliga organisationen
utgör dock en maktresurs för arbetarna, och i och med den fackliga organiseringen utjämnades styrkeförhållandena något. Fackföreningarna var inriktade på att genom förhandlingar och avtal driva igenom sina krav. För att
detta skulle kunna ske måste de bli accepterade som part. Arbetsgivarna var
inte beredda att göra detta erkännande och många öppna föreningsrättstvister
förekom på svensk arbetsmarknad framför allt från 1890-talets mitt, då även
arbetare utan yrkesutbildning började organisera sig i varaktiga fackför36
bund. Arbetsgivare försökte hindra fackföreningars uppkomst genom att
33

Kritiken av Arbetsdomstolens argument för godtycklighetsprincipen bygger delvis på Geijer
& Schmidt (1958), kapitel 2.
34
Geijer & Schmidt (1958), s. 127–128, och Glavå (1999) s. 187–188. Om dolda klausuler se
Göransson (1988), s. 246ff. Detta utvecklades ytterligare i motiveringarna till AD 1936:121.
35
Den Bergendalska utredningen lade fram lagförslag hösten 1933. Förslaget upphöjdes aldrig
till lag. 13-mannakommissions lagförslag avslogs av riksdagen sommaren 1935. Motioner
med syfte att inskränka fackföreningarnas handlingsutrymme behandlades och avslogs av
riksdagen under återstoden av 1930-talet. Se t.ex. Casparsson (1966), s. 58–84.
36
Casparsson (1947), första delen, s. 94–137; Henning (1984), s. 44, se not 35 med hänvisningar, och Adlercreutz (1954), s. 225–226.
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bl.a. trakassera, omplacera, avskeda och vräka arbetare. Vräkningarna i
37
Mackmyra år 1906 har blivit symbol för det sistnämnda. I syfte att hindra
enskilda arbetare från att få någon ny försörjning stängde arbetsgivare även
38
av arbetare från anställning genom svartlistning, en slags bojkott. När inte
dessa medel räckte för att hindra arbetarnas organisering understödde arbetsgivare försök att bilda arbetsgivarvänliga ”fackföreningar” och arbetsförmedlingar som kunde användas för att få fram strejkbrytare och därmed
hindra strejkers effektivitet. Arbetsgivare ansåg att rätten att anlita strejkbrytare ingick i deras § 23-befogenheter. Även organiserad arbetskrafts39
import skedde i detta syfte.
Strejk, avfolkning och blockad från ny arbetskraft utgjorde arbetarnas
motmaktmedel mot föreningsrättskränkningar. Arbetarna försökte skydda
föreningsrätten genom att kräva fastställda regler för hanteringen av arbetsbristsituationer i avtal, t.ex. turordningsregler vid uppsägning och permittering. Sådana skulle bidra till att hindra arbetsgivare från att med arbetsbrist
som förevändning göra sig av med organiserade arbetare alternativt trakassera organiserade genom att förkorta arbetstiden endast för dem. Även
organisationsklausuler var ämnade att skydda föreningsrätten.
En form av trakassering av organiserade arbetare som arbetsgivarna ofta
använde sig av i början av 1900-talet var att inte återta dem efter att
konflikter avslutats. Arbetsgivaren hävdade att arbetarna själva sagt upp sig
när de strejkade. För att förhindra ett sådant beteende krävde arbetarna när
uppgörelse skedde efter konflikt att det skulle ingå i överenskommelsen att
inga trakasserier fick förekomma vid återgången till arbetet. När arbetsgivarna ändå vidtog sådana krävde arbetarna i första hand förhandling, och
om detta inte hjälpte föranstaltades om blockad. I avtalens förhandlingsordningar infördes efter hand bestämmelser om att strejk eller lockout inte
40
skulle anses bryta anställningen.
37

Se t.ex. Hansson (1939), s. 5–6. En av fackföreningsrörelsens egna historieskrivare kanske
kan anses vara en tvivelaktig referens beträffande arbetsgivares agerande. Skriften tillkom
dock ursprungligen på uppdrag av Bestyrelsen för Sveriges deltagande i New Yorkutställningen 1939 och manuset blev granskat av såväl SAF-direktören Gustaf Söderlund som
Socialstyrelsen.
38
SOU 1931:20, s. 387.
39
Se Schiller (1989), s. 217, och Rothstein (1989), s. 114. I den senare avses de tyska arbetsgivarnas arbetsförmedlingssystem, vilket SAF intresserade sig för i början av 1900-talet. Jfr
även med Falkenström (1904), s. 11–13. Se också Flink (1978), och Myrman (1973). Därmed
inte sagt att importerade arbetare faktiskt agerade strejkbrytare i större utsträckning eller att
det blev billigare för arbetsgivarna, se Olsson (1987), s. 263–292. I Back (1961), s. 24–25 och
31–32, och Hammar (1964), s. 33–49, och 79, sätts arbetsgivarorganiserad arbetskraftsimport
i samband med lantarbetarnas organisering. I den senare skriften betonas arbetskraftsimportens betydelse för strejkbryteriet. Arbetskraftsimport till kaolinbruket i Bromölla skedde
genom en tysk platsanskaffningsbyrå. Se Olsson (2002), s. 279.
40
Inom Beklädnads verksamhetsområde fanns dock fortfarande under 1930-talet arbetsgivare
som hävdade att arbetarna sade upp sig när de strejkade. Ett av Beklädnads krav i avtalsförhandlingarna år 1936 var att det skulle skrivas in i avtalet att strejk- eller lockout-
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En annan form av trakasserier som vissa arbetsgivare ägnade sig åt var att
vid arbetsbrist säga upp fler än vad situationen krävde för att på detta vis
komma åt arbetarnas förtroendevalda. Arbetarnas motmedel mot detta var att
kräva företrädesrätt till återanställning i turordning efter anställningstid.
Föreningsrättskränkningar och trakasserier av olika slag var utbredda
företeelser i fackföreningsrörelsens barndom. Föreningsfrihet rådde, men
föreningsrätten saknade rättsligt skydd. Lagstiftningen förbjöd dock inte
ekonomiska stridsåtgärder, som var de vanligaste maktmedlen för att åstadkomma ett sådant. Skyddet blev en maktfråga och var beroende av utgången
41
av striderna mellan arbetare och arbetsgivare. Striderna nådde sin höjdpunkt vid 1800-talets slut. Arbetsgivarna nådde inledningsvis framgång, men
42
denna har kommit att bli betraktad som en Pyrrhusseger. Arbetarna fick den
allmänna opinionen på sin sida (en viktig maktresurs) och arbetsgivarna blev
tvungna att erkänna föreningsrätten, först i avtal och från år 1936 även
43
genom lagstiftning. Detta innebär inte att föreningsrättskränkningarna helt
upphörde, men de blev betydligt färre.
Några av de begränsningar av § 23 som kommer att belysas i den fortsatta
framställningen, turordningsregler vid uppsägning, permittering och återanställning samt organisationsklausuler, hade från början som främsta ändamål
att skydda föreningsrätten. Ett antal författare har tolkat det som att SAF:s
främsta syfte med såväl § 23 som decemberkompromissen var att hindra
arbetarnas organisering genom att förhindra införandet av regler om före44
trädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar.

Lockouter och strejker
Konfliktnivån i Sverige var jämförelsevis hög fram till mitten av 1920-talet,
för att därefter minska. Lönefrågor orsakade i särklass flest öppna konflikter,
därefter kom tvister om arbetares antagande och avskedande och på tredje
plats kom begäran om kollektivavtal. Andra konfliktorsaker uppgavs i få
45
fall.

deklaration inte fick betraktas som en uppsägning av anställning. P.M. 16/10 1936, F2, F2:1,
BekU, FU.
41
Geijer & Schmidt (1958), s. 34, och Adlercreutz (1954), s. 229–230.
42
Hallendorff (1927), s. 16–17, och Hansson (1939), s. 12.
43
I bland annat verkstadsavtalet från år 1905 och i decemberkompromissen år 1906 erkändes
föreningsrätten. Lagen om förenings- och förhandlingsrätt tillkom den 11 september 1936.
44
Adlercreutz (1954), s. 249ff; Geijer (1956), s. 19; Geijer & Schmidt (1958), s. 88 och 138;
Henning (1984), s. 146; Åman (1939), s. 10, och Källström (2001), s. 303.
45
Det är ofta svårt att fastställa en huvudorsak till konflikter, och uppfattningen mellan parterna kan vara divergerande. Statistik över arbetsinställelsernas huvudorsaker kan inte
betraktas som exakt, men den kan ändå säga något om vad konflikterna i allmänhet handlade
om. Se SOU 1927:4, s. 42–43.
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Lockouten var arbetsgivarnas starkaste kort i kampen om makten på
arbetsmarknaden. Genom storlockouter kunde arbetsgivarna kollektivt
undandra arbetarna deras försörjningsmöjligheter och snabbt tömma de fack46
liga organisationernas kassor. Lockouten blev snart de stora arbetsgivarorganisationernas, Verkstadsföreningens, Svenska Arbetsgivareföreningen
47
och Centrala Arbetsgivareförbundets huvudsakliga maktmedel.
Arbetsgivarorganisationer hävdade från sin start enskilda arbetsgivares
ensambestämmande över vilka arbetare som skulle anställas och att organisationerna normalt inte skulle lägga sig i detta. Vid konflikter gällde dock
andra principer. SAF:s delägare var enligt stadgarna förbjudna att
under pågående strejk eller lockout eller därefter, i strid mot styrelsens behörigen kungjorda beslut, i arbete använda strejkande eller utestängda arbetare
från andra verk och företag eller eljest understödja sådana; börande styrelsen
vidtaga lämpliga åtgärder för möjliggörande av dessa bestämmelsers efter48
levnad.

Arbetarna som var, eller hade varit, indragna i konflikt skulle således bojkottas av andra organiserade arbetsgivare som inte var inblandade i den
aktuella konflikten. För att detta skulle kunna ske samlade arbetsgivarföreningen in uppgifter om arbetarna i fråga, och sände därefter ut en
förteckning till de anslutna medlemsföretagen med order att inte anställa
dessa. Detta strider mot SAF:s egen uppfattning om ”arbetets frihet”, att
ingen annan än den enskilde arbetsgivaren skulle ha att göra med vem som
anställdes eller avskedades.
Arbetares främsta maktmedel var att de kollektivt solidariskt kunde vägra
sälja sin arbetskraft och vägra att arbeta. Eftersom de förfogade över produktionsfaktorn arbetskraft kunde de, under förutsättning att de hade förmåga att
49
agera enigt, stoppa produktionen. Trovärdiga hot om undandragande av
arbetskraft betraktas här som arbetarnas viktigaste maktmedel. Om hot inte
behöver verkställas förbrukas mindre resurser än om de måste genomföras.
Strejk var en metod att stoppa produktionen. För att en verkställd strejk
skulle bli effektiv måste berörda arbetsuppgifter ställas under blockad. För
att kunna hålla ut i en strejk eller blockad krävdes ekonomiska resurser,
annars kunde arbetsgivarna svälta ut de strejkande. Även ideologiska resur46

För redogörelse om arbetsgivarnas lockouter och bojkotter se t.ex. SOU 1927:4, s. 36 och
133–141, och Karlbom (1955), s. 119ff.
47
Adlercreutz (1954), s. 213–218; Styrman (1946), s. 81, och Hansson (1918), s. 51. De små
arbetsgivarna i CA tycks dock inte alltid ha uppskattat detta utan visade öppet missnöje då
metoden hotade deras personliga ekonomi. Lundqvist (1945), s. 532. År 1911 vägrade t.ex.
Bleck- och Plåtslageriarbetsgivarna i Stockholm att deltaga i CA:s lockout. Se Hansson
(1918), s. 58. Lockouten inom byggbranschen juni–augusti 1918 bidrog till att CA upplöstes.
Se Lundqvist (1945), s. 549 och 588.
48
SOU 1931:20, s. 387, och SOU 1927:4, s. 59.
49
För en längre redogörelse över arbetarnas strejker, blockader och bojkotter se t.ex. SOU
1927:4, s. 36f och 141–172, Karlbom (1955), s. 119ff.
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ser krävdes för att ingen skulle agera osolidariskt. För att öka strejkers
effektivitet kunde produkter från företaget som var i konflikt bojkottas
genom konsumtions-, leverans- eller varubojkott. Problemet med konsumtionsbojkott är att den ställde stora krav på medvetenhet och solidaritet hos
medlemmarna, deras familjer och allmänheten i övrigt. Kampen flyttades ut
50
från arbetsplatserna.
Strejkbryteri
De allvarligare våldsutbrott som skett i Sverige i samband med klasskonflikterna har varit föranledda av strejkbryteri. Amalthea år 1908 och Ådalen
51
1931 vittnar om strejkbryteriets betydelse. Varför var det så viktigt för
arbetare att förhindra strejkbryteri? I Fattig-Sverige lurade svälten utanför
dörren för många arbetare, och om de förlorade striden på grund av splittring
i de egna leden kunde överlevnaden stå på spel. Arbetarnas liv vilade ytterst
”på deras förmåga att samarbeta i arbete och på fritid. En obruten solidaritet
blev deras enda vapen, endast genom den kunde de tillvarata sin enda men
52
viktiga tillgång, nämligen den kollektiva oumbärligheten.” Strejkbrytare
förrådde solidariteten och den som bröt solidariteten stämplades som klass53
förrädare. Den allmänna opinionen var en viktig maktresurs och för arbe54
tarna gällde det att få denna att acceptera solidaritetsmoralen.
Fackföreningarna hade att ta ställning till två olika typer av frågor angående strejkbryteriet. Dels hur de skulle förmå arbetsgivarna att inte använda strejkbrytare och vilka motmaktmedel de skulle vidta när arbetsgivarna ändå gjorde detta, dels strategier för att få arbetare att inte agera
strejkbrytare och vilka sanktioner de skulle vidta mot dem som ändå gjorde
det. Beträffande det första brukade de fackliga organisationerna börja med
att kräva att strejkbrytare skulle avlägsnas från arbetsplatsen. Hot om avfolkning och bojkotter kunde i detta sammanhang utgöra motmaktmedel. Beträffande den andra typen av fråga krävdes ideologiska resurser för att hindra
osolidariskt agerande. Genom att strejk- eller blockadbrytare utsattes för
prickning (offentliggörande) blev deras agerande känt, och om normen om
enighet var stark blev de bemötta utifrån sitt agerande, d.v.s. uteslutna ur all
social gemenskap. I de fall avbön gjordes offentliggjordes även denna och
exkluderingen upphörde.
50

Knutar (1996), s. 128.
I strejkbrytarskeppet Amalthea inhystes 81 strejkbrytare från England under hamnarbetarkonflikten 1908. En bomb sprängdes på fartyget natten till den 12 juli. En strejkbrytare dog,
sju skadades allvarligt. Attentatsmännen dömdes till döden, men benådades år 1917. Se t.ex.
Tidman (1998), s. 9–17. Militärens skott i Ådalen i maj 1931 dödade fyra demonstranter och
en åskådare, samt skadade lika många. Se Johansson (2001).
52
Hobsbawm (1997), s. 278.
53
Tidman (1998), s. 188–189.
54
Adlercreutz (1954), s. 247.
51
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Arbetsgivarna använde sig fram till dess Huvudavtalet slutits år 1938 av
strejkbrytare som medel att hindra strejkers effektivitet. Typograferna och
Handels var de förbund i urvalet som i störst utsträckning utsattes för arbets55
givarnas anlitande av strejkbrytare. Bruket och rekryteringssättet förändrades över tid beroende på hur stora svårigheter arbetsgivarna hade att hävda
kontrollen över arbetsmarknaden. Fram till 1890 var det lätt för arbetsgivarna att få tag på oorganiserade strejkbrytare. Organiserad import av
utländska strejkbrytare skedde, men upphörde i stort sett efter år 1908.
56
Arbetsgivarna försökte därefter skapa inhemska strejkbrytarorganisationer.
I decemberkompromissen år 1906 fick inte LO igenom sitt krav på att
vägran att arbeta tillsammans med strejkbrytare inte skulle betraktas som ett
57
avtalsbrott, men bifogade en principiell reservation i frågan.
År 1919 gjorde SAF eftergifter i avtal med Transport eftersom organisationen befarade att ett avtalslöst tillstånd i hamnarna kunde leda till revolution. I avtalet stadgades att arbetsgivaren hade skyldighet att se till att samarbetet mellan arbetarna var gott, vilket innebar att inga strejkbrytare fick
förekomma på arbetsplatsen. SAF gav i och med detta upp principen att
58
strejkbrytare skulle ha fortsatt anställning efter konfliktens slut. I och med
detta fick arbetsgivarna behov av strejkbrytare som endast arbetade under
konflikt, vilket var svårare att få någon att ställa upp på än om fortsatt anställning efter konfliktens avslutande utlovades.
När fackföreningarna på 1920-talet tog ett stadigare grepp om arbetskraftsutbudet såg arbetsgivarna dem åter som ett hot. Under 1920-talets
första hälft bildades de stora strejkbrytarorganisationerna. I samband med
konflikterna i Ådalen 1931 tog SAF, trots att de berörda arbetsgivarna inte
var medlemmar i organisationen, av principiella skäl initiativ till insättandet
av strejkbrytarna. SAF ville utnyttja lågkonjunkturen för att visa att de kunde
59
kontrollera arbetsmarknaden.
Under 1930-talet medförde bl.a. fackföreningsrörelsens ökade styrka och
de stora kostnaderna för det organiserade strejkbryteriet att SAF inriktade sig
på att uppnå arbetsfred genom förhandlingar med LO. I Huvudavtalet stadgades att arbetarna fick vidtaga åtgärder mot strejkbrytare under konflikt,
men inte efter dess avslutande. Regler utarbetades för ingripande mot
samhällsfarliga konflikter. Strejkbryteriet förbjöds inte, men däremot är det
troligt att en muntlig överenskommelse slöts om att arbetsgivarna skulle
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Flink (1978), s. 165–167.
Flink (1978), s. 137–138. SAF och VF använde sig t.ex. av Svenska Arbetareförbundet. Se
Myrman (1973), s. 66–72 och 94. Se även Adlercreutz (1954), s. 337.
57
Se t.ex. Åman (1939), s. 11ff, och Hallendorff (1927), s. 83.
58
Några kollektivavtalsbestämmelser där arbetsgivare uttryckligen förbinder sig att avskeda
strejkbrytare är dock svåra att finna. Se t.ex. Adlercreutz (1954), s. 247.
59
Flink (1978), s. 140–142. För en redogörelse över strejkbrytarorganisationer se s. 47–95.
56
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respektera arbetarnas strejker. Arbetsfreden skulle ju ändå göra strejkbrytare
60
obehövliga.

Övriga maktmedel
När en arbetsgivare stängts av från ny arbetskraft eller avfolkats har det
kallats hemlig blockad. Blockader och bojkotter har använts även i fredstid.
Blockaden är ett medel för att hindra tillströmning av arbetare som bjuder ut
sin arbetskraft när avtalsförhandlingar förbereds och pågår. Dessa företeelser
hanterades i stor utsträckning av de lokala avdelningarna, och facklig arbetsförmedling, platskontroll, utgjorde ett viktigt redskap i sammanhanget.
Blockadannonser användes för att informera om läget så att ingen sökte
arbete på det blockerade företaget. Förutom dessa förekom meddelanden i
61
tidningar, vilka hade samma syften som de förra. Meddelanden var ofta en
uppmaning att komma ihåg platskontrollen, att arbetare vid arbetssökande
först skulle vända sig till fackföreningen för att erhålla information om
62
förhållandena och få upplysning om lämpligt handlingssätt.
Obstruktion eller maskning innebär att utföra en otillfredsställande
arbetsinsats. Detta kan ske antingen genom att man drar ned på arbetstakten
eller utför ett överdrivet noggrant arbete. Sabotage innebär att förstöra
63
värden. Detta har i Sverige förespråkats endast av syndikalisterna. Maskning och överdrivet väl utfört arbete har dock förekommit som maktmedel
även inom den reformistiska fackföreningsrörelsen, men inte ofta öppet
erkänts och påbjudits som kampmedel. Medlemmarna har ändå vetat vad de
har att göra.

60

Flink (1978), s. 143–146. Beträffande vad som inte stod i Saltsjöbadsavtalet, men ändå kom
att bli praxis på arbetsmarknaden, det ”hemliga tilläggsprotokollet”, se även Åmark (1989c),
s. 111–113.
61
Över dessa metoder har inte förts någon statistik, det är inte heller möjligt. Till 1927 års
Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan studerades annonser och notiser i några
dagliga och fackliga tidningar och utredarna fann ett stort antal blockader och bojkotter
utanför de öppna konflikterna. Undersökningen begränsades till blockadannonser införda
under första halvåret 1925 i några dels i Stockholm och dels i Norrland utkommande tidningar, Socialdemokraten, Arbetaren, Folkets Dagblad Politiken, Nya samhället, Nya Norrland samt Skogs- och Flottningsarbetaren. Med detta urval är det knappast förvånande att
syndikalistiska organisationer stod för 114 av de 334 införda blockadannonserna. Se SOU
1927:4, s. 38 och 142–143.
62
För exempel på detta från Metall se SOU 1927:4 annons 1 s. 149, annons 8 s. 149f, annons
12 s. 150.
63
I SOU 1927:4, s. 38, menar utredarna att såväl obstruktion, maskning som sabotage uteslutande erkändes av syndikalisterna.
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Konjunkturer, arbetslöshet och arbetslöshetskassor
Förmågan att begränsa den inbördes konkurrensen utgjorde grunden för den
fackliga organiseringen. När arbetslösheten stiger ökar konkurrensen mellan
arbetarna om arbetstillfällena. Arbetslöshetens nivå har haft stor betydelse
för den fackliga makten. Den inbördes konkurrensen kunde dämpas något
genom fackligt arbetslöshetsunderstöd. Förmågan att kompensera medlemmarna vid arbetslöshet så att de inte blev tvungna att ägna sig åt underbudskonkurrens utgjorde en viktig maktresurs.
Tillförlitlig arbetslöshetsstatistik på nationell nivå saknas för hela den här
aktuella tidsperioden. Den officiella statistiken startade år 1911, och då var
64
det arbetslösheten bland fackligt organiserade som mättes. Organisationsgraden var vid denna tidpunkt låg, många arbetslösa föll utanför statistiken.
Antalet anmälda till den offentliga arbetsförmedlingen är inte heller något
bra mått på arbetslöshetsnivån vid olika tidpunkter. Många arbetare undvek
att anmäla sig. Den offentliga arbetsförmedlingen var föga utbyggd under
tidsperioden. Kvinnors lönearbete är underskattat i statistiken och även deras
arbetslöshet.
För tiden före år 1911 kan konjunkturerna ge en indirekt fingervisning.
Det första industriella genombrottet i Sverige skedde under 1870-talets första
hälft och medförde högkonjunktur och efterfrågan på arbetskraft. Därefter
utvecklades industrin relativt långsamt fram till 1890-talets mitt, då ett andra
industriellt genombrott följde med högkonjunktur och efterfrågan på arbetskraft. År 1908 inträdde en ny lågkonjunktur. Denna medförde starkt fallande
exportpriser och arbetsgivarna krävde lönesänkningar, vilka genomfördes
med stöd av lockouter och lockouthot. Konjuktursvackan medförde många
öppna konflikter på arbetsmarknaden, framförallt lockouter. Detta kulmi65
nerade i storkonflikten år 1909. Den omfattande emigrationen från 188066
till 1910-talet bidrog till att minska konkurrensen om arbetstillfällena.
I Diagram 2.1 redovisas medeltalen för arbetslösheten i de fackliga
organisationerna åren 1911–1939.
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Av en promemoria angående arbetslösheten i Sverige hösten 1908 framgår att ingen hade
någon kontroll på antalet arbetslösa i riket vid denna tid. Arbetsstatistik A:6 (1908). I januari
år 1909 genomfördes den första arbetslöshetsräkningen i Sverige. Resultaten från denna är
publicerade i Arbetsstatistik H:1 (1910), dessa är dock mycket osäkra. Det ansåg även utredarna, varför de kompletterade med fackföreningsstatistik och gjorde nya beräkningar. De
kom då fram till att antalet arbetslösa under vintermånaderna år 1909 var omkring 60 000,
cirka 15 procent av arbetskraften, men även denna beräkning är mycket osäker. En källkritisk
analys av nämnda arbetslöshetsräkning återfinns i Schiller (1967), s. 130–133.
65
Magnusson (1996), kapitel 10.
66
Se t.ex. Nordin (2000), s. 91.
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Diagram 2.1. Arbetslösheten inom de fackliga organisationerna, 1911–1939.
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Källor: Öhman (1970), s. 186; SOU 1931:20, och Statistisk årsbok 1915, 1920, 1925, 1930,
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Åren 1911–1920 var den genomsnittliga arbetslöshetsnivån 5,3 procent.
Högst var den under första världskrigets början. Mellankrigstiden innehöll
två stora kriser med stor arbetslöshet. När den internationella ekonomiska
krisen år 1921 nådde Sverige minskade exporten, och arbetslösheten ökade
mycket snabbt, vilket passiviserade fackföreningsrörelsen. Den stora arbetslösheten i förening med deflationen ledde även till lönenedpressning.
Sverige klarade sig i internationell jämförelse ändå relativt hyggligt genom
depressionen efter första världskriget. Svenska varor efterfrågades och konjunkturerna förbättrades fram till år 1929. Arbetslösheten sjönk dock inte till
vad som tidigare varit vanlig nivå och inom många områden fanns kvarvarande arbetslöshet när nästa kris kom. Arbetslösheten åren 1923–1931 låg
i medeltal på 12 procent.
1930-talet inleddes med en djup ekonomisk kris och klassmotsättningarna
nådde kulmen med skotten i Ådalen i maj 1931. Trettiotalskrisen, åren
1931–1934, bidrog till att höja den genomsnittliga arbetslöshetsnivån. Under
återstoden av 1930-talet var medeltalet för arbetslösheten nästan 13 procent.
Under 1930-talets andra hälft ökade industrins efterfrågan på arbetare.
Andelen arbetslösa visade allmänt en stigande tendens över tid, och efter
respektive kris gick inte arbetslöshetsnivån tillbaka till den nivå som varit
vanlig före. Den allmänt sett höjda arbetslöshetsnivån över tid återspeglar
lönearbetets ökade utbredning och ett ökat beroende av lönearbetet. Med
utgångspunkt från arbetslöshetsnivåerna borde de fackliga organisationerna
haft störst möjlighet att driva igenom begränsningar av § 23 före 1920talskrisen, samt under senare hälften av 1920- respektive 1930-talen.
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Beträffande den först nämnda tidsperioden var dock fackföreningsrörelsen
allvarligt försvagad p.g.a. nederlaget i storkonflikten år 1909.

Arbetslösheten i de utvalda fackförbunden
Arbetslösheten skilde sig avsevärt mellan olika arbetargrupper. Arbetslöshetens storlek i de fem för denna studie utvalda fackförbunden redovisas i
det följande. Endast åren 1921–1934 har jag uppgifter om arbetslösheten i de
utvalda fackförbunden från samma källor. Av denna anledning inskränks
jämförelsen i Diagram 2.2 till denna tidsperiod. Arbetslösheten i respektive
fackförbund övriga år presenteras i löpande text där så förefaller motiverat.
Bleck- och Plåt hade den högsta arbetslösheten, vilket p.g.a. arbetets
säsongkaraktär även gällde under ”goda” år. Typograferna hade generellt
den lägsta arbetslösheten, men även inom Handels och Beklädnads var arbetslösheten generellt låg i jämförelse med medeltalet för samtliga förbund.
Diagram 2.2. Arbetslösheten inom fem fackförbund åren 1921–1934.
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Metall hade under de stora kriserna högre arbetslöshet än de fackliga
organisationerna i medeltal. Om hänsyn endast tas till arbetslöshetsnivåerna
skulle Typograferna, följt av Handels och Beklädnads, ha haft bäst förutsättningar att hindra inbördes konkurrens och därmed nå begränsningar av
§ 23 under dessa år. Många andra faktorer kan dock antas ha varit med och
påverkat resultaten. En av dem är tillgången till en arbetslöshetskassa, vilket
behandlas i följande avsnitt.

Fackliga arbetslöshetskassor
Ur maktsynpunkt är de fackliga arbetslöshetskassorna intressanta eftersom
de bidrog till att förebygga underbudskonkurrens, d.v.s. att medlemmarna
sökte eller antog anställningar på sämre villkor än kollektivet kommit över67
ens om. De fackliga arbetslöshetskassorna stärkte arbetarnas ställning och
68
motverkade lönesänkningar. Ett annat fackligt motiv för bildandet av
arbetslöshetskassor var att använda dem som en maktresurs i försöken att
uppnå platskontroll. Fram till år 1934 var den existerande arbetslöshetsförsäkringen i Sverige en intern facklig angelägenhet. Forskare har varit mer
intresserade av att studera avsaknaden av en offentlig arbetslöshetsförsäkring
än de existerande fackliga arbetslöshetskassorna. Per Gunnar Edebalk utgör
69
här ett undantag.
Bland hantverksarbetare under olika skråregleringar och bland boktryckeriarbetarna hade det, vilket nämnts tidigare, varit vanligt med reshjälpskassor. Dessa var fonder från vilka understöd utbetalades till kollegor
som kom till orten för att söka arbete. Sådana bildades även i de nya fackföreningarna. Typograferna är ett tydligt exempel på hur reshjälpskassor
70
föregick arbetslöshetskassan och underlättade förbundsbildandet. År 1893
71
startade Typograferna den första svenska arbetslöshetskassan. Arbetslöshetsunderstöd betalades till skillnad från reshjälp ut till medlemmar på den
ort där de var bosatta.
Yrkesarbetare flyttade ofta från plats till plats och reshjälpen kunde fungera både som arbetslöshets- och utbildningsstöd, och den underlättade kon67

Avsnittet bygger där inte annat anges på Edebalk (1987), Edebalk (1990), Erici & Roth
(1981), Hermansson (1993), 328–362, och Karlbom (1955), s. 103–107.
68
SOU 1931:20, s. 389–390.
69
Edebalk (1975), Edebalk (1987) och Edebalk (1990).
70
Edebalk (1975), s. 13. År 1883 när typografmötet beslutade om bildandet av en nationell
reshjälpskassa hade typografföreningarna runt om i landet sedan länge haft lokala reshjälpskassor. En redogörelse över den nationella reshjälpskassan och dess verksamhet fram
till och med år 1892 samt för dess lokala föregångare återfinns i Wessel (1937), s. 44–68.
71
År 1892 beslutade Typograferna att reshjälpskassan skulle omvandlas till en kombinerad
arbetslöshets- och reshjälpskassa. I och med detta skulle arbetslöshetsunderstöd kunna betalas
ut på plats, vilket trädde i kraft efter årsskiftet. För en redogörelse över reshjälps- och
arbetslöshetskassans verksamhet åren 1893–1936, se Wessel (1937), s. 374–395. För perioden
1888–1915, se även Wessel (1916), s. 279–286.

71

72

takterna mellan kolleger och därmed den fackliga organiseringen. De unga
förbunden hade inte hade råd att skicka ut medlemmar enbart för att organisera. Fackligt aktiva sändes med reseunderstöd till olika orter för att ta
73
anställning och samtidigt bygga upp organisationen på platsen.
Vid lågkonjunkturen åren 1908–1909 hade nio fackförbund bildat arbetslöshetskassor. Intresset för arbetslöshetsförsäkring ökade därefter och elva
nya arbetslöshetskassor bildades före 1920-talets arbetslöshetskris. Dessa
74
kassor omfattade då ungefär hälften av de organiserade arbetarna. Den höga
arbetslösheten under perioden 1921–1934 verkade dämpande på kassabildandet, eftersom kompensationsförmågan skulle bli svag och/eller avgifterna alltför höga. År 1934 fanns 24 fackliga arbetslöshetskassor, vilka organiserade drygt hälften av arbetarna i LO:s medlemsförbund. Sedan 1920talskrisen hade arbetslöshetskassornas täckningsgrad nästan inte ökat alls.
Fackliga arbetslöshetskassor, utan statliga finansieringsbidrag, kunde inte ge
ett tillfredställande skydd för alla arbetargrupper.
Särskilt efter år 1920 bedrev fackföreningsrörelsen påtryckningar för införandet av det så kallade Gentsystemet. Det specifika med detta var att de
75
fackliga arbetslöshetskassorna skulle erhålla offentligt finansieringsbidrag.
Den borgerliga majoriteten i riksdagen ville inte acceptera Gentsystemet,
eftersom den var medveten om kassornas lönepolitiska roll. I de arbetslöshetssakkunnigas förslag år 1926 var inrättandet av en allmän och obli76
gatorisk arbetslöshetsförsäkring förstahandsalternativ. År 1934 nåddes en
kompromiss. En variant av Gentsystemet valdes därför att det ansågs billigt
och administrativt enkelt. Statsbidragen skulle gynna arbetslöshetskassor
vars medlemmar hade låga löner eller relativt hög arbetslöshet. Villkoren för
statsbidrag blev stränga. De skulle inte kunna användas aktivt i lönepolitiken. För att erhålla statsbidrag var fackförbunden tvungna att bilda en av
staten erkänd arbetslöshetskassa och i dessa organisera även icke fackföreningsanslutna arbetare. Kompensationsnivån var dessutom låg.
Endast 13 fackliga arbetslöshetskassor anslöt sig till systemet fram till år
77
1940. De övriga 36 fackförbunden, vilka var verksamma år 1940, ansåg det
inte vara värt att uppge självbestämmande i utbyte mot statliga bidrag. Det
72

Edebalk (1975), s. 12.
Lindbom (1938), s. 194–195.
74
SOU 1931:20, s. 389.
75
Se t.ex. Edebalk (1975), s. 3. LO-kongressen år 1922 gav Landssekretariatet i uppdrag att
skynda på en lösning av frågan. De fackförbund som saknade egna arbetslöshetskassor
uppmanades att bilda sådana för att skapa lämpliga organ för handhavande av en blivande
arbetslöshetsförsäkring med statligt stöd. Se Protokoll, LO-kongressen 1922, s. 197.
76
SOU 1928:9, s. 13–26. En orsak till att en sådan inte beslutades var att säsongarbetare
skulle bli utan skydd. Problem med finansieringen av de obligatoriska systemen i Storbritannien och Tyskland bidrog troligen också.
77
Medlemmarna i förbund med erkända a-kassor betalade åren 1935–1939 in dubbelt så
mycket i avgift till a-kassorna som statens finansieringsbidrag, vilket var hälften så stort som
summan av de utbetalda understöden under samma tid. LO (1942), s. 58–59.
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statliga inflytandet tycks ha varit föga lockande, och erfarenheterna från nödhjälpsarbetena var, minst sagt, negativa. Många arbetare var oroliga för att
tvingas ta arbete för lön som de inte kunde försörja sig på, och/eller tvingas
bli strejk- eller blockadbrytare. Den ringa anslutningen antyder att motståndet var starkt. De flesta fackförbund som inte anslöt sig var positiva till
systemet i sig, men negativa till de aktuella villkoren. Under förutsättning att
kompensationsnivån blev tillräcklig och suveränitetsförlusten inte allt för
stor kunde de tänka sig att ansluta sig. Framställningar gjordes till regeringen
78
om förbättringar av försäkringen.
Den successiva anslutningen till Gentsystemet minskade arbetslöshetskassornas självständighet, men bidrog till att arbetargrupper som tidigare
saknat arbetslöshetsförsäkring kunde bilda arbetslöshetskassor. För de starkare fackförbunden, som redan hade arbetslöshetskassor, var inte förlusten
79
av självständighet större än att de fortfarande kunde bedriva platskontroll.
Förmågan att uppnå en effektiv platskontroll kan antas ha ett starkt
samband med organisationsgrad och tillgången till en facklig arbetslöshets80
kassa. De ekonomiska resurserna varierade mycket mellan olika fackförbund och därmed även deras möjlighet att ha en arbetslöshetsförsäkring
med tillräcklig kompensationsnivå för att hindra inbördes konkurrens om
arbetstillfällena. I följande avsnitt behandlas kassabildandet och förutsättningarna för detta inom de fem utvalda fackförbunden.

Arbetslöshetskassor inom fem fackförbund
Typograferna var som redan nämnts först med att bilda arbetslöshets- och
reshjälpskassor. Reshjälpskassor fanns innan Typografförbundet bildades.
Från år 1888 övertog förbundet Svensk reshjälpskassa för typografer och
stilgjutare. Obligatorisk arbetslöshetskassa startade Typograferna 1893, sam81
ma år som det upprättade en arbetsförmedlingsbyrå.
Metall var också tidig kassabildare. Vid förbundskongressen år 1893
diskuterades riktlinjer för en kombinerad arbetslöshets- och reshjälpskassa.
Argumenten var att kassan skulle underlätta medlemsrekryteringen, och
78

År 1941 beslutades om höjda statsbidrag. Riksdagen beslutade också enhälligt att avskaffa
de behovsinriktade statsbidragen, som varit en förutsättning för att få med de borgerliga på
1934 års beslut. Slopandet av behovsprincipen år 1941 och beslut om höjda ersättningsnivåer
år 1953 bidrog till bildandet av erkända kassor och systemets expansion. Andra faktorer som
påverkade var Rehnmodellen, med solidarisk lönepolitik och rörlighetsbefrämjande åtgärder
som påskyndade strukturomvandlingen. För att kunna undanröja motståndet mot strukturomvandlingarna var det nödvändigt med en tämligen generös arbetslöshetsförsäkring, på
samma sätt som fackföreningarna insett att arbetslöshetsförsäkringen var nödvändig för att
kunna uppnå platskontroll. Den enskilde måste få en rimlig kompensation för att ställa upp.
Denna fortsatta utveckling faller dock utanför denna undersöknings tidsperiod.
79
Se t.ex. Björklund (1965), s. 70.
80
För redogörelse över dessa samband se t.ex. Edebalk (1975), s. 45–54.
81
Wessel (1937), s. 374–375.
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hjälpa även dem som inte kunde resa. Det ansågs orättvist att endast de som
hade möjlighet att lämna hemorten skulle kunna få hjälp, vilket var fallet när
endast reshjälpskassor fanns. En allmän medlemsomröstning gav klartecken
för start år 1895, men Eskilstunaföreningarna satte dock käppar i hjulet, de
hotade med utträde om kassan startades. För att undvika utträden anordnade
förbundet en förnyad omröstning, vilken beslutade suspendera stadgarna för
kassan till den följande kongressen. Vid denna betonades arbetslöshetskassornas lönepolitiska betydelse. Metalls förtroendeman Ernst Blomberg
menade att medlemmarnas ekonomiska motståndskraft måste vara så stor
som möjligt för att organisationen skulle kunna påverka löne- och arbetsvillkor. Bildandet av understödskassa sågs som en försvarsåtgärd mot underbudskonkurrens. Om inte fackföreningarna ordnade ett understödssystem var
det risk att andra aktörer gjorde det. Fackföreningarna skulle då gå miste om
en viktig maktresurs i kampen. Kongressen biföll stadgar för en arbets82
löshets- och reshjälpskassa. Vid Metalls kongress år 1897 sågs kassan som
83
fackföreningarnas sanna ryggrad. Inspirerad av de danska kollegorna beslöt
kongressen, med avsikten att kunna ge ersättning vid avfolkning, att stryka
att arbetslösheten skulle vara oförvållad ur stadgarna. År 1897 startade
kassan sin verksamhet. Under de första åren var arbetslösheten låg och den
84
kunde byggas upp i relativt lugn.
Även Bleck- och Plåt var tidiga kassabildare, endast Typograferna och
85
Metall var före. Reshjälp utgick från förbundets start år 1893 och förbunds86
kongressen år 1900 antog stadgar för en ny reshjälp- och understödskassa.
De två återstående förbunden i urvalet var sena med att starta arbetslöshetskassor. Handels bildades sent och hade små ekonomiska resurser,
vilket bidrog till ett sent kassabildande. År 1916 fattades beslut om upprättande av en arbetslöshetskassa, men då det måste avsättas medel innan
87
utbetalningar kunde ske utgick ersättning först från år 1918.
Beklädnadsarbetarföreningar var på sina håll tidiga med att starta under88
stödskassor. På förbundsnivå var det dock svårare. När Beklädnads bildats,
år 1899, var målsättningen att betala ut rese- och arbetslöshetsunderstöd så
89
snart ekonomin tillät. Det kom att dröja. Först år 1920 kom Beklädnads
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Lindgren (1938), s. 313–319.
Lindgren (1938), s. 378.
84
Lindgren (1938), s. 319–320.
85
Detta gäller inte endast bland de utvalda fackförbunden utan även generellt. Se Lundqvist
(1945), s. 394, och Hansson (1918), s. 73–74.
86
Lundqvist (1945), s. 392.
87
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 115–116.
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Nerman (1937), s. 36 och 56.
89
Nerman (1939), s. 112 och 179–180, och Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala
(1956), s. 33.
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arbetslöshetskassa igång, men den kunde inte ge tillräcklig kompensation till
90
de många arbetslösa under krisåren.
De förbund som tidigt drev egen arbetslöshetskassa, Typograferna,
Metall och Bleck- och Plåt, var också de som fortsatte att driva självständiga
91
arbetslöshetskassor utan statsbidrag efter att Gentsystemet startade år 1935.
Metall hade använt sig av den kollektiva individuella aktionen, d.v.s.
kollektivet bestämmer en lön som ska uppnås om inte arbetsgivarna går med
på kravet säger individerna upp sina anställningar. Motsträviga arbetsgivare
blir därmed utan personal. Aktionerna kräver en stark arbetslöshetskassa.
Metall var medvetet om att arbetslöshetskassan kunde användas som en
92
maktresurs i platskontrollerande syfte. Förbundets ekonomi var dock hårt
ansträngd av arbetslösheten och det var svårt för förbundet att ha höga kompensationsnivåer. Metalls arbetslöshetskassa klarade inte att vara själv93
bärande. Medel sköts till från förbundskassan och periodvis använde Metall
94
nästan alla tillgängliga medel till arbetslöshetsunderstöd. Efter ett antal år
då kassan gått med underskott beslutade kongressen 1926 om längre karens
och kortare ersättningsperioder. Bleck- och Plåt som hade högre arbetslöshet
än Metall hade också problem med att arbetslöshetskassan slukade stora
delar av förbundets ekonomiska resurser. På förbundskongressen år 1930
väcktes förslag om att slopa rese- och arbetslöshetsunderstödet, då det var
omöjligt att få inkomsterna att täcka utgifterna. En överväldigande kongress95
majoritet beslutade dock behålla understödet. Trots den stora ekonomiska
påfrestningen det innebar för förbunden beslutade de under 1930-talet att
inte ge upp självständigheten i utbyte mot finansieringsbidrag från staten.
Typograferna hade generellt en lägre arbetslöshetsnivå än Metall och Bleckoch Plåt och utbetalningarna av arbetslöshetsunderstöd och reshjälp hotade
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Svensson (1949), s. 30, och Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956),
s. 33.
91
Metalls förbundskongress avslog år 1935 med stor majoritet förslaget om att bilda erkänd
kassa, därefter sade medlemsomröstningar åren 1937 respektive 1939 nej till erkänd akassa.17/10 1935, A1:1; Cirkulär nr 6 1937 och Cirkulär nr 2 1939, E2:2 och 20/5 1937, och
16/2 1939, A1:1 samtliga M 50, FU. Inom Bleck- och Plåt avslogs förslag om bildande av
erkänd arbetslöshetskassa efter medlemsomröstning år 1937. 11/11 1937, A1:1, BPU, FU. År
1941 inregistrerades efter nytt kongressbeslut Bleck- och Plåts erkända arbetslöshetskassa. Se
Lundqvist (1945), s. 695.
92
Lindgren, Tingsten, & Westerståhl (1948), s. 401–402.
93
Enligt Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 632, var drygt 30 procent av metallarbetarna arbetslösa sommaren 1921 och vid det följande årsskiftet cirka 40 procent. Denna
höga nivå bestod under år 1922. Våren 1923 förbättrades läget något, och vid årets slut var
arbetslösheten nere i omkring 10 procent. År 1924 sjönk andelen arbetslösa till den nivå som
före 1920-talskrisen betraktats som maximinivå, 7–8 procent. Lindgren m.fl. anger alltså
högre siffror för arbetslösheten inom förbundet än SOS, Socialstatistik.
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Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 636.
95
Lundqvist (1945), s. 623.
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inte på samma sätt förbundets ekonomi. Under 1920-talets andra hälft, då
strukturell arbetslöshet förekom inom förbundet, lämnade Typograferna
flytthjälp till USA i syfte att minska arbetslöshet i Sverige och därmed stärka
97
förhandlingsposition för kvarvarande medlemmar. Emigrationen stöddes
98
ekonomiskt i konkurrensbegränsande syfte.
De fattigaste förbunden, vilka startade a-kassor senast, hade svårt att
åstadkomma tillräckligt understöd och var av den anledningen först att bilda
erkända arbetslöshetskassor. Beklädnads var det första fackförbundet att
99
starta en erkänd kassa, denna startade sin verksamhet år i januari 1935.
Handels erkända arbetslöshetskassa startade i april 1935.

Organisation och medlemmar
En hög organisationsgrad utgjorde grund för kollektivt agerande och var därmed en viktig maktresurs i kampen mot § 23. Många olika variabler har
använts för att förklara organisationsgrad och medlemsutveckling. Förkla100
ringar har sökts i konjunkturer, arbetslöshet, löner och priser. Kollektivavtalets täckningsgrad och de lokala fackliga organisationernas engagemang
i avtalen har också använts som förklaring. Ju högre täckningsgrad och i ju
större utsträckning de lokala fackliga organisationerna engagerar sig i avtalen, desto högre blir organisationsgraden. Även arbetsgivarnas inställning
101
och agerande har tillmätts en stor roll i sammanhanget. Anders Kjellberg
ser ett samband mellan facklig organisering och de mönster som utvecklas i
respektive land. Mönstret bestäms av styrkeförhållandet mellan arbete och
kapital och typ av fackförenings- och arbetarrörelse. För tiden fram till 1930talet fann Kjellberg att länder med hög organisationsgrad, däribland Sverige,
utmärktes av
en statlig politik som underlättar eller i varje fall inte försvårar arbetarnas
organisering, ett utvecklat kollektivavtalssystem, arbetsgivare som är beredda
att erkänna föreningsrätten och gå med på avtal samt en fackföreningsrörelse
96

Åren 1905–1920 var medeltalet för andelen arbetslösa vid årets slut 5 procent. Åren 1921–
1935 låg den genomsnittliga arbetslöshetsnivån vid årets slut på 8 procent. Antalet arbetslöshetsdagar per arbetslös medlem var avsevärt större efter år 1920 än före, 108 respektive
36 dagar i medeltal. Se Wessel (1916), s. 283–285 och Wessel (1937), s. 374, 383, 386–387
och 392.
97
Wessel (1937), s. 383, Edebalk (1975), s. 50.
98
Lindbom (1938), s. 44.
99
Svensson (1949), s. 32–33, 121; och Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd. 66 Uppsala
(1956), s. 36. Kassan var svag och gav en låg kompensation under en kort ersättningsperiod.
Se Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 35. För kassabildandet se
Nerman (1939), s. 106 och 181–182.
100
För forskningsöversikter se Kjellberg (1983), s. 18–31, och Åmark (1986), s. 39.
101
Clegg (1976), s. 4, 8–9, 27–28 samt kapitel 2 och 8.
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som är inriktad på förhandlingar och avtal och som med fackliga eller poli102
tiska medel förmår åstadkomma sådana.

Som idealtyp i en internationell jämförelse kan nämnda grundmönster utgöra
en rimlig beskrivning. Syftet med denna studie är att visa på generella
trender samt likheter och skillnader mellan olika arbetargrupper i Sverige.
Kan nämnda mönster vara till hjälp i detta sammanhang? I Sverige blev den
statliga politiken efter näringsfrihetens införande relativt enhetlig. Kollektivavtalssystemet kom igång vid olika tidpunkter i olika branscher. I vilken
utsträckning arbetsgivare erkände föreningsrätten och gick med på att träffa
avtal varierade mellan olika verksamhetsområden. Med undantag av syndikalisterna var de svenska fackföreningarna inriktade på förhandlingar och
avtal, men det varierade i vilken mån de förmådde åstadkomma sådana. Det
som bidrar till att förklara skillnader mellan olika länder borde även kunna
bidra till att förklara skillnader inom ett land.
Klas Åmark tillför ännu en förklaringsfaktor, effektiviteten i den inbördes
konkurrensbegränsningen. Denna påverkades av konjunkturerna, skillnader i
utbytbarhet och möjlighet att etablera socialt självständiga kollektiv, parternas strategier, och maktförhållandena på arbetsmarknaden och i samhället.
Skillnader i utbytbarhet fick, enligt Åmark, mindre betydelse från 1920-talet,
då branschutvecklingen istället kom att spela större roll. Socialt självständiga
kollektiv kunde motverka utbytbarheten. Kollektivavtalsstrategin var också
avgörande för utvecklingen. Konkurrensbegränsning genom öppna priskarteller fungerade bättre för företag inom hantverk och hemmamarknadsindustri än för exportindustrin och bidrog till att arbetsgivare inom de olika
103
sektorerna intog olika hållning gentemot kollektivavtalen.

Facklig organisering generellt
Under 1880-talet, då befolkningsökningen och inflyttningen till städerna
ledde till större konkurrens om arbetstillfällena, tog förbundsbildandet fart
104
bland hantverksarbetarna. Ett kringflackande liv gjorde det svårt för många
utan utbildning att avgöra vilken fackförening de borde gå med i, vilket
sannolikt försvårade organiseringen. Klas Åmark menar att forskare som sett
den yrkesprotektionism som uppstod ur denna praktiskt svårhanterliga situation som utslag av yrkesegoism och bristande klassolidaritet har fel, att den
tidiga yrkesgruppsorganiseringen mer återspeglar faktiskt existerande stora
105
skillnader mellan arbetare.
102

Kjellberg (1983), s. 217ff och 221f.
Åmark (1986), s. 164–171.
104
Lindbom (1938), s. 37ff, och Westerståhl (1945), s. 23ff.
105
Åmark (1986) s. 64. För samtida forskare se t.ex. Lindbom (1938), s. 300f, där såväl en
reglering av lärlingsrekryteringen som facklig arbetsförmedling och företrädesrätt till arbete
för organiserade arbetare nämns under rubriken Yrkesprotektionistiska strävanden.
103
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I Diagram 2.3 och 2.4 presenteras medlemstal respektive organisationsgrad åren 1900–1939. Under denna period följde den fackliga organiseringen
i Sverige i stort de ekonomiska konjunkturernas vågrörelser. Den första flodvågen vällde in åren 1906 och 1907, och det andra något mindre svallet åren
1916–1920, därefter kom dyningar under 1920- och 1930-talens senare hälfter. Nedgångar skedde under lågkonjunkturerna åren 1908–1911, 1921–1923
och 1930–1933. Detta gäller oavsett om numerär medlemsutveckling eller
organisationsgrad mäts. Det stora uppsvinget åren 1906 och 1907 åts upp av
lågkonjunkturen 1908 och förlusten i storkonflikten året därpå. Först år 1917
var åter lika många arbetare organiserade som år 1907, och först år 1920,
uppnåddes åter 1907 års organisationsgrad.
Ökningen av antalet fackförbundsmedlemmar i allmänhet och antalet
syndikalister i synnerhet åren 1914–1920 kan ses mot bakgrunden av att dyrtiden ledde till krav på kompensation. Arbetarna var ofta bundna av tidsbestämda avtal med lång giltighetstid. Syndikalisterna förespråkade avtal
utan bestämd giltighetstid, vilket i detta läge då lönerna snabbt urholkades
kunde verka lockande. Internationellt rådde revolutionära stämningar under
senare delen av första världskriget och strax därefter. Motsättningarna på
arbetsmarknaden var stora och krav på samhällsomvandling ställdes. En
annan orsak till det ökade antalet fackföreningsmedlemmar var verkstads106
industrins snabba tillväxt.
Från 1920-talets mitt, då konfliktnivån sjönk, blev organisationsgraden
högre än i andra jämförbara länder. Uppsvinget under 1920-talets senare del
kan ses som en fortsatt återhämtning efter nederlaget i storkonflikten och en
107
fortsättning på den fackliga tillväxt som inleddes före denna. Först under
1920-talets senare hälft översteg organisationsgraden varaktigt 1907 års
nivå. Om facklig organisationsgrad ses som ett mått på facklig styrka innebär det att svensk fackföreningsrörelse först då återvunnit den styrka den
hade före storkonflikten år 1909.
Om lantarbetarna utesluts ur statistiken var hälften av arbetarna organiserade vid utgången av 1920-talet och tre fjärdedelar vid 1930-talets slut
(Se Diagram 2.4). Med tanke på att arbetarrörelsen i de stora länderna i
Europa vid den senare tidpunkten slagits i spillror var det ett anmärkningsvärt resultat.
Beträffande skillnader mellan olika arbetargrupper så organiserade sig
hantverksarbetarna först och hade den stabilaste medlemsutvecklingen.
Yrkesarbetare inom industrin kom strax efter, men bland dem var växlingarna större. Grov-, fabriks- och servicearbetare organiserade sig senare

106
107

Åmark (1986).
Kjellberg (1983), s. 220.
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Diagram 2.3. Medlemsantal i till LO anslutna fackförbund, förbund
medtagna i LO-statistiken samt totalt i arbetarfackförbund åren 1900–1939.

Antal medlemmar

1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936
År
LO-förbund

Totalt arb.fackförb.

LO-statistiken

Källor: LO (1915), s. 8–9; LO (1932), s. 6–7; LO (1942), s. 6–7, och Åmark. (1986), s. 211
och 220.
Kommentarer till Diagram 2.3: Alla fackförbund rapporterade inte till LO. Klas Åmark har
sökt efter dessa förbund och hans beräkningar av antalet medlemmar i förbund som inte
rapporterade till LO under den aktuella tidsperioden har tagits med i Diagram 2.3 som ”Totalt
arb.fackförbund”. De flesta förbund som aldrig rapporterade till LO var små, av kort varaktighet, och stod utanför LO. Se Åmark (1986), s. 48–54.

Procent

Diagram 2.4. Organisationsgrad alla arbetare respektive icke agrara arbetare
åren 1900–1939.
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Källa: Kjellberg (1983), s. 269–270 och s. 272.
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och utvecklingen var ryckigare, särskilt fram till 1920-talet. Offentligt anställda, särskilt statsanställda, organiserade sig sent, men nådde snabbt en
108
hög organisationsgrad och stabil medlemsutveckling.
Hantverksarbetare var svårare för arbetsgivarna att byta ut mot andra arbetare och hade därför lättare att begränsa den inbördes konkurrensen. Hantverksarbetare hade ofta jämförelsevis självständiga och välbetalda arbeten.
Deras tidiga organisering berodde knappast på att de led störst nöd, utan
snarare på att möjligheterna till organisering var bättre än för andra arbetargrupper. Inom flertalet hantverksyrken organiserade sig arbetarna i fackför109
bund före år 1896. Högkonjunkturen vid 1890-talets mitt bidrog till att
även grov-, industri-, och servicearbetare lyckades skapa varaktiga organi110
sationer.
Motsättningarna mellan fackförbund verksamma inom inhemska
branscher och exportinriktade branscher blev tydliga från 1920-talets början.
En delförklaring till motsättningarna mellan dessa grupper av arbetare var de
under kriget urholkade lönerna. Lönerna för arbetare i inhemska branscher
blev en del av priset på de varor som arbetare som konsumenter behövde
köpa.
Ett större fackförbund har rimligen lättare att påverka den samlade fackföreningsrörelsens politik än ett litet förbund. Det stora förbundet borde även
ha lättare att påverka politiska partier och få inflytande på den statliga politiken, i synnerhet om det, som Metall, var verksamt inom en sektor som
representerade en relativt stor andel av landets inkomster och stod för en stor
del av exporten. Mindre förbund kan istället antas ha lättare att uppnå inre
sammanhållning, etablera socialt självständiga kollektiv och effektivare
begränsa inbördes konkurrens.
Konkurrensen mellan arbetare ökar vid hög arbetslöshet, vilket inverkar
negativt på organisationsgrad och medlemsutveckling. Små ekonomiska
marginaler satte under denna tidsperiod arbetare under hård press. Arbetslösheten varierade mellan olika branscher. Detta medförde olika konkurrensförhållanden i skilda branscher och variationer i organisationsgrad. Alla
fackförbund hade inte heller samma täckningsgrad på sina kollektivavtal och
de lokala organisationerna var inte lika utvecklade inom olika fackförbund.
Den statliga politikens karaktär var i stort sett lika för alla, men specialbestämmelser för olika branscher påverkade konkurrensförhållandena och
organisationsmöjligheterna. Arbetargruppers utbytbarhet och möjlighet att
etablera socialt självständiga kollektiv kan även förändras över tid.
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Åmark (1986), s. 165.
År 1896 fanns 19 förbund med tillsammans 23 400 medlemmar i LO:s statistik, de flesta
hantverksarbetare. Samtidigt var cirka 230 000 arbetare verksamma inom industrin. Se Åmark
(1986), s. 230.
110
Se t.ex. Lindbom (1938), s. 160–161.
109
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I fråga om sambandet mellan kollektivavtal innehållande begränsningar
av § 23 och organisationsgrad är det troligt att en högre organisationsgrad
medförde att för arbetarna mer förmånliga avtal kunde träffas. När organisationsgraden steg borde även antalet avtal med begränsningar av arbetsgivares fria anställande och avskedande öka, men en motsatt tendens borde
kunna vara att det vid en hög organisationsgrad inte behövs regler om företrädesrätt till arbete.
Det är troligt att sambandet mellan organisationsgrad och facklig makt
blev svagare över tid. Vid 1900-talets början försökte arbetsgivare förhindra
fackligt medlemskap. Senare blev själva medlemskapet ofta accepterat, tvisterna om föreningsrätten kom mer att handla om rätten att aktivt använda sig
av sitt fackliga medlemskap. Riskerna med själva medlemskapet blev då
lägre och andelen organiserade arbetare kunde öka, men det innebär inte
automatiskt att de också hade större makt vid anställning och avsked.

Organiseringen i de utvalda fackliga organisationerna
Typograferna, Metall och Beklädnads (skrädderiarbetarna) bildade fackför111
bund under 1880-talet. Alla organiserade en stor andel yrkesarbetare.
Bleck- och Plåt, som också organiserade yrkesutbildade arbetare, bildades år
1893, men plåtslageriarbetarna hade redan tidigare varit organiserade inom
112
Metall och i självständiga fackföreningar. Handels som i huvudsak orga113
niserade icke yrkesarbetare bildades först år 1906.
Angående de i urvalet ingående fackförbundens ställning inom fackföreningsrörelsen bidrog kollektivanslutningen till det socialdemokratiska
114
partiet och industriförbundsfrågan till att några höll sig/hölls utanför LO.
Bleck- och Plåt och Beklädnads anslöt sig till LO direkt. Metall och
Typograferna valde till att börja med att stå utanför, främst på grund av att
majoriteten inom dessa förbund inte ville underordna sig ett politiskt parti.
Metall anslöt sig år 1904 då reglerna om tvångsanslutning tagits bort.
Typograferna valde att stå utanför till år 1920. Handels släpptes in först år

111

För uppgifter om år för samtliga fackförbunds bildande, se Bengtsson (2004), s. 144–145.
Se Hansson (1918), s. 21–23.
113
I samband med Handels bildande förekom motsättningar om vilka som skulle organiseras,
om ett självständigt fackförbund skulle bildas eller om de skulle ansluta sig till Transport och
om var förbundet skulle ha sitt säte. Se Svenska Handelsarbetareförbundet (1926a), s. 5, 7–8,
11 och 70–71; Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 65–69, 77 och 84, och Sjölin
(1950), s. 58.
114
Vid 1900-talets början var drygt hälften av de existerande fackförbunden anslutna till LO,
en betydande ökning skedde först på 1930-talet, och vid decenniets slut var tre fjärdedelar av
de existerande fackförbunden anslutna. Andelen organiserade arbetare som var medlemmar i
förbund anslutna till LO var dock avsevärt större, tre fjärdedelar år 1922 och 95 procent vid
1930-talets slut. Se Bengtsson (2004), Tabell B, s. 146.
112
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1910. Metall var det största svenska fackförbundet hela undersökningsperioden åren 1896–1939, och torde därmed ha haft relativt goda förutsätt116
ningar att påverka den samlade fackföreningsrörelsens inriktning.
I det följande redogörs för vilka som var medlemmar i de utvalda fackförbunden och vad de arbetade med.
Med snällpress, sätthake och kast
De typografiska föreningar som fanns före förbundsbildandet år 1886 utgjorde en slags sociala inhägnader, endast utlärda män hade rätt till medlemskap. Typografförbundet intog en mer inkluderande strategi. Yrkesutbildade kvinnor erhöll rätt till medlemskap från förbundets start, lärlingar
117
och hjälparbetare fick dock vänta till år 1892. Förbundet drevs därefter
som en öppen kartell.
Typograferna organiserade ett drygt trettiotal olika yrken, på tryckmediesidan bl.a. stilgjutare, stereotypörer, hand- och maskinsättare, ombrytare, och
färdiggörare och i tryckerierna bl.a. snällpress-, och rotationstryckare.
Yrkesutbildningen till ovan nämnda yrken omfattade fyra år. Förbundet
organiserade även grupper med kortare utbildning, som t.ex. digeltryckare
och iläggare, samt icke yrkesutbildade hjälparbetare och biträden. Trots att
typograferna hade god utbildning, ett inte särskilt fysiskt tungt arbete, en
jämförelsevis hög lön, vilket gav möjlighet till avsevärt bättre bostäder och
115

Anledningen till LO:s motstånd hade varit att den ansåg att handelsarbetarna borde vara
med i Transport. Handels ville dock inte betrakta sina medlemmar som åkeriarbetare utan
framhöll, inför LO och Transport, att de hade ansvar för kassa och kredit, att de var lika
mycket affärsmän som kuskar. Se Svenska Handelsarbetareförbundet (1926a), s. 8, 11, 15–17,
75 och 84, och Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 61, 73, 101 och 103–104. År
1922 föreslog LO att Handels medlemmar skulle splittras upp på ett tiotal förbund och år
1926 tyckte Transport fortfarande att Handels saknade existensberättigande. Svenska
Handelsarbetareförbundet (1931), s. 163–165.
116
Endast år 1907 hade något annat fackförbund fler medlemmar. Se Bengtsson (2004),
Tabell D, s. 147. Den relativt låga andelen för Metall år 1907 kan förklaras av att Sverige år
1906 slog rekord i facklig organisering, och att det främst var de senare bildade förbunden
som då växte kraftigt. Efter förlusten i storkonflikten år 1909 var det främst de förbund som
tidigare ökat kraftigt som förlorade en stor andel av sina medlemmar. Se Åmark (1986), s. 11,
och Åmark (1990b), s. 348. De största fackförbunden hade en större medlemsmässig
dominans inom den samlade fackföreningsrörelsen före år 1920 än efter. Se Bengtsson
(2004), Tabell E, s. 148.
117
Ett vanligt arbetsgivarkrav vid tecknande av kollektivavtal inom hantverksyrken var att
arbetsgivarna skulle ha fri bestämmanderätt över lärlingar. Med detta menades att lärlingar
inte hade rätt att organisera sig, åtminstone inte det första året. I de fall arbetarparten fann sig
tvingad att acceptera formuleringar i kollektivavtal om att lärlingar skulle stå utanför organisationen fick det naturligtvis även konsekvenser för formuleringarna i respektive fackförbunds stadgar och i reglerna för arbetsbyråer. Om man som läsare av fackförbundsstadgar inte
känner till ovanstående arbetsgivarkrav, är det lätt att tolka stadgarnas formuleringar som att
fackförbunden önskade stänga ute lärlingar från medlemskap. Detta behövde alltså inte vara
fallet, även om det ibland var det. Ur konkurrensbegränsningssynpunkt skulle det ha varit
förmånligare för facken att organisera lärlingarna.
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bättre kost än de flesta andra arbetare hade råd med, tog arbetet i förtid livet
118
av dem. Blyet skördade sina offer.
Handsättare var ett av de få yrken där kvinnor i Sverige i början av 1900talet kunde erhålla en fullständig yrkesutbildning, fyra år. Kvinnor utbildade
sig även till digelpresstryckare och iläggare, men där var utbildningen
kortare, två år. Hela 71 procent av det totala antalet kvinnliga lärlingar i
riket, vid årsskiftet 1907/1908, utbildades till grafiska yrken (bokbindare,
119
typografer och litografer). År 1903 var cirka 13 procent av de typografiska
120
arbetarna kvinnor. I förhållande till andra arbetarkvinnor hade typografkvinnorna en relativt stark position, yrkes- och lönemässigt. Män dominerade dock förbundet och i förhållande till dessa var typografkvinnornas
ställning sämre.
Den tekniska omvandlingen i yrkena var under tidsperioden stor. Boktryckeribranschen var geografiskt spridd över hela landet.
Med fräs, fil och svarv
Metall var ett blandat förbund med yrkesarbetare, halvkvalificerade och icke
yrkeslärda. Några yrkesgrupper var: grovplåtslagare, smeder, svarvare,
borrare, fräsare och filare. Många företag ägnade sig åt så kallat mång121
syssleri, och arbetsdelningen var inte särskilt långt gången. Flertalet av
Metalls medlemmar var män.
Eftersom det saknades en ordnad yrkesutbildning inom Metalls verksamhetsområde var gränserna mellan yrkesarbetare och icke yrkesarbetare otydlig. Ur facklig synpunkt har definitionen av yrkesarbetare minst två sidor. Å
ena sidan gav en klassificering som yrkesarbetare högre lön, å andra sidan
riskerade yrkesarbetarnas lön att urholkas på sikt om även arbetare utan
122
egentlig yrkesutbildning räknades in i denna kategori.
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I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade typograferna den lägsta medelåldern av
alla arbetargrupper. Olsson (1986), s. 72–108. Överdödligheten i framförallt lungsjukdomar
var mycket stor. I skönlitteraturen är detta skildrat i t.ex. Oljelund (1985) och Ransemar
(1995), s. 75–82.
119
Majoriteten, 60 procent, av kvinnorna som genomgick yrkesutbildning utbildades till bokbindare. Till typografiska yrken utbildades 11 procent av rikets kvinnliga lärlingar. Inom
skrädderi och sömnad utbildades 13 procent av de kvinnliga lärlingarna och inom tobaksindustrin 10 procent. I övriga branscher utbildades endast enstaka kvinnor. Se Arbetsstatistik,
A:5, Del I (1910), s. 237–238.
120
Arbetsstatistik, A:7 (1909), Tab. 3 B, s. 10–13; Ekdahl (1983), s. 66–72; Olsson (1986),
s. 49–50, Tabell 6 visar utvecklingen av andelen kvinnor åren 1875–1903. Se även ”Kvinnors
användning i de svenska boktryckerierna 1896–1927”, TT Nr 4 1930.
121
Se t.ex. Isacson & Magnusson (1983), kap. 1 och 2.
122
För yrkesarbetardefinitionen, se Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 210–214.
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Med tråd, nål och sax
Beklädnadsarbetarna kan delas in i två huvudgrupper, manliga skrädderiarbetare och kvinnliga sömmerskor. Skillnaden i villkor mellan dessa var
stor. Skrädderiarbetaren utförde ett hantverk, beställningsskrädderi. Sömmerskan, sydde för konfektion, hade ofta extremt lång arbetstid, ojämn
123
arbetstillgång, låg lön, hemarbete och i övrigt usla förhållanden. Skrädderiarbetarna hörde till de första att organisera sig. Sömmerskorna hade däremot
stora svårigheter att komma igång med sin organisering.
Beklädnadssektorn var under åren 1915–1940 den sektor där flest kvinn124
liga LO-medlemmar arbetade.
Konfektionsindustrin växte fram under 1890-talet. Fabrikstillverkning
och hemarbete förekom parallellt och det var särskilt svårt att uppnå facklig
kontroll över hemarbetet, där betalningen var dålig. Vid mitten av 1930-talet
hade herr- och gosskonfektionen mekaniserats i större utsträckning än damkonfektionen som var mer modekänslig. Hemarbetet avsåg främst arbetskläder. Den tidigare säsongbetonade tillverkningen hade vid denna tidpunkt
fått en relativt jämn fördelning över året och råvarorna var oftast inhemska.
Inom damkonfektionen förekom utländsk konkurrens. Inom vitvarukonfektionen arbetade nästan uteslutande kvinnor och arbetsdelningen var långt
125
gången.
Mellan år 1896 och 1937 ökade såväl antalet arbetsställen som arbetare
126
inom svensk konfektion tiofalt. Hemarbetarna var år 1927 cirka 6 000 och
de fabriksanställda ungefär dubbelt så många. År 1930 var knappt hälften av
arbetarna verksamma på herrkonfektionsfabriker. Den näst största delbranschen var vitvarufabrikerna, med drygt en fjärdedel av arbetarna. Från 1920talet skedde en snabb industrialisering. Sömnadsindustrin stod för nästan en
femtedel av den tillväxt i arbetarantal som redovisas i svensk industristatistik
127
för åren 1920 till 1936.
Med hammare, plåtsax och tång
Plåtslagare har i huvudsak varit verksamma inom husbyggnad och reparation. Bleckslagare har tillverkat bl.a. hushållsartiklar, kannor, kärl och
123

Lönerna räckte inte till mat och bostad. Enligt statistik från 1900-talets början var tio
procent av de prostituerade kvinnorna i Stockholm sömmerskor. Cassel (1903), s. 162.
Centralförbundet för Socialt arbete genomförde en undersökning om hemarbeterskornas
förhållanden i Stockholm år 1907. Nerman (1939), s. 18.
124
Beklädnads var det fackförbund som hade flest kvinnor som medlemmar åren 1915–1940.
Vid periodens början var kvinnornas andel i Beklädnads låg, men andelen kvinnor ökade
snabbast i detta förbund. Se Qvist (1974), s. 56–59.
125
Vid 1930-talets mitt var 20–25 sömmerskor involverade i färdigställandet av en och samma
skjorta, tio år tidigare hade 5–6 sömmerskor deltagit.
126
Från 42 arbetsställen med 2 257 arbetare till 432 arbetsställen med 26 942 arbetare.
127
Nerman (1939), s. 28–31.
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dylikt. Det var från början fråga om få arbetsgivare på få orter. När Bleckoch Plåt bildades blev grovplåtslagare inom industrin kvar inom Metall.
Bleck- och Plåt hade medlemmar inom ett tiotal näringsgrenar, men, som
129
tidigare nämnts var flertalet verksamma i byggbranschen. Den tekniska
utvecklingen inom yrket har varit relativt begränsad. Bleck- och plåtslageriarbete utförs fortfarande hantverksmässigt. Bleck- och Plåt var yrkesmässigt
homogent. Utbildningstiden var sex år. Även ifråga om kön var bleck- och
130
plåtslagarna homogena, alla var män.
En säregenhet med bleck- och plåtslageriet var att den starkt skiftande
arbetstillgången medförde att yrket kunde försvinna från en ort från en dag
131
till en annan. En annan säregenhet, vilken också torde ha samband med den
skiftande arbetstillgången var att medlemmarna ena dagen kunde vara arbetare och nästa dag självförsörjare eller arbetsgivare, för att därefter kanske
åter bli arbetare.
Med häst, pängar och flaskor
Mellan år 1897 och 1915 skedde en snabb ökning av såväl antalet företag
132
som antalet arbetare inom handeln. Fortfarande år 1920 var arbetarantalet
per företag litet även om det ökat från år 1897, och det kan antas att bindningarna mellan arbetarna och arbetsgivarna ofta var relativt personliga. År
133
1931 var 237.000 personer sysselsatta inom detalj- och partihandeln. Inom
detaljhandeln var i medeltal knappt tre personer sysselsatta vid arbetsställena, inom partihandeln var det något fler, drygt fyra. Ännu vid 1930134
talets början var arbetsplatserna små och arbetsgivarna många.
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Den huvudsakliga skillnaden mellan bleck- och plåtslagare är att de förra arbetar med
förtennad och de senare med förzinkad eller galvaniserad plåt. Under skråtiden förekom
gränsdragningstvister mellan bleck- och plåtslagarna. Se t.ex. Lundqvist (1945), s. 46, s. 71–
79, och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 6. Bleck- och
plåtslageriarbetarna var små yrkesgrupper inkilade mellan andra yrkesgruppers intressesfärer.
Lundqvist (1945), s. 367, och Hansson (1918), s. 10. Vid taktäckning fanns även blytäckare,
och en annan närbesläktad grupp var kopparslagarna.
129
Hansson (1918), s. 27.
130
Endast vid ett tillfälle har jag sett kvinnor nämnas inom yrket. Det var då förbundsstyrelsen
år 1900 beslutade att kvinnor ägde rätt till medlemskap, de skulle dock betala halv avgift och
betraktas som lärlingar. Lundqvist (1945), s. 402.
131
Lundqvist (1945), s. 410.
132
Antalet företagare ökade från drygt 26 000 till över 40 000, en ökning med cirka 60
procent. Arbetareantalet steg under samma tid från drygt 28 000 till närmare 62 000. År 1920
var 169 000 personer verksamma inom handeln. Av dessa var 40 000 kontorspersonal (inkl.
handelsresande), 36 000 butikspersonal och 29 000 handels- och lagerarbetare, resten var
företagare. Se Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 40.
133
Av dessa var 182 000 verksamma i den förra och 55 000 i den senare. Gråbacke (2002),
s. 256 (uppgifterna är emellertid omtvistade, se not 79 samma sida).
134
Så har det även varit framgent, se Jonsson (2004), s. 33, och Gråbacke (2002), s. 313–315.
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Handels hör till de senare organiserade fackförbunden, verksamt inom
tjänstesektorn där det stora flertalet medlemmar saknat yrkesutbildning.
I början organiserade det företrädesvis varuutkörare och lagerarbetare. Förbundet bestämde sig 1916 för att även organisera handelsbiträden och
135
kontorister, men dessa var svårorganiserade. Vid årets slut 1925 hade förbundet 8 200 medlemmar, av dessa var drygt hälften handels- och lagerarbetare. Butiksbiträden och kontorister var den näst största gruppen, en dryg
fjärdedel av medlemmarna. Utkörare och lagerexpediter utgjorde ungefär en
åttondel och de två minsta medlemsgrupperna var biograf- och teaterper136
sonal samt expressarbetare.

Medlemsutvecklingen inom de utvalda fackförbunden
Medlemsutvecklingen inom de för den här studien utvalda förbunden följde
137
liksom den samlade medlemsutvecklingen konjunkturerna. Bleck- och Plåt
och Typograferna hade hela tiden ett försprång framför de övriga förbunden
och en jämnare ökningstakt sett över hela tidsperioden. Övriga förbund hade
en relativt lägre ökningstakt fram till runt år 1914, men inledde därefter en
fas med snabbare ökningstakt. Medlemsförlusterna i samband med storkon138
flikten år 1909 var tydliga för alla förbund. Handels förintades nästan.
Åren 1935–1939 ökade Bleck- och Plåt och Typograferna något långsammare än övriga. Den långsammare ökningstakten berodde troligen på en
redan hög organisationsgrad och inte lika expansiva verksamhetsområden.
Metall och Beklädnads hade en likartad utveckling vid 1900-talets början,
men Metall drog därefter ifrån. En anledning till detta kan vara att så länge
Beklädnads i huvudsak organiserade skrädderiarbetare hade det inte något
expansivt verksamhetsområde. Handels startade senare och låg länge efter de
andra förbunden. Se Diagram 2.5 (för uppgifter om medlemsantal i de fem
fackförbunden se Tabell B.1, Bilaga B).
135

Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 117.
Svenska Handelsarbetareförbundet (1926b), s. 7.
137
Endast medlemsutveckling berörs i detta avsnitt. Att mäta organisationsgrad är förenat med
svårigheter, och det finns inga exakta uppgifter för de olika fackförbunden för denna tid. För
det mest väl organiserade förbundet Typograferna finns uppgifter om att organisationsgraden
redan år 1907 var cirka 90 procent. Enligt Arbetsstatistik, A:7 (1909) cirka 86 procent, och
enligt Nationalföreningen mot emigration 93,7 procent, se Björklund (1965), s. 19.
138
Förbundet deltog, liksom Typograferna, i storkonflikten trots att de stod utanför LO. Efter
den rationella klyvningen, då arbetarna på de företag som inte var anslutna till SAF skulle
återgå till arbetet, minskade antalet strejkande inom Handels till 500, men av de 700 som
skulle återgå till sina arbeten blev 400 utestängda av sina arbetsgivare. Den 1 juli 1908 hade
Handels haft 1.646 medlemmar, efter strejknederlaget stod endast 300 medlemmar kvar i förbundet. Förutom sympatiåtgärderna för Transport och storkonflikten drabbades Handels av
arbetsgivarnas lockouter under åren 1908 och 1909, vilket bidrog till den starkt negativa
medlemsutvecklingen. Svenska Handelsarbetareförbundet (1926a), s. 18–19, och Svenska
Handelsarbetareförbundet (1931), s. 87, 91 och 95–96.
136
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Index (basår 1939=100)

Diagram 2.5. Index över medlemsutvecklingen i fem fackförbund från deras
bildande till och med år 1939 (basår=1939).
100
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50
25
0
1886
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1922
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1934

År
Beklädnads

Bleck- o Plåt

Metall

Typograferna

Handels

Källor: LO (1915), s. 8–9; LO (1932), s. 6–7, och LO (1942), s. 6–7.
Kommentar: Valet av indexdiagrammet som framställningsform beror bl.a. på den avsevärda
skillnaden i storlek mellan förbunden. Eftersom t.ex. Metall var så stort och Bleck- och Plåt så
litet skulle en framställning i absoluta tal göra skillnaderna i storlek uppenbar, men rörelsemönstret för Bleck- och Plåt skulle inte synas. Om alla Metalls medlemmar ska få plats i
samma diagram som de övriga fackförbunden syns knappt förändringarna i medlemsantal för
de mindre förbunden.

Ekonomiska resurser inom de fem utvalda
fackförbunden
Arbetsgivarna har haft ett klart överläge gentemot arbetarna i fråga om den
viktiga maktresursen kapital. Tillgången till pengar varierade kraftigt mellan
de olika fackförbunden. I detta avsnitt begränsar jag mig till att behandla
ekonomiska resurser i de utvalda förbunden. Mätt i kronor per medlem var
Typograferna det i särklass rikaste fackförbundet. Detta gäller inte endast för
de utvalda fackförbunden utan också jämfört med alla andra svenska
fackförbund. Handels var fattigast av förbunden i urvalet. Variationerna
mellan olika år var stora, särskilt för Metall. För de övriga utvalda fackförbundens kapitaltillgångar i förhållande till Typografernas, se Diagram 2.6.
Fackförbundens ekonomiska resurser emanerade huvudsakligen ur av139
gifter inbetalda av de egna medlemmarna. Ju högre medlemsavgifter desto
139

Den andel av förbundens inkomster som emanerade ur medlemsavgifter var högre efter år
1912 än före, 91 respektive 78 procent i medeltal. Sett över perioden från de fem fackförbundens bildande till och med år 1939 var det Bleck- och Plåt som hade störst andel av
inkomsterna från medlemsavgifterna, 89 procent. Frivilliga bidrag från organisationer och
enskilda i Sverige och utlandet och bidrag från LO hade sin största betydelse under perioden
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Diagram 2.6. Kapitaltillgångar per medlem i medeltal i fem fackförbund,
från förbundets start till och med år 1939. Typografförbundet = index 100.

Index (Typografförbundet=100)

35
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Bleck- och Plåt
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Handels

Källor: LO (1915), s. 54–55; LO (1932), s. 54–55, och LO (1942), s. 54–55.

större maktresurser i kampen mot § 23. Det insåg de flesta, men det är inte så
enkelt att höja medlemsavgifter. I Fattig-Sverige kunde valet stå mellan att
barnen fick mat eller att medlemsavgiften till facket betalades. Medlemsavgiftens storlek är en fråga som verkligen har intresserat fackföreningsmedlemmar genom tiderna och illa förankrade höjningar kan orsaka stort
rabalder inom organisationen och medlemsflykt. Noggranna avvägningar av
vilka avgifter medlemmarna tålde måste göras. Typograferna hade högst
medlemsavgifter därefter följde Metall. Beklädnads hade lägst (se Diagram
C.1, Bilaga C). Förutom de ordinarie kontingenterna gjordes extra uttaxeringar när behoven så påkallade. Typograferna som hade en hög ordinarie
140
avgift hade mindre behov av sådana än andra förbund.
fram till år 1912. Typograferna och Metall fick i medeltal under perioden fyra procent av sina
inkomster från frivilliga bidrag, de andra förbunden endast en till två procent. Bidrag från LO
utgick med 4–5 procent av inkomsterna för alla förbunden utom Typograferna där bidragen
från LO inte kom upp i en procent, men de stod ju också utanför LO såväl under storstrejken
1909 som under typografstrejken år 1919. År 1938 erhöll de dock stöd från LO. Se LO
(1915), s. 16–27; LO (1932), s. 14–27 och LO (1942), s. 14–27. För uppgifter om ordinarie
kontingenter se LO (1915), s. 12–13; LO (1932), s. 10–11, och LO (1942), s. 10–11.
140
Övriga förbund gjorde extra uttaxeringar i stort sett varje år fram till 1913. Efter krigsslutet
skedde extra uttaxeringarna åter regelbundet i de fyra förbunden. Från år 1926 till och med
1930 var det dock bara Beklädnads som gjorde årliga extra uttaxeringar. Bleck- och Plåt
gjorde årliga extra uttaxeringar under 1930-talets första hälft. På 1930-talet då övriga förbund
i stort sett upphörde med att ta ut extra avgifter var Typograferna den flitigaste uttaxeraren.
LO (1915), s. 14–15; LO (1932), s. 14–15, och LO (1942), s. 12–13.

88

Om tillgången till pengar används som mått på facklig styrka torde
Typograferna ha varit det starkaste fackförbundet och Handels det svagaste.
Även om själva tillgången till pengar är en viktig maktresurs i maktkampen
på arbetsmarknaden borde också användningen av pengarna spela roll för
utfallet.
Hur använde fackförbunden sina ekonomiska resurser och hur skilde det
sig mellan de olika förbunden? Allmänt sett byggdes olika fonder upp för att
kunna ge stöd vid strejk, lockout, trakasserier, arbetslöshet, sjukdom, döds141
fall m.m. Fonderna gav ränteintäkter när de inte förbrukades. Till den
löpande verksamheten hörde förhandlingar, administration, kongresser och
konferenser, facktidningar, bildningsverksamhet, agitation och avgifter och
bidrag till LO och andra organisationer i Sverige och; utlandet.
Beklädnads förbrukade avsevärt mer av sina ekonomiska resurser än
något av de andra förbunden i avgifter och uttaxeringar till LO. Eftersom
förbundens medlemsavgift till LO utgjorde samma summa per medlem i alla
förbund, fick medlemmar i förbund med låg förbundsavgift betala en större
andel av sina resurser till LO än medlemmar i förbund med högre förbundsavgift. Typograferna kom på grund av detta, och att de inte anslöt sig till LO
förrän år 1920, mycket lindrigt undan (se Tabell C.1, Bilaga C). I någon
mån, men långt ifrån helt, kompenserade Typograferna sitt utanförstående
genom att en högre andel av förbundets utgifter utgjordes av frivilliga bidrag
(se Tabell C.2, Bilaga C). Sett till de totala kostnaderna för avgifter och
bidrag till fackliga organisationer över hela tidsperioden bestod det fattiga
förbundet Beklädnads utgifter till en mycket stor del av sådana. (se Tabell
C.3, Bilaga C). Typograferna kan inte lastas för LO:s avgiftssystem, men det
är inte förvånande om de andra förbunden tyckte att det rika Typograferna,
som inte var med i LO, gott kunde klara sig självt när det var i konflikt.
I Typografstrejken år 1919 uteblev stödet från de inhemska förbunden.
Typograferna fick lita till bidrag från sina kolleger i andra länder. Bytet av
förbundsstyrelse och det uteblivna stödet från andra arbetargrupper i Sverige
bidrog till att Typograferna anslöt sig till LO året därpå.
Även i fråga om administrationskostnader hade de fattigaste förbunden,
Beklädnads och Handels, de relativt högsta kostnaderna och därmed en
mindre del kvar till ändamål som mer direkt gagnade medlemmarnas
intressen. I fråga om administration kan man tänka sig att det finns fördelar
med storskalighet. Metall var det förbund som lade minst andel av sina
utgifter på administration (se Tabell C.4, Bilaga C).
Förbundstidningar är viktiga för sammanhållningen och har en agitatorisk
funktion. Typograferna använde fram till och med år 1912 en större andel av
141

Typograferna var, inte förvånande med tanke på att de var rikast, det förbund som hade
störst andel inkomster från räntor, nio procent i medeltal. För de fem förbunden tillsammans
var medeltal för ränteinkomster tiden fram till och med år 1930 fem procent, och för åren
1931–1939 sju procent.
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sina resurser till detta ändamål än övriga förbund, därefter finns tidningarna
inte särredovisade i statistiken. Handels var det förbund som använde störst
andel resurser för agitation under hela tidsperioden. Detta var säkert nödvändigt med tanke på att de hade stora problem med organiseringen. Bleckoch Plåt använde minst. I en så pass liten och homogen grupp är det tänkbart
att en god sammanhållning kan nås utan att det kostar så mycket (se Tabell
C.5, Bilaga C).
Andra utgifter var bl.a. ersättning till medlemmarna vid invaliditet, sjukdom eller dödsfall (begravningshjälp), rättegångskostnader och kostnader för
skatter och trycksaker. Handels och Typograferna använde en stor och
ökande andel av sina resurser för sociala ändamål. Övriga förbund lade
relativt sett mindre resurser på detta, men även hos dessa ökade andelen utgifter till sådant (se Tabell C.6, Bilaga C).

Konflikt- och förhandlingskostnader
Det finns olika sätt att mäta förekomsten av konflikter. Syftet med denna
framställning är inte att mäta exakt strejkfrekvens eller antal förlorade arbetsdagar. Här studeras skillnader och likheter i resursförbrukningen under
konflikter mellan de utvalda förbunden. Strejkförekomsten kan förbunden
med olika taktik påverka, lockouterna ligger dock under arbetsgivarnas
kontroll. Jag antar att fackförbund som tvingades lägga ned en stor andel av
sina tillgångar i återkommande öppna konflikter hade svårt att bygga upp
kapitaltillgångar tillräckligt stora för att avskräcka arbetsgivarna från att ta
till lockoutvapnet och för att strejkhot skulle verka avskräckande på arbetsgivarna.
Före år 1910 hade de flesta fackförbunden inte hunnit bygga upp några
större kapitaltillgångar. Handels, Bleck- och Plåt och Metall var för sig
förbrukade under denna tid i medeltal mer pengar i konflikter än de hade i
kapitaltillgångar vid årets början. Åren 1910–1924 förbrukade de utvalda
förbunden en avsevärt mindre andel av sina tillgångar i konflikter och åren
1925–1939 tog konfliktkostnaderna endast en liten andel av kapitaltillgångarna i anspråk. Typograferna som var rikast använde hela tiden en
mindre andel av sina tillgångar i konflikter än de övriga utvalda förbunden.
Förhållandet mellan strejk- och lockoutkostnader och kapitaltillgångar i de
utvalda fackförbunden presenteras i Tabell 2.1.
Fram till och med år 1939 var metall det förbund som förbrukade störst
andel av utgifterna på konflikter och förhandlingar och Handels det som
förbrukade minst (se Tabell C.7, Bilaga C).
För arbetsgivare är det fördel att ta öppna konflikter i konjunkturnedgångar, när produktionen inte är i full gång. För fackförbunden är det
fördelaktigast att ta konflikt i högkonjunkturer när det råder arbetskraftsbrist.
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Tabell 2.1. Strejk- och lockoutkostnader i fem fackförbund i procent av
kapitaltillgångarna den 31/12 föregående år, i medeltal.
Före år 1910
1910–1924
1925–1939

Beklädnads
46
32
2

Bleck- och Plåt
134
33
3

Metall
129
25
6

Typograferna
9
5
1

Handels
262
22
5

Källor: LO (1915), s. 28–31 och 54–55; LO (1932), s. 28–31 och 54–55, och LO (1942),
s. 28–31 och 52–53.
Kommentar: För Metall är år 1910 uteslutet då det inte gått att beräkna strejk- och lockoutkostnaderna i förhållande till de icke existerande kapitaltillgångarna vid årets slut 1909,
förbundets skulder var då större än dess tillgångar.

Öppna konflikter i rena lönefrågor har små förutsättningar att gå med
ekonomisk vinst för arbetarna som kollektiv. Det är därför troligt att strejker
som bedöms kunna bli omfattande utlyses i principfrågor.
Med hjälp av uppgifter om förbundens strejk- och lockoutkostnader i
medeltal per medlem samt uppgifter om median för dessa kostnader olika år
och tidsperioder (se Tabell C.8 respektive Tabell C.9, Bilaga D) försöker jag
urskilja strejk- och lockoutmönster, generellt och för olika förbund.
142
Före 1890-talets mitt förekom få strejker i de utvalda förbunden. Föreningsrättsstriderna under 1890-talets senare hälft bidrog till ökade strejk143
kostnader, men generellt var kostnaderna för strejker relativt låga fram till
144
storkonfliktåret 1909. Inledningen av 1900-talet präglades mer av lock145
outer än av strejker. Under storkonfliktåret betalade alla i urvalet ingående
146
förbund utom Bleck- och Plåt ut stora summor i strejkunderstöd. Storkonflikten och de åtföljande medlemsförlusterna försvagade fackförbunden
ekonomiskt. Fackföreningsrörelsen hade därefter inte råd att ta öppna kon142

Endast år 1893 då Typograferna använde sig av saxningstaktik, d.v.s. att driva förhandlingar på en ort i taget, och drev igenom likalydande avtal i hela landet avviker. Se t.ex.
Wessel (1937), s. 168–173.
143
Metall och Bleck- och Plåt hade de största strejkkostnaderna under perioden. År 1895
strejkade Bleck- och Plåts avdelning i Malmö i 10 veckor, och Lothigius-konflikten i
Stockholm som inletts året innan fortsatte, även Bleck- och Plåts Uppsalaavdelning strejkade
detta år. Se Lundqvist (1945), s. 420 och 438–440. År 1898 hade Metall efter Kockumsstriden
ett antal avtalsrörelser som fått vänta på sin tur, däribland den vid Låsfabriksaktiebolaget i
Eskilstuna, vilken ledde till strejk. Se t.ex. Lindgren (1938), s. 385–400.
144
År 1900 slog Bleck- och Plåt rekord i utbetalningar av strejkunderstöd. Närmare 20 kronor
per medlem betalades ut, större delen i samband med en 18 veckor lång strejk i Göteborg. För
strejken, se Lundqvist (1945), s. 435.
145
Åren 1901–1908 hade Beklädnads högst strejkutgifter tätt följt av Metall. I Beklädnads var
det år 1906 som flest medlemmar strejkade. För Beklädnads strejker år 1906 se Nerman
(1939), s. 252–254. Metall var under åren 1902–1905 hårt drabbade av lockouter, men hade
åren 1902, 1903 och 1905 även utgifter för strejker. Se Lindgren (1938), kapitel VIII.
146
År 1909 kan vi se betydelsen av skillnader i understödsutbetalningarnas storlek. Typograferna betalade detta år i genomsnitt ut nästan 50 kronor per medlem i understöd. Metall,
som kom på andra plats, betalade ut knappt 20 kronor per medlem. Typograferna som efter
storstrejken fick leva med avtalslöst tillstånd betalade ut stora summor i strejkunderstöd även
under det följande året.
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flikter, vilket syns i de låga utgifterna för konflikter åren 1911–1916. Från år
1917 blev strejknivån högre till dess 1920-talskrisen hejdade denna utveck147
ling. Även åren 1921–1925 var konfliktfyllda, men inte som perioden
148
1917–1920. Under 1920-talets andra hälft var det främst Metall och
Handels som fortsatte att strejka. Metall låg kvar på en högre strejknivå även
under 1930-talets första hälft. Först under 1930-talets andra hälft minskade
Metalls strejkkostnader avsevärt och den totala strejkkostnaden blev generellt mycket låg.
Av de för den här studien utvalda förbunden förbrukade Metall de största
summorna per medlem på strejkunderstöd fram till 1930-talets slut. Närmast
efter kom Bleck- och Plåt följt av Typograferna. Beklädnads och Handels
lade de minsta summorna per medlem på strejker. Handels var dock
tillsammans med Metall det förbund som hade högst strejkfrekvens. En
delförklaring till de många strejkerna inom Metall och Handels kan vara
deras många avtalsområden, vilka medförde fler strejktillfällen än för
förbund med ett fåtal avtalsområden. Beträffande Metall bidrog även verkstadsavtalets utformning fram till början av 1920-talet till många småkonflikter. De lokala förhandlingarna fördes inte under fredsplikt. Särskilt
Metall var ständigt upptaget av strejker, i vilka resurser, ekonomiska och
andra, förbrukades. Metall och Typograferna utgjorde motpoler ifråga om
strejkmönster: det förra genomförde många små strejker och det senare
endast ett fåtal större.
Arbetsgivarnas motoffensiv mot arbetarnas organisering märks i ökade
lockoutkostnader åren 1889–1912. Arbetsgivarorganisationerna VF och CA
var flitiga användare av lockoutvapnet under 1900-talets första decennium,
vilket orsakade stora kostnader för Metall och Bleck- och Plåt. I den storlockout som ledde fram till det första verkstadsavtalet år 1905 förbrukade
Metall mycket stora resurser. De många lockouterna tvingade fram storkonflikten år 1909. De sammanlagda genomsnittliga kostnaderna för strejker
och lockouter i de fem förbunden tillsammans blev år 1909 ungefär lika
stora. Fördelningen mellan förbunden var dock mycket olika. För Metall och
Beklädnads var storkonflikten främst en storlockout. För Typograferna och
Handels var den en sympatistrejk. Bleck- och Plåt redovisade knappt några
149
konfliktkostnader. Arbetsgivarna fortsatte att lockouta i stor utsträckning
även några år efter storkonflikten, vilket orsakade stora kostnader för Bleck147

År 1917 hade Metall höga strejkkostnader, främst p.g.a. konflikterna vid järnbruken. Se
Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 575 och 600–613. År 1920 hade både Bleck- och
Plåt och Metall extremt höga strejkkostnader. Detta på grund av kompensationskonflikter med
anledning av den löneminskning som uppstod vid åttatimmarsdagens införande. Se Lundqvist
(1945), s. 582–583, respektive Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 708–738.
148
Handels var det förbund som hade störst strejkkostnader under 1920-talets första hälft, följt
av Metall och Bleck- och Plåt.
149
En trolig orsak till detta är att endast lokalt understöd betalades ut. Avdelningarna hade en
självständig ekonomi så deras kostnader framgår inte i förbundens räkenskaper.
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och Plåt, Metall och Beklädnads. Åren 1913–1918 var lockoutkostnaderna
generellt låga. Åren 1919–1925 återupptog arbetsgivarna lockoutandet.
Inledningsvis som ett svar på arbetarnas ökade strejkbenägenhet från 1917,
därefter var det under 1920-talskrisen, i likhet med under lågkonjunkturåren
i början av 1900-talet, ett gott läge för lockouter. Även dessa år drabbades
främst Bleck- och Plåt, Metall och Beklädnads. Typograferna och Handels
hade knappt några kostnader för lockouter. Under 1920-talets senare hälft
minskade lockoutkostnaderna generellt, och åren 1929–1939 var de låga,
med undantag av typograflockouten år 1938.
Maktkampen på arbetsmarknaden sker i relationen mellan arbetsgivare
och arbetare. Sambandet mellan strejk- och lockoutkostnader är tydlig. Inom
områden där arbetsgivarna ofta tar till öppna konflikter gör även arbetarna
det, och vice versa. Mönstren för strejk- och lockoutkostnaderna är likartade.
Metall hade störst kostnader även för lockouter under tidsperioden. Metalls
arbetsgivare orsakade förbundet lockoutkostnader i stort sett alla år, Typo150
grafernas arbetsgivare lockoutade endast år 1938, men då rejält.
Öppna konflikter, liksom medlemsutvecklingen, var starkt konjunkturberoende. Typograferna, som var det rikaste förbundet, förbrukade avsevärt
mindre av sina kapitaltillgångar i konflikter än övriga förbund. Metall var
det förbund som lade ned störst andel av utgifterna på såväl strejk- som
lockoutunderstöd. Typograferna och Handels spenderade relativt sett de
minsta utgifterna på strejker, och Handels hade även lägst andel utgifter på
lockouter. Metall hade störst konfliktfrekvens och Typograferna minst. Det
verkar inte som om Metall lyckades bygga upp tillräckligt stora kapitaltillgångar för att avskräcka arbetsgivarna från lockouter.

Kostnader för arbetslösheten
Vi har tidigare sett att Typograferna följt av Handels och Beklädnads hade
lägst arbetslöshetsnivåer (åtminstone åren 1921–1934). Bleck- och Plåt var
värst drabbat av arbetslösheten och Metall låg där emellan. Sett till förhållandet mellan kostnader för arbetslöshets-/reshjälpsunderstöd och kapitaltillgångar använde det förbund som hade störst arbetslöshet, Bleck- och Plåt,
i medeltal störst andel av sina tillgångar för detta ändamål. För arbetslöshetskostnader i förhållande till kapitaltillgångar se Tabell 2.2.
Arbetslöshets- och reshjälpsunderstöd utgjorde en stor utgiftspost för tre
av de fem utvalda förbunden: Bleck- och Plåt, Metall och Typograferna.
Kostnaderna stod inte i proportion till arbetslösheten i de olika förbunden.

150

Storlockouten år 1938 handlade i huvudsak om att arbetsgivarna ville försämra typografernas avtalade semester i samband med att semesterlagstiftning infördes. Typograferna,
som redan hade längre semester än vad den nya lagen föreskrev, ville naturligtvis inte
acceptera försämringar.
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Tabell 2.2. Kostnader för arbetslöshets- och reshjälpsunderstöd i fem fackförbund i procent av kapitaltillgångarna den 31/12 föregående år, i medeltal.
Före år 1910
1910–1924
1925–1939

Beklädnads
0
4
6

Bleck- och Plåt
47
74
52

Metall
22
50
19

Typograferna
18
23
8

Handels
0
31
11

Källor: LO (1915), s. 36–37 och 54–55; LO (1932), s. 36–37 och 54–55, och LO (1942),
s. 36–37 och 52–53.
Kommentar: Beklädnads betalade inte ut någon ersättning före år 1920. För Metall är år 1910
uteslutet då det inte gått att beräkna arbetslöshetskostnaderna i förhållande till de icke existerande kapitaltillgångarna vid årets slut 1909. Förbundets skulder var då större än dess tillgångar. Handels betalade ut elva procent av kapitaltillgångarna i arbetslöshetsersättning år
1911, därefter skedde ett uppehåll fram till år 1918.

Alla förbund hade inte a-kassor hela perioden 1889–1939 och ersättningsnivåerna var olika inom de förbund som hade sådana. Förbund som inte hade
råd att kompensera sina medlemmar vid arbetslöshet torde ha haft svårare att
stå emot underbudskonkurrens om arbetstillfällena inom de egna leden.
Fram till och med år 1912 var det endast Bleck- och Plåt, Metall och
Typograferna som kompenserade medlemmarna vid arbetslöshet. Bleck- och
Plåt som hade de högsta arbetslöshetsnivåerna, förbrukade i förhållande till
övriga förbund i urvalet också störst andel av utgifterna på arbetslöshets- och
reshjälpsersättning fram till 1930-talets slut. Metall kom tvåa både i fråga
om arbetslöshetens storlek och andel utgifter till arbetslöshets- och reshjälpsunderstöd. Typograferna, som hade den lägsta arbetslösheten, använde
ändå en stor andel av sina utgifter till ändamålet. Eftersom kompensationsnivån var högre i det förbundet. Handels och Beklädnads lade ned en mindre
andel av sina utgifter på arbetslöshetsersättning än de övriga förbunden. Den
relativt låga arbetslösheten är dock inte huvudförklaring till de låga kostnaderna. Det dröjde länge innan Handels och Beklädnads bildade arbetslöshetskassor och när de väl bildat sådana hade de inte ekonomiska resurser att
ha en hög kompensationsgrad (se Tabell C.10, Bilaga C).

Fördelning på olika utgiftsposter
Vilka slutsatser kan dras av skillnaderna mellan de olika förbundens sätt att
använda sina pengar? Påtagligt är att de fattigaste förbunden, Beklädnads
och Handels, var tvungna att lägga ned en mycket stor andel av sina pengar
på löpande utgifter för administration, avgifter och bidrag (framförallt medlemsavgiften i LO) och agitation för organisationen, 59 respektive 48 procent. De övriga förbunden lade ned 26–29 procent på detta. Se Tabell 2.3.
Utgifterna för konflikter och arbetslöshet skilde sig avsevärt mellan förbunden. Dessa kostnader är mer direkt kopplade till kampen mot § 23, men
sambanden är inte enkla. Ett förbund kan satsa en stor andel av sina pengar
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Tabell 2.3. Procentuell fördelning mellan olika utgiftsposter, i fem
fackförbund åren 1887–1939.
Utgift
1
2
3
4
5
6

Typograferna
11
36
9
11
6
26

Metall
23
43
14
9
5
6

Bleck- och Plåt
16
47
11
16
2
9

Beklädnads
17
13
25
28
6
10

Handels
9
9
14
21
13
34

Förklaring till utgiftsposterna: 1. Konflikt- och förhandlingskostnader. 2. Arbetslöshetskostnader. 3. Avgifter och bidrag till andra fackliga organisationer. 4. Administration.
5. Agitation. 6. Andra utgifter.
Källor: LO (1915), s. 34–51; LO (1932), s. 34–51, och LO (1942), s. 34–49.

på arbetslöshetsersättning utan att det uttrycker ökad makt. Om arbetslösheten är stor i ett förbund och kostnaderna för arbetslöshetsersättningen
därför blir höga, men kompensationsnivån är så låg att den inte hindrar
underbudskonkurrens om arbetstillfällena, är det inte säkert att utgiften blir
en vinst ur maktsynpunkt. Om ett förbund däremot har lägre arbetslöshetsnivå och råd att ge en god kompensation vid arbetslöshet kan underbudskonkurrens hindras och utgiften bli en vinst ur maktsynpunkt.
Även beträffande konfliktkostnaderna är det tvetydigt om höga utgifter
utgör en vinst eller förlust ur maktsynpunkt. Dels beror det på om det är
strejk- eller lockoutkostnader det är fråga om, dels vad utfallet av konflikten
blir och dels om det är fråga om ständiga småkonflikter eller få större urladdningar. Bedömningen av vad de olika förbunden fick ut av sina kostnader för konflikter, förhandlingar och arbetslöshetsersättning måste därför
vänta till dess vi vet i vilken mån respektive förbund lyckades begränsa § 23.
Hur det nu än var med den saken så hade de fattigaste förbunden Handels
och Beklädnads en mindre andel pengar kvar för dessa ändamål när de
löpande utgifterna var betalda. Metall och Bleck- och Plåt lade ned en stor
andel av sina utgifter på konflikter och arbetslöshetsersättning, 66 respektive
63 procent. Typograferna låg i mitten. Den procentuella fördelningen mellan
olika utgiftsposter inom respektive förbund presenteras i Tabell 2.3.

Arbetsgivarnas organisering
Under 1890-talet tog arbetsgivarnas organisering fart. Även på arbetsgivarsidan var det inom hantverket och boktryckeriverksamheten som landsomfattande organisationer först bildades. Allmänna svenska boktryckareföre151
ningen och Sveriges skräddaremästares centralförening bildades år 1893.
Sveriges Verkstadsförening (VF) bildades år 1896 och reorganiserades år
151

Adlercreutz (1954), s. 209–211.
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152

153

1902. Efter den politiska rösträttsstrejken år 1902, och troligen som svar
154
på denna, tillkom Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Året därpå
bildades en avdelning inom Centralorganisationen för Sveriges industri-,
hantverks- och arbetsgivareföreningar för att tillvarata de rena arbetsgivarintressena. Centrala arbetsgivarförbundet (CA) blev en självständig organi155
sation år 1905. SAF blev störst och starkast på arbetsgivarsidan. VF anslöt
156
sig till SAF år 1917 och CA två år senare. Utöver dessa stora arbetsgivarorganisationer fanns ett varierande antal branscharbetsgivarorganisationer.
Det var inte endast SAF som hade ambitionen att hävda arbetsgivarnas
frihet att bestämma över anställningarna, VF och CA försökte också göra
detta. VF organiserade arbetsgivare för mekaniska och elektriska verkstäder,
varv, vagnfabriker, järn- och stålvarufabriker m.m. I verkstadsavtalet från år
1905 infördes formuleringen ”rätten att under alla förhållanden fritt och
okränkt deltaga i arbetet skall, liksom föreningsrätten, hållas i ömsesidig
157
helgd.” Formuleringen är medvetet otydlig, vilket var en förutsättning för
att uppgörelse skulle nås.
CA, som verkade inom byggnadsverksamhet och hantverk, hade ofta en
starkare motpart än de andra två stora arbetsgivarorganisationerna i och med
att arbetarna inom dessa verksamheter i mindre utsträckning var utbytbara.
158
CA hade även problem med sin interna sammanhållning. I CA:s grundbestämmelser för avtal med arbetarorganisationer från år 1907 stadgades att:
Arbetsgifvaren fördelar och leder arbetet samt antager och afskedar arbetare
utan fackförenings eller arbetares ingripande. Arbetsgifvaren får likväl icke
afskeda arbetare endast af det skäl, att denne tillhör någon viss förening, och
å andra sidan få arbetare icke lämna arbetet endast af skäl, att arbetsgifvaren
159
använder arbetare, som ej tillhör viss förening.

CA ville alltså införa en ömsesidighetsbestämmelse som innebar att om de
inte fick säga upp arbetare för att de var organiserade så skulle minsann inte
arbetare få lämna arbetet för att de inte accepterade att arbeta tillsammans
med oorganiserade. Arbetsgivarna försökte vid denna tid hävda att arbetare
lämnade arbetet, i bemärkelsen bröt anställningsavtalet, när de strejkade.

152

Adlercreutz (1954), s. 215, och Styrman (1946), s. 66ff och 78ff.
Det rösträttsförslag som den politiska högern presenterade väckte missnöje. Förslaget
innebar att kvinnor ställdes helt utan rösträtt och på grund av inkomststreck gällde detta även
de flesta män. Cirka tolv procent av den vuxna befolkningen skulle med detta förslag ha
erhållit rösträtt. LO utlyste en tredagarsstrejk, 150 000–365 000 arbetare deltog.
154
Hallendorff (1927), s. 19 och s. 28ff.
155
Adlercreutz (1954), s. 211.
156
Se t.ex. Westerståhl (1945), s. 33.
157
Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 219.
158
Se t.ex. Westerståhl (1945), s. 33.
159
Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 219.
153
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Implicit ligger det ett erkännande av förenings- och förhandlingsrätten i
arbetsgivarnas accepterande av kollektivavtalet som regleringsinstrument.
160
Detta hindrade dem dock inte från att använda dubbla strategier. Anders
Kjellberg menar att arbetsgivarna gjorde grundläggande ställningstaganden
vid 1900-talets början och vid 1930-talets mitt. Fram till efter storkonflikten
1909 förde de i många fall en aktiv och öppet antifacklig konfrontationspolitik. När de insåg att fackföreningar var något de skulle tvingas leva med
161
bytte de utåt strategi. Arbetsgivarorganisationerna har lättare att hemlighålla sina beslut än arbetarorganisationerna, dels för att arbetsgivarna är färre
än arbetarna, dels på grund av organisationernas olika karaktär, dels för att
arbetarna oftast måste vädja om stöd från andra arbetargrupper och/eller
allmänheten.
I avsnittet om maktmedel på arbetsmarknaden nämndes att ett antal
författare tolkat det som om SAF:s syfte med såväl § 23 som decemberkompromissen var att hindra arbetarnas organisering genom att förhindra
162
regler om företrädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar. Detta
gällde troligen även de övriga arbetsgivarorganisationerna.

Sammanfattande diskussion
Staten intervenerade relativt lite i maktförhållandena på arbetsmarknaden
under den här aktuella tidsperioden. Kollektivavtalslagen och lagen om
arbetsdomstol var den lagstiftning som hade störst inverkan. I synnerhet efter
Arbetsdomstolens dom 1932:100, då domstolsmajoriteten tog ställning till
förmån för arbetsgivarna i principfrågan om arbetsgivares fria uppsägningsrätt torde arbetarnas motivation för att genomdriva begränsningar av § 23 i
avtal ha ökat. Om sådana fanns skulle de respekteras, när de inte fanns ansåg
domstolen att arbetsgivarna hade rätt att agera efter eget godtycke. Några av
de begränsningar av § 23 som kommer att belysas i den fortsatta framställningen, turordningsregler vid uppsägning, permittering och återanställning
samt organisationsklausuler hade från början som främsta ändamål att
skydda föreningsrätten. Arbetsgivare ansåg att det ingick i deras § 23befogenheter att använda strejkbrytare. Även om det inte var särskilt många
som dömdes enligt Åkarpslagen markerade staten stöd till arbetsgivarna
genom att låta den vara kvar ända till år 1938. När lagen upphörde och
Saltsjöbadsavtalet skrevs under upphörde arbetsgivarna i stort sett med organiserat strejkbryteri.

160

Kjellberg (2000), s. 252–253.
Kjellberg (2000), s. 249.
162
Adlercreutz (1954), s. 249ff; Geijer (1956), s. 19; Geijer & Schmidt (1958), s. 88 och
s. 138; Henning (1984), s. 146; Åman (1939), s. 10, och Källström (2001), s. 303.
161
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Konjunkturer, arbetslöshet och facklig medlemsutveckling följdes åt
under tidsperioden. Om principen är ju bättre konjunkturer, ju lägre
arbetslöshet och ju högre organisationsgrad desto bättre är förutsättningarna
att begränsa § 23, så skulle de fackliga organisationerna ha haft störst
möjlighet att driva igenom begränsningar av § 23 före lågkonjunkturen 1908
samt åren 1924–1929 och efter 1930-talskrisen. Svårast torde det ha varit
åren 1908–1911, 1921–1923 och 1930–1933. Först under 1920-talets andra
hälft översteg organisationsgraden varaktigt 1907 års nivå. Om facklig organisationsgrad ses som ett mått på facklig styrka innebär det att svensk
fackföreningsrörelse först då återvunnit den styrka den hade före storkonflikten år 1909.
I Tabell 2.4 görs ett försök till sammanställning av de olika fackförbundens förutsättningar i kampen mot § 23. Detta utgör en ungefärlig uppskattning, en tankemodell. Fullständiga analyser av alla variabler är inte
möjliga att göra. Många variabler är inte exakt mätbara och vissa kan medföra såväl för- som nackdelar i kampen och det kan vara svårt att avgöra vad
som är dominerande. Med dessa reservationer tror jag ändå att sammanställningen kan ge en ungefärlig uppfattning om de utvalda fackförbundens
skilda förutsättningar i kampen mot § 23.
Tabell 2.4. Tankemodell angående förutsättningar för kampen mot § 23 i de
utvalda fackförbunden.
Variabel
1. Förfackliga erfarenheter
2. Förbundsbildande
3. Medlemsutveckling
4. Medlemsomsättning
5. Arbetslöshet
6. Arbetslöshetskassa
7. Ekonomiska resurser
8. Yrkeskunskaper
9. Identitet
10. Homogenitet
11. Könssammansättning
12. Hemmamarknad/export
13. Storlek arbetsställen
14. Antal delnäringar
och avtalsområden
15. Arbetsgivare
16. Öppna konflikter
17. Ställning inom fackföreningsrörelsen
Summa

Förbund
Typ
BoP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
~
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+

M
~
+
~
~
+
~
~
~
~

Bek
+
+
~
+
~
~
~
~

H
+
+
+

+

~
~
~
+

~
-

+
15
13
3
4
3
~
1
0
7
8
1
1
4
7
5
13
Förklaringar: Typ = Typograferna, BoP = Bleck- och Plåt, M = Metall, Bek = Beklädnads och
H = Handels. + = relativt goda förutsättningar, - = relativt dåliga förutsättningar och ~ =
varken särskilt goda eller dåliga förutsättningar, alternativt svårbedömda förutsättningar.
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Typograferna hade de överlägset bästa förutsättningarna i kampen mot
§ 23. 1) Förbundet hade förfackliga organisatoriska erfarenheter där typografer hade kunnat hävda kontrollen över anställningarna. 2) Förbundet var
det först bildade i Sverige. 3) Organisationsgraden var tidigt hög. 4) Medlemsomsättningen var relativt låg. 5) Arbetslösheten var lägre än för de
andra förbunden i urvalet. 6) Förbundet startade tidigt arbetslöshetskassa och
hade råd med en hög kompensationsgrad. 7) Det var det i särklass rikaste
förbundet. 8) Även om Typograferna organiserade såväl yrkesarbetare som
outbildade var utbytbarheten relativt låg. 9) Förbundet lyckades skapa ett
socialt självständigt kollektiv, med en stark identitet som lönearbetande
typografer. 10) Förbundet organiserade visserligen ett trettiotal yrken, men
alla ägnade sig åt trycksaksproduktion. 11) Verksamhetsområdet var ett av få
där kvinnor kunde erhålla en fullständig yrkesutbildning och konkurrera med
männen om de kvalificerade arbetsuppgifterna. Konkurrensen hölls delvis i
schack genom att lika lön tidigt infördes i avtalen. Män dominerade förbundet. 12) Den typografiska verksamheten var i huvudsak hemmamarknadsorienterad och den utländska konkurrensen inte särskilt stor. 13) Det
fanns inga riktigt stora industriarbetsplatser inom verksamhetsområdet.
14) Förbundet hade få delnäringar och få avtalsområden. 15) Arbetsgivarorganisationen på civilsidan gick sent med i SAF, och på tidningssidan
aldrig. 16) De öppna konflikterna var få. 17) Till förbundets nackdel kan
dess ställning inom den samlade fackföreningsrörelsen, det envisa utanförskapet utanför LO, anföras.
Även hantverksarbetarförbundet Bleck- och Plåt tycks ha haft goda förutsättningar att lyckas relativt väl i kampen mot § 23. 1) Förbundet hade tidigare organisatorisk erfarenhet. 2) Det var relativt tidigt bildat. 3) Förbundet
hade liksom Typograferna ett försprång i fråga om medlemsutveckling.
4) Medlemsomsättningen var dock relativt hög, dels beroende på arbetets
säsongkaraktär och dels beroende på att arbetare från den ena dagen till den
andra kunde bli självförsörjare, för att därefter åter bli arbetare. 5) Den höga
arbetslösheten inverkade sannolikt negativt på förutsättningarna för facklig
makt. 6) Förbundet startade tidigt arbetslöshetskassa. 7) Förbundet hade inte
några stora ekonomiska resurser, en stor andel gick åt till arbetslöshetskostnader. 8) Medlemmarna hade arbetsmarknadens längsta yrkesutbildning
och arbetet utfördes hantverksmässigt under hela tidsperioden. 9) Traditionen att bli självförsörjare kan ha verkat hindrade för utvecklandet av en
stark identitet som lönearbetare. 10) Förbundets medlemmar utgjorde en
ovanligt homogen grupp yrkesmässigt. 11) De var homogena beträffande
kön. Alla var män. 12) Arbetet skedde för hemmamarknaden. Den utländska
konkurrensen om arbetstillfällena var obefintlig. 13) Arbetsställena var små.
14) Delnäringarna och avtalsområdena var få. 15) Arbetsgivarorganisationerna inom hantverket hade större interna motsättningar och svårare att
hävda sig mot de mindre utbytbara arbetarna än storindustrins arbetsgivarorganisationer. 16) Konfliktnivån var relativt hög liksom kostnaderna för
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konflikter. 17) Trots industriförbundsprincipen gjorde inte LO allvarliga
försök att inordna bleck- och plåtslagarna i något industriförbund. Förbundet
var tämligen accepterat som yrkesförbund. Det var dock så pass litet att det
hade små möjligheter att påverka den samlade fackföreningsrörelsens inriktning. Bleck- och Plåt verkar ha haft relativt goda förutsättningar i
kampen mot § 23, men frågan är om deras identitet som plåtslagare eller
lönearbetare tog överhanden? Var det möjligt att upprätthålla en sammanhållning som lönearbetare i en bransch starkt präglad av småföretagaranda?
Hur stor negativ påverkan hade den stora arbetslösheten för möjligheterna att
begränsa § 23?
Metall hade det på många sätt svårare än Typograferna och Bleck- och
Plåt. 1) Några yrkesgrupper hade förfackliga erfarenheter som kan ha tagits
tillvara. 2) Förbundet var tidigt organiserat. 3) Förbundet hade en trögare
start avseende medlemsutvecklingen än de tidigare nämnda förbunden.
Jämfört med övriga förbund i urvalet var dock medlemsutvecklingen relativt
god. 4) Medlemsomsättningen var stor. 5) Arbetslösheten var vare sig speciellt hög eller speciellt låg i förhållande till medeltalen för samtliga förbund.
Bland de utvalda förbunden hade Metall lägre arbetslöshet än Bleck- och
Plåt, men högre än de övriga. 6) Förbundet startade tidigt arbetslöshetskassa.
7) I fråga om ekonomiska resurser var Metall fattigare än Typograferna, men
avsevärt rikare än de övriga i urvalet. En stor andel av utgifterna förbrukades
i konflikter och för att motverka arbetslöshetens negativa effekter. 8) Några
av Metalls medlemsgrupper hade på grund av sina yrkeskunskaper låg utbytbarhet, men det stora flertalet hade kort eller ingen yrkesutbildning. 9)
Förbundet var verksamt inom många olika delnäringar och det var troligen
svårt att finna en gemensam identitet. 10) Det var en heterogen skara Metall
försökte organisera och det var svårt att nå inre sammanhållning. 11) Förbundet var inte helt enkönat, men dominerat av män. 12) Tillhörigheten till
exportindustrin påverkade hela förbundet trots att det även fanns många
företag som tillverkade varor för hemmamarknaden. Exportindustrins
arbetsgivare hade en mer negativ inställning till kollektivavtal än de inom
hemmamarknadsindustrierna. 13) Metalls verksamhetsområden innehöll såväl storindustri som mindre verkstadsföretag. 14) Metall var verksamt inom
många delnäringar med många avtalsområden. 15) Inom verkstadsindustrin
var arbetsgivarorganisationen VF extremt militant och på järnbruken rådde
patriarkala förhållanden. 16) Förbundets ekonomi urgröptes på grund av de
ständiga öppna konflikterna. 17) Metall hade i kraft av sin storlek och på
grund av verksamhetens betydelse för landets ekonomi en stark ställning
inom den samlade fackföreningsrörelsen. Metalls förutsättningar i kampen
mot § 23 verkar vare sig ha varit extremt goda eller dåliga.
Beklädnads är det mest svårbedömda förbundet. 1) Skrädderiarbetarna
hade organisatoriska erfarenheter. 2) De var tidiga att bilda fackförbund.
3) Medlemsutvecklingen gick dock trögt. Så länge i stort sett bara skrädderiarbetare organiserades var det inte något expansivt verksamhetsområde, och
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sömmerskorna var svårorganiserade. 4) Skrädderiarbetarna hade troligen en
låg medlemsomsättning, men sömmerskorna omsättning var större. 5) Arbetslösheten var relativt låg. 6) Förbundet kom igång sent med a-kasseverksamheten och hade en låg kompensationsförmåga. 7) De ekonomiska
resurserna var små. 8) Skrädderiarbetarna hade yrkesutbildning och utförde
ett hantverk, men sömmerskorna hade oftast inte lika kvalificerade arbetsuppgifter och föga utbildning. Den tekniska utvecklingen var snabb från
1920-talet och en omvandling från hantverk till fabriksarbete skedde.
9) Även om skrädderiarbetarna hade en gemensam identitet så omfattade den
inte sömmerskorna, vilka var splittrade, en del var anställda lönearbetare och
andra hemsömmerskor. 10) Förbundet var heterogent. Det förekom motsättningar mellan skrädderiarbete och konfektionssömnad, då det senare
trängde ut det förra. Denna motsättning sammanföll i mycket stor utsträckning med den mellan män och kvinnor. 11) Skrädderiarbetarna var män och
sömmerskorna kvinnor. Män dominerade förbundet, men kvinnor kom efter
hand att bli kvantitativt dominerande. 12) Tillverkningen skedde för hemmamarknaden. Viss utländsk konkurrens förekom. 13) Från början var det fråga
om små arbetsplatser, men efterhand tillkom något större fabriker. 14) Delnäringarna och avtalsområdena var inte extremt många. 15) Arbetsgivarna
hörde inte till de mest militanta, men patriarkala drag förekom på fabrikerna.
16) I fråga om konfliktfrekvens och konfliktkostnader var Beklädnads inte
extremt i någon riktning. 17) Förbundets ställning inom fackföreningsrörelsen torde inte ha utgjort något problem. Beklädnads är svårt att bedöma
då skrädderiarbetare och sömmerskor tycks ha haft mycket olika förutsättningar. Även om skrädderiarbetarna har en del som talar för att de skulle
kunna utöva makt så borde den ha tunnats ut avsevärt över tid vartefter
hantverket dog ut.
Handels är det förbund som verkar ha haft sämst förutsättningar i kampen
mot § 23. 1) Tidigare organisatoriska erfarenheter saknades. 2) Förbundsbildandet skedde sent. 3) De andra förbunden hade ett försprång avseende
medlemsutvecklingen. Handels hade svårigheter att organisera och därmed
en låg organisationsgrad. 4) Medlemsomsättningen var stor, vilket tillsammans med den låga organisationsgraden också bidrog till höga kostnader
för agitation. 5) Arbetslösheten var dock relativt låg, vilket torde ha varit till
förbundets fördel. 6) Det positiva med en relativt låg arbetslöshet kan dock
ha motverkats av förbundets sena a-kassebildande och kassans bristande
kompensationsförmåga. 7) Förbundet hade minst ekonomiska resurser. Den
låga organisationsgraden och de många små arbetsplatserna medförde höga
kostnader för agitation och medlemsvärvning. De många arbetsgivarna och
avtalen samt den stora medlemsomsättningen medförde också höga administrationskostnader. Förbundet använde även en stor andel av sina ekonomiska
resurser till medlemsavgiften i LO. 8) Medlemmarna var relativt lätt utbytbara och den maktresurs som individernas yrkeskunskaper utgör kunde
endast användas i begränsad omfattning. 9) De flesta förbundsmedlemmar
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var till en början varuutkörare och lagerarbetare, någon gemensam identitet
mellan dessa och handelsbiträden och kontorister var svår att åstadkomma.
10) De tilltänkta medlemmarna utgjorde en heterogen skara och det förekom
motsättningar såväl mellan olika grupper av handelsanställda som mellan
olika avdelningar i landet. 11) Män var dominerande medlemsgrupp inom
förbundet under hela tidsperioden. Handels hann inte bli ett ”kvinnoförbund”
under den aktuella perioden. 12) Tjänsterna utfördes för hemmamarknaden.
13) Arbetsställena var som regel små och arbetsgivarna många. 14) Ett stort
antal delnäringar och avtalsområden förekom. 15) Många arbetsgivare var
små och oorganiserade. Närhet är ömsesidig, vilket kan ha medfört att
arbetsgivarna inte ville bete sig illa mot de anställda. 16) Handels hade lägst
kostnader för konflikter, men en relativt hög strejkfrekvens när förbundet väl
kommit igång ordentligt på 1920-talet. 17) Förbundets existens var ifrågasatt. Till en början av LO och längre fram av Transport, vilket det hade
många gränsdragningstvister med. Handels verkar inte ha mycket som talar
för att de skulle kunna uppnå särskilt stor facklig makt.
Hur och i vilken utsträckning dessa fackförbund och fackförbunden generellt
lyckades med att begränsa § 23 belyses i den följande framställningen.

102

KAPITEL 3

Begränsningar av § 23 i kollektivavtal
generellt

Inledningsvis framfördes hypotesen att bilden av kollektivavtalsregleringen
före Saltsjöbadsavtalet skulle kunna bli en annan än den gängse, om avtal
som inte var slutna mellan LO och SAF tas med i beskrivningen. I syfte att
pröva denna hypotes kartläggs i detta kapitel utbredningen av turordningsregler, organisationsklausuler, lärlingsbestämmelser och andra begränsningar av § 23 i kollektivavtal med olika giltighetsområden tecknade av
olika fackförbund och fackföreningar.
I föregående kapitel utskildes olika tidsperioder då förutsättningarna för
de fackliga organisationerna att driva igenom begränsningar av § 23 var
bättre. Dessa var före år 1908 och senare hälften av 1920- och 1930-talen.
Förutsättningarna att få in begränsningar av § 23 i kollektivavtal torde ha
varit minst från storkonfliktåret 1909 och fram till första världskrigets
slutskede och under 1920- och 1930-talskriserna. Det tillgängliga källmaterialet har sina begränsningar när det gäller att urskilja förändring över
tid. Statistik över gällande avtal finns för årsskiftet 1907/1908, då vi kan anta
att de fackliga organisationer som hade existerat tillräckligt länge hade haft
relativt goda förutsättningar för att genomdriva begränsningar av § 23 i
avtal. Även för årsskiftet 1920/1921 finns det tillgänglig statistik över
gällande avtal. Vid denna tidpunkt hade fackföreningsrörelsen numerärt återhämtat sig efter nederlaget i storkonflikten 1909, men det är osäkert hur stora
begränsningar av § 23 den hunnit åstadkomma i avtalen. Det tredje tillfället
då det finns tillgänglig statistik över gällande avtal är vid 1920-talets slut, då
förutsättningarna att nå resultat i kampen mot § 23 hade varit goda i några år.
Vi kan därför anta att det vid denna tidpunkt förekom fler begränsningar av §
23 i avtalen än vid årets slut 1920. Ingen statistik finns för gällande avtal vid
något senare tillfälle För att kunna säga något om huruvida de bättre förutsättningarna för de fackliga organisationernas kamp mot § 23 gav resultat
under 1930-talets senare hälft har kompletterande material använts. Detta
material gör det också möjligt att beröra vilka regler fackförbunden tillämpade när de hade möjlighet att påverka och vilka principer de önskade
tillämpa. För tidsperioden 1908–1927 används statistik även avseende under
året tecknade avtal för att belysa den allmänna utvecklingen över tid.
Arbetsdomstolens ställningstagande för godtycklighetsprincipen i AD
1932:100 torde, även om förutsättningarna för facklig makt var dåliga under
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1930-talskrisen, ha lett till en ökad motivation bland de fackliga organisationerna att försöka genomdriva turordningsregler i avtal.
Förutom utbredningen av olika begränsningar av § 23 beskrivs även innehållet i dem och begränsningarna analyseras utifrån ett maktperspektiv.

Turordningsregler
Principen att den som varit längre anställd hade större rätt till fortsatt anställning vid arbetsbrist verkar ha varit en gammal rättvisenorm och en relativt vanlig praxis på arbetsmarknaden. Turordningsregler utgör en skyddsregel och minskar osäkerheten för den enskilde arbetaren genom att de ger
en möjlighet att bedöma de egna chanserna att behålla anställningen vid
arbetsbrist, och att få den tillbaka vid återanställningar. Den viktigaste anledningen till att fackföreningar krävde turordningsregler var dock att sådana
minskar arbetsgivarnas möjlighet till godtyckliga avskedanden, framförallt i
föreningsrättskränkande syfte. En facklig organisation måste kunna skydda
sina förtroendevalda. I Diagram 3.1 redovisas turordningsreglernas utbredning i under året tecknade kollektivavtal, åren 1908–1927.
Andelen under året tecknade kollektivavtal innehållande turordningsregler var större än andelen arbetare de omfattade. Utvecklingen var ryckig.
En del av förklaringen till detta ligger i att olika fackförbund skrev avtal olika år,
Diagram 3.1. Andel under året tecknade avtal innehållande turordningsregler
och andel arbetare omfattade av dessa samt trendlinjer, åren 1908–1927.
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Källor: SOS, Socialstatistik (1908–1928).
Kommentar: Åren 1918–1920 saknas uppgifter om antal arbetare. Dessa år var dock antalet
tecknade avtal innehållande turordningsregler större än någonsin tidigare och fler arbetare än
någonsin tidigare berördes av avtal åren 1919 och 1920.
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att avtalsperiodernas längd varierade och att riksavtalen inte hade slagit igenom. Sett över hela perioden var trenden ökande för såväl andelen tecknade
avtal innehållande turordningsregler som andelen omfattade arbetare. Andelen av turordningsregler berörda arbetare ökade inte lika starkt som
andelen avtal innehållande turordningsregler, vilket visar att reglerna var
vanligare i avtal omfattande få arbetare. Efter storkonflikten år 1909 skedde en
nedgång av såväl andel avtal innehållande turordningsregler som andelen
arbetare omfattade av sådana. En återhämtning inleddes år 1911 och fortsatte,
med avbrott för 1920-talskrisen samt år 1926, under återstoden av tidsperioden
1908–1927 (För sifferuppgifter till detta stycke se Tabell A.1a, Bilaga A).
Variationen i turordningsreglernas utbredning i gällande kollektivavtal
vid årets slut 1907 var stor mellan olika näringsgrupper. Störst andel arbetare
omfattades inom allmänna arbeten, grafisk industri och byggbranschen där
de allra flesta arbetare berördes. Arbetare inom grafisk industri och byggnadsarbete hade ofta yrkesutbildning och låg utbytbarhet, vilket kan ha bidragit till att de lyckats genomdriva turordningsregler i avtal. Byggnadsverksamheten var säsongbetonad och anställningarna ofta av kort varaktighet,
vilket torde ha inneburit att turordningsregler var av stor vikt för arbetarna
inom detta område. Sammantaget innehöll en knapp tredjedel av de vid 1907
års slut gällande kollektivavtalen, omfattande en dryg tredjedel av arbetarna,
turordningsregler. Med tanke på att det ofta anförts att Saltsjöbadsavtalet
innehöll de första reella begränsningarna av arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt berördes anmärkningsvärt många arbetare (se Tabell A.2a, Bilaga A).
Från år 1908 fram till årets slut 1920 minskade förekomsten av turordningsregler i gällande avtal. Inom kommunala verk och arbeten omfattades
dock fortfarande de allra flesta arbetarna, men inom den näring där näst
störst andel arbetare omfattades, handel och varulager, var endast 12 procent
berörda. Inom hälften av de redovisade näringsgrupperna saknades turordningsregler helt (se Tabell A.3a, Bilaga A).
Fram till 1920-talets slut hade turordningsreglernas utbredning ånyo ökat,
men inte till den högre andel de låg på före storstrejken. Det är dock skillnad
på procent och absoluta tal. Turordningsregler fanns i fler avtal vid 1929 års
slut än 1907, och omfattade nästan lika många arbetare. De näringar där flest
arbetare vid 1929 års slut omfattades av turordningsregler var trävaruindustri
och skogshantering, kommunala verk och arbeten samt byggnadsverksamheten. Detta har sin förklaring i att dessa näringar sysselsatte många arbetare
vid tidpunkten. Varken trävaruindustrin, skogshanteringen eller byggnadsverksamheten hörde till näringsgrenarna med högst andel arbetare omfattade
av turordningsregler. Störst andel arbetare omfattades inom kommunala och
statliga verk och arbeten samt inom handel och varulager. Inom malmbrytning och metallindustri samt textil- och beklädnadsindustrin var andelen
omfattade arbetare lägst, mindre än en procent (se Tabell A.4a, Bilaga A).
Antal arbetare omfattade av turordningsregler i avtal, samt antal avtal innehållande sådana illustreras i Diagram 3.2 respektive Diagram 3.3.
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Antal

Diagram 3.2. Antal arbetare omfattade av turordningsregler i gällande avtal
vid årsskiftena 1907/1908, 1920/1921 samt 1929/1930.
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Källor: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 216–217, SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 20, och
SOS, Socialstatistik (1931), s. 63.

Antal

Diagram 3.3. Antal gällande avtal innehållande turordningsregler vid
årsskiftena 1907/1908, 1920/1921 samt 1929/1930.
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Källor: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 216–217, SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 20, och
SOS, Socialstatistik (1931), s. 63.

Såväl andelen avtal som andelen arbetare omfattade av turordningsregler
minskade från 1907 års slut till årets slut 1920, därefter skedde en ökning till
1920-talets slut. Exakt när minskningen respektive ökningen inleddes framgår inte av källmaterialet. Andelen avtal innehållande turordningsregler var
större än andelen arbetare de omfattade, med undantag av år 1907 då andelen
arbetare som omfattades av turordningsregler var något större än andelen
avtal med motsvarande bestämmelser. Bestämmelserna förekom i allmänhet
i mindre kollektivavtal. I samband med storkonflikten 1909 skedde, ur
arbetarperspektiv, försämringar i kollektivavtalen, vilka tog lång tid att
reparera. Trots att fackföreningsrörelsen vid årets slut 1920 var större än
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någonsin tidigare och en offensiv facklig kamp hade förts sedan första
världskrigets slutskede var turordningsreglernas utbredning i avtalen begränsad. Under 1920-talskrisen fick arbetarna erfara vikten av att kunna
begränsa § 23. Fackföreningsrörelsens starka tillväxt under 1920-talet och de
många avtalen med oorganiserade arbetsgivare bidrog till den ökning av
såväl antalet avtal innehållande turordningsregler som antal arbetare de omfattade som skedde fram till utgången av år 1929. Antalet avtal innehållande
turordningsregler femdubblades mellan årets slut 1920 och 1929. Antalet
arbetare omfattade av turordningsregler fyrdubblades under samma period
(se Tabellerna A.2a–A.4a, Bilaga A). Turordningsregler tillämpades i praktiken i stor utsträckning även där de vid 1930-talets början inte var införda i
1
avtal.
En hög andel arbetare i allmänna arbeten omfattades under hela tidsperioden av turordningsregler. Staten och kommunerna var som arbetsgivare, ur arbetarperspektiv, ett föredöme i denna fråga. Det kan tänkas att
offentliga arbetsgivares agerande i någon mån påverkar hur privata arbetsgivare anser sig kunna agera. Även handel och varulager utmärkte sig genom
att en relativt hög andel arbetare omfattades av turordningsregler under hela
tidsperioden. Grafisk industri utmärkte sig genom att först ha turordningsregler omfattande nästan alla arbetare och därefter knappt några arbetare alls
(se Tabellerna A.2a–A.4a, Bilaga A).
Endast gällande årsskiftet 1907/1908 är det möjligt att bryta ned den
offentliga statistiken på delnäringsnivå. När detta görs blir det synligt att
samtliga arbetare inom några delnäringar omfattades av turordningsregler
vid årets slut 1907. Inom boktryckerier och stilgjuterier, kemigrafiska anstalter och elektrisk installationsverksamhet tecknade Typograferna respektive Elektrikerna riksavtal med arbetsgivarorganisationer i respektive delnäring. I övriga delnäringar där samtliga arbetare omfattades av turordningsregler var flera fackförbund inblandade och bestämmelserna omfattade inte
flertalet medlemmar i respektive fackförbund (se Tabell A.5a, Bilaga A).
Inom delnäringar där, vid årsskiftet 1907/1908, tre fjärdedelar eller fler
av arbetarna omfattades av turordningsregler var förutom branschorganisationer och lokala arbetsgivarorganisationer även de tre stora arbetsgivarorganisationerna, SAF, CA och Allmänna arbetsgivareföreningen parter.
Bland yrkesarbetarna omfattades utöver elektriker och typografer en stor
andel murare och målare av turordningsregler. Bland fackförbund där
medlemmarna i stor utsträckning saknade yrkesutbildning utmärkte sig
Grov- och fabriks genom att vara representerat inom mer än hälften av delnäringarna där tre fjärdedelar eller fler av arbetarna berördes av turordningsregler. Grov- och fabriks var ett fackförbund speciellt för arbetare utan
yrke, med hög grad av utbytbarhet, som torde ha haft stort behov av dessa
1

Se t.ex. SOU 1931:20, s. 388.
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bestämmelser, och verkar också ha fått dem införda i många avtal (se Tabell
A.6a, Bilaga A).
Även inom de delnäringar där 50–74 procent av arbetarna berördes av
turordningsregler var Grov- och fabriks representerat inom flest områden.
De flesta av delnäringarna i denna grupp kan hänföras till fabriksarbeten.
SAF, Allmänna arbetsgivareföreningen, Repslageriidkarnas förening och
lokala arbetsgivarorganisationer var arbetsgivarpart i dessa delnäringar. De i
urvalet ingående fackförbunden var inte ensam arbetarpart inom någon delnäring i denna grupp (se Tabell A.7a, Bilaga A).
I de delnäringar där 25–49 procent av arbetarna omfattades av turordningsregler förekom såväl fabriksarbeten som hantverk och annan verksamhet. Grov- och fabriks tecknade avtal inom nästan alla dessa delnäringar.
Samtliga stora arbetsgivarorganisationer var delaktiga som part (se Tabell
A.8a, Bilaga A).
Inom många delnäringar berördes dock mindre än en fjärdedel av arbetarna av turordningsregler. Till dessa hörde Metalls och Beklädnads kärnområden (se Tabell A.9a, Bilaga A).
Nedbrutet på delnäringar, avtalsslutande parter och typ av arbete vid årets
slut 1907 hade Elektrikerna och Typograferna, med en hög andel yrkesarbetare, riksavtal innehållande turordningsregler gällande så gott som samtliga arbetare slutna med respektive branscharbetsgivarorganisationer. Inom
delnäringar där tre fjärdedelar eller fler av arbetarna omfattades av turordningsregler var två hantverksarbetareförbund, Murarna och Målarna, och ett
förbund för arbetare utan yrke, Grov- och Fabriks, part. De tre stora arbetsgivarorganisationerna SAF, CA och Allmänna arbetsgivareföreningen förekom som arbetsgivarpart. Inom delnäringar där mellan 25 och 74 procent av
arbetarna omfattades av turordningsregler hade Grov- och Fabriks flest avtal.
Inom dessa delnäringar förekom såväl hantverks- som fabriksarbete och
annan verksamhet. På arbetsgivarsidan förekom samtliga tre stora arbetsgivarorganisationer, bransch- och lokala arbetsgivarorganisationer som part.
Den relativt stora utbredningen av turordningsregler i avtal gällande hantverks- och yrkesarbetare kan delvis förklaras av deras organisatoriska försprång och mindre utbytbarhet. Det faktum att Grov- och Fabriks låg så pass
väl framme i detta avseende kan dock inte förklaras av att de skulle ha utgjort ett socialt självständigt arbetarkollektiv. Medlemmarna torde dock ha
haft en stark motivation på grund av att de oftast var lätt utbytbara. En stor
andel av befolkningen var vid denna tidpunkt van vid grovarbeten.
Beträffande de i urvalet ingående fackförbundens medlemmar omfattades
alla, eller nästan alla, typografer, omkring hälften av handelsarbetarna, cirka
en tredjedel av bleck- och plåtslageriarbetarna samt högst 8 respektive
9 procent av metall- och beklädnadsarbetarna av avtalade turordningsregler
vid årets slut 1907.
Turordningsreglernas utbredning i kollektivavtal under den tid som
undersökningen omfattar ger stöd för hypotesen att bilden av kollektivavtals108

regleringen blir en annan än den gängse om avtal där LO och SAF inte var
avtalsslutande parter tas med i beskrivningen. Utbredningen motsäger inte
heller antagandena om vid vilka tidpunkter de fackliga organisationerna hade
större förutsättningar att genomdriva begränsningar av § 23.
Turordningsreglernas utbredning varierade kraftigt mellan olika näringsgrenar och det räcker inte med en indelning i olika förutsättningar för
hantverksarbetare, andra yrkesutbildade arbetare och arbetare utan yrkesutbildning för att förklara variationerna. Detta ger stöd för tesen att angelägenhetsgrad och förmåga att genomdriva kraven kunde verka i olika riktning.
Vad stod det i de gällande turordningsreglerna? Vilka kriterier och tilllämpningsregler förekom i olika arbetargruppers avtal och hur förändrades
det över tid, från årets slut 1907 till 1930-talets senare hälft? Beträffande
1930-talets senare hälft berörs även frågan vilka principer fackförbunden
hade tillämpat när de haft möjlighet att vara med och bestämma och vilka
principer de skulle vilja följa.
Hur man formulerade turordningsregler om uppsägning och återanställning i gällande avtal vid 1907 års slut varierade. Olika turordningskriterier
användes och kombinerades på olika sätt med andra stadganden som berörde
§ 23. I det urval kollektivavtal som Kommerskollegium fann representativt
utgjorde endast anställningstiden kriterium för turordning i ett antal avtal,
men med varierande formuleringar. I en del avtal användes termerna ta
hänsyn till respektive bör, andra avtal innehöll den tvingande formuleringen
2
skall. Vid nämnda tidpunkt var det relativt vanligt med separata avtal för
manliga respektive kvinnliga arbetare. De senare kunde skilja sig från de
förra genom t.ex. lägre löner, strängare ordningsregler och avsaknad av
3
turordningsregler. Oftast var det dock inte olika avtal för samma arbete.
Kvinnor arbetade vanligtvis med vissa arbetsuppgifter och män med andra. I
en del avtal som hade anställningstiden som enda turordningskriterium
4
gällde turordningen även företrädesrätt till återanställning. Utan regler om
företrädesrätt till återanställning är det lätt för arbetsgivarna att ”trixa” med
arbetsbrist. I några avtal skulle intresse för företrädesrätt till återanställning
5
anmälas för att vara gällande. Bestämmelser om arbetsdelning genom daglig
6
arbetstidsförkortning innan uppsägning fick ske förekom.
2

För det sistnämnda se t.ex. avtalet mellan Aktiebolaget Barnängens tekniska fabrik i
Stockholm och dess manliga arbetare, Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 347.
3
Se t.ex. avtal mellan Hälsingborgs gummifabrik och Grov- och fabriks samt det efterföljande
avtalet för kvinnliga arbetare. Det förra innehöll turordningsregler men inte det senare,
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 173–177.
4
Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 175.
5
Se t.ex. i avtalet mellan Råå varfs aktiebolag och Träarbetarnas avdelning i Råå,
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 302. Såväl företrädesrätt till återanställning som att
arbetare måste anmäla anspråk på sådan fördes långt senare in i lagen om anställningsskydd,
se lagen om anställningsskydd 1974:12, 25 § respektive 27 §.
6
Se t.ex. Vagnmakeriarbetarnes fackförenings avtal med Vagnmakeriidkarnes förening och
vagnmakeriidkare utom förening, Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 210. Att dela på
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7

Utöver anställningstid var bosättningsort och försörjningsplikt vanliga
turordningskriterier, det senare ibland uttryckt med formuleringar som ömmande omständigheter.8 I en överenskommelse skulle arbetsdelning i första
hand ske och först därefter avsked med turordning efter anställningstid, men
9
bara för ungkarlar, gifta hade företräde att få stanna kvar längst. Eftersom
termen ungkarlar används i avtalet är det troligt att avtalet endast omfattade
män. Det var sannolikt inte civilståndet i sig som utgjorde skäl för företräde
utan den manliga försörjningsplikten. Ett annat tilläggskriterium till anställningstiden var skicklighet. I ett avtal skulle vid arbetsbrist arbetstiden först
förkortas för att undvika avsked, om avsked ändå måste ske skulle hänsyn
tas till arbetarnas skicklighetsgrad, anställningstid och övriga kvalifika10
tioner. Vad som föll under begreppet övriga kvalifikationer framgår inte.
I andra avtal skulle anställningstiden fälla utslaget vid lika duglighet och
11
lämplighet. En annan variant var att arbetsgivaren skulle ta hänsyn till flit,
12
arbetsduglighet och anställningstid. Ingen vägledning om hur de olika kriterierna skulle vägas mot varandra gavs. I andra avtal gjordes prioritetsordningar mellan olika kriterier.13 I samband med öppna konflikters avslutande
förekom att turordning vid återgång till arbete reglerades. Inga andra arbetare fick i dessa fall antagas, förrän samtliga som deltagit i konflikten tagits
14
tillbaka.
arbetet genom daglig arbetstidsförkortning är något som kan kännas igen från den nutida
debatten, men i början av 1900-talet gjordes det också i praktiken.
7
Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 107, 321 och 365.
8
I avtal mellan Kungl. Maj:t och Kronan och Fredrikshofs verkstadslag samt Sadelmakar- och
tapetserareförbundets Stockholmsavdelning stadgades att arbetstiden först skulle minskas vid
arbetsbrist, om inte detta hjälpte utan avsked måste ske skulle det ske i omvänd ordning mot
den i vilken arbetarna blivit antagna. Undantag kunde göras för arbetare, vilka befann sig i
synnerligen ömmande omständigheter, se Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 183.
9
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 283.
10
I allmänna bestämmelser och tariffer för bokbindaryrkena i Sverige, med undantag av
Stockholm, Eskilstuna och Göteborg med omgivningar, se Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908),
s. 217, 13 §. Värt att notera, trots att det ligger lite utanför ämnet, är att avtalet även innehöll
regler angående ledighet för uppdrag: ”Då arbetare anlitas i föreningsangelägenhet, och
ifrågavarande uppdrag icke lämpligen kan utföras å annan tid än arbetstiden, skall ledighet,
efter därom gjord framställning, beviljas.” Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 218. Rätten
till ledighet för fackliga uppdrag fanns alltså i vissa kollektivavtal redan vid årsskiftet
1907/1908.
11
Avtal mellan Elektriska arbetsgivareföreningen och Elektrikerna, se Arbetsstatistik, A:5,
Del II (1908), s. 301.
12
Se avtalet mellan å ena sidan Skånes Nyheter, Arbetet, Förlagsaktiebolaget i Malmö
tryckeriavdelningens expedition och Aktiebolaget Skånska Dagbladet och å andra sidan
Handels avdelning 12 i Malmö, Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 434.
13
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 417.
14
Se t.ex. överenskommelsen mellan Verkstadsföreningen och Landssekretariatet samt
Metall, Gjutarna och Träarbetarna, i Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 294–295.
Likalydande avtal skrevs även mellan Verkstadsföreningen och det arbetsgivarvänliga
Svenska arbetareförbundet (SvA), se Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 291.
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Även vid 1920 års slut förekom kriterierna anställningstid, försörjningsplikt och bosättningsort i de avtal som innehöll turordningskriterier, men det
15
var som tidigare nämnts få avtal omfattande få arbetare. Inom den
kommunala verksamheten fanns omplaceringsrätt, turordningsregler vid
16
befordran och även indelning i turordningskretsar förekom.
Beträffande turordningskriterier vid 1930-talets mitt uppgav fjorton av 40
fackförbund, i svaren på LO:s cirkulär 908, att de hade avtal där endast anställningstidens längd utgjorde kriterium vid avsked. Vanligen gällde reg17
lerna även vid permitteringar och återanställning. Tolv fackförbund uppgav
sig ha tillämpat anciennitetsprincipen (d.v.s. den med längst anställningstid
har företräde till fortsatt anställning före senare anställd) när de varit med
och bestämt, några först efter att försök gjorts med förkortad arbetstid,
18
växelvis permittering etc. Fler än de som tillämpat anciennitetsprincipen
19
önskade göra detta. Några av dem ansåg att principen inte alltid var den
20
mest rättvisa men att det var svårt att finna någon annan robust princip.
Avtal mellan fackförbund eller avdelningar och oorganiserade arbetsgivare och andra arbetsgivarorganisationer än SAF innehöll i stor utsträckning turordningsregler. Inom en del avtalsområden gällde turordningen inom
15

Se t.ex. SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 101.
SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 185–186, 191–192, 210, 226 och 245.
17
I detta och följande stycken avses där endast fackförbundets namn anges i not respektive
fackförbunds svar på cirkulär 908, vilka återfinns i § 23-utredningen, LO:s arkiv. De förbund
som uppgav att de hade avtal där endast anställningstidens längd utgjorde turordningskriterium vid avsked var Bokbindarna, Byggnadsträ, De Förenade förbunden, Gjutarna, Grovoch fabriks, Handels, Kommunal, Lantarbetarna, Livs, Metall, Stenindustriarbetarna, Textil,
Transport och Väg- och vatten. Av ovan nämnda förbund förekom Byggnadsträ, Grov- och
fabriks, Kommunal, Handels, Livs, Metall, Textil och Transport som part i avtal som
behandlades i Arbetsdomstolen och som innehöll turordningsregler baserade på endast
anställningstid, se Glavå (1999), s. 148–155. Utöver de förbund, vilka själva angett att de
hade avtal innehållande turordningsregler baserade endast på anställningstiden förekom även
Murarna som part i avtal som behandlades i Arbetsdomstolen åren 1935–1939 och som
innehöll sådana regler, se Glavå (1999), s. 153.
18
Dessa var Beklädnads, Bokbindarna, Bryggeriarbetarna, Byggnadsträ, Handels, Livs,
Metall, Pappers (41 av förbundets avdelningar), Sadelmakeri- och tapetserareförbundet,
Stenindustriarbetarna, Transport, och Väg- och vatten. § 23-utredningen, LO:s arkiv.
19
Eventuella tillägg anges inom parentes. Till dessa hörde Beklädnads, Bokbindarna (hänsyn
borde även tas till arbetares ålder), Bryggeriarbetarna (även företräde till återanställning i
turordning), Gjutarna (inom respektive yrkesgrupp), Gruv, Handels (efter rådslag med den
fackliga organisationen), Järnvägsmännen (samt förhandling), Kakel- och Plattarbetarna,
Kommunal (inom respektive fack eller grupp efter anställningstiden i kommunen), Livs
(såvida inte särskild yrkesskicklighet nödvändiggjorde annan ordning, även skyldighet att
uppge saklig grund för avskedande), Metall, Murarna, Pappers (företrädesrätt till återanställning), Skogs- och Flottningsarbetarna, Stenindustriarbetarna (även företrädesrätt till
återanställning), Telegraf- och telefonmannaförbundet (även företräde till återanställning i
turordning, inom distriktet) samt Väg- och vatten (arbetsgivarna borde medverka till organiserandet av arbetarna, och konferera med den fackliga organisationen på platsen så att
denna kunde utöva nödvändig kontroll över såväl antagande som avskedande av arbetare).
§ 23-utredningen, LO:s arkiv.
20
Se Beklädnads, Gruv och Metall, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
16
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viss turordningskrets. Kretsindelningen varierade, i några fall utgjorde respektive fack eller grupp turordningskrets, i andra kommunen, distriktet,
eller arbetare med likvärdiga arbetsuppgifter.
Flera förbund ansåg att anställningstiden inte ensam skulle avgöra. De
kriterier som anställningstiden oftast kompletterades med var försörjnings21
plikt alternativt familjeförhållanden. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist tillämpades dessa kriterier även av fackförbund som inte hade dem
22
införda i avtal. Det förekom också att försök först gjordes med förkortad
arbetstid. Kriterierna gällde ofta även vid permittering och återanställning.
I vissa fall gick det att övertala även de organiserade arbetsgivarna att följa
23
principen, oavsett avtalsbestämmelserna. Fem av de åtta förbund som tilllämpat principen anställningstid och försörjningsplikt ansåg den även önsk24
värd. Ett av dem påpekade att det också borde finnas regler som garan25
terade de anställda inflytande över bedömningen av försörjningsplikten. Ett
annat förbund hade när det varit med och bestämt hävdat att yngre och senast
anställda skulle gå först och familjeförsörjare i allmänhet skyddas. Det var
enligt detta förbunds mening dock inte möjligt att fastslå att det alltid skulle
26
förfaras så, utan måste bedömas från fall till fall. I förhandlingar om avtal
med oorganiserade arbetsgivare hade vissa förbund av taktiska skäl funnit
det lämpligt att hålla på anciennitetsprincipen, trots att de ansåg behovsprincipen mer riktig, detta eftersom arbetsgivarna ansåg principen enklast att
27
tillämpa.
I ett avtal skulle vid driftsinskränkning det kvarvarande arbetet fördelas
rättvist mellan samtliga ordinarie arbetare, dock skulle gift kvinna, vars man
hade sysselsättning och full lön, kunna räknas bland dem som först permit21

Fem fackförbund uppgav sig ha något av detta infört som kompletterande kriterium till
anställningstiden. Reglerna avsågs oftast gälla även vid permittering och återanställning. Se
De Förenade förbunden, Grov- och fabriks, Litograferna, Pappers, och Telegraf- och telefonmannaförbundet, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
22
Dessa var De förenade förbunden, Frisörerna, Försvarsverkens Civila Personals Förbund,
Litograferna, Pappers (12 av avdelningarna), Sko- och läder, Träarbetarna och Typograferna.
§ 23-utredningen, LO:s arkiv.
23
Grov- och Fabriks och Litograferna. Det senare förbundet lät meddela att deras effektiva
platskontroll hindrade godtyckliga avskedanden. Om en arbetare avskedades utan av dem
godkänd orsak, och rättelse inte nåddes i förhandlingar, vidtog de motåtgärder, t.ex. avfolkning. Detta kände arbetsgivarna till och det medförde, enligt Litograferna, att dessa undvek att
konstra vid uppsägningar. ”På grund av förbundets begränsning till vissa yrkesgrupper ha vi
möjlighet till individuell kontroll och omvårdnad av varje enskild arbetare (omöjligt om
industriförbundsplanen skall tillämpas).” Parentesen lades troligen till eftersom förbundet i
strid med Landsorganisationens organisationsplan behållit ett antal blecktryckare som enligt
denna skulle tillhöra Metall. Förbundet sade sig hellre gå ur LO än uppge dessa medlemmar
då det skulle förstöra platskontrollen. § 23-utredningen, LO:s arkiv.
24
Se De förenade förbunden, Försvarsverkens Civila Personals Förbund, Sko- och Läder,
Textil, och Typograferna, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
25
Se Försvarsverkens Civila Personals Förbund, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
26
Se Sko- och läder, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
27
Se Textil, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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terades, men hänsyn skulle likväl tas till anställningstiden. I ett annat hade
tvärtom överenskommits att, under förutsättning av lika arbetsduglighet och
skötsamhet i övrigt, de senast intagna skulle avskedas före de äldre anställda
28
och de ogifta före de gifta. Företrädesrätt till återanställning gällde i båda
avtalen. Anledningen till inkonsekvensen i fråga om gifta och ogifta var
sannolikt att det i det senare fallet handlade om män. Tanken om manlig
försörjningsplikt ledde till att en gift kvinna, åtminstone om hennes make
bedömdes kunna försörja henne, fick ett sämre anställningsskydd. Bland
männen var det istället de ogifta som fick sämre skydd. Gifta kvinnor och
ogifta män missgynnades då manlig försörjningsplikt användes som turordningskriterium.
I några fall kompletterades anställningstid och försörjningsplikt med
29
yrkesskicklighet alternativt duglighet. Det var inte fackförbunden som
framförde krav på att föra in duglighet som kriterium. Arbetsgivarna hade
alla möjligheter att förklara den ene arbetaren mindre skicklig eller duglig än
30
31
den andre. Inom några områden gällde kriterierna vid lika duglighet. Alla
kriterier skulle inte väga lika. Duglighet är ett vidare och mindre klart begrepp än yrkesskicklighet, andra förmågor än de som har med yrkets utövande kan tas med i beräkningen. Ibland togs hänsyn till anställningstid,
försörjningsplikt och yrkesskicklighet utan att något av kriterierna dominerade de övriga. Hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall vägdes
32
mot varandra.
Inom två förbund hade anställningstid tillämpats i kombination med
33
avtalspension. Äldreavgångar hade skett i syfte att bereda yngre arbetare
möjlighet till fortsatt anställning. I en del fall delades kostnaden för avtals-

28

Se Grov- och fabriks, s. 5, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
Se Frisörerna, Försvarsverkens Civila Personals Förbund, Grov- och fabriks och
Sågverksindustriarbetarna, i § 23-utredningen, LO:s arkiv. Se även Kollektivavtal mellan
Kung. Arméförvaltningens Intendentsdepartement och Försvarsverkens Civila Personals
Förbund angående löne- och arbetsvillkor för den civila, icke arbetsledande personalen vid
truppförbandens matinrättningar av den 4 februari 1935. Stockholm 1935, 3 § moment 2,
s. 4, Kollektivavtal mellan Kung. Arméförvaltningens Intendentsdepartement och Försvarsverkens Civila Personals Förbund angående löne- och arbetsvillkor för den civila, icke
arbetsledande personalen vid truppförbandens intendenturverkstäder och tvättinrättningar av
den 3 juli 1934. Stockholm 1934, 3 § moment 2, och Kollektivavtal mellan Kungl.
Marinförvaltningen, å ena sidan, samt Försvarsverkens Civila Personals Förbund och
Svenska Metallindustriarbetareförbundet, å andra sidan, innefattande allmänna bestämmelser, avlöningsbestämmelser, förhandlingsordning m m. för arbetare vid marinen av den
16 november 1934. Stockholm 1934, 2 § moment 7, s. 4, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
30
Se Försvarsverkens Civila Personals Förbund, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
31
Frisörerna, se även Elektrikerna. I det senare förbundets avtal skulle de med den längsta
anställningstiden behållas vid lika duglighet och lämplighet. Företrädesrätt till återanställning
gällde efter samma principer. § 23-utredningen, LO:s arkiv.
32
Se Sågverksindustriarbetareförbundet, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
33
Se Järnvägsmännen och Tobaks, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
29
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pensionerna mellan arbetsgivaren och personalen. Avgångsvederlag och
34
avtalspensioner baserades på ålder, kön och anställningstid.
Vid Statens Järnvägar var all ordinarie personal konstitutorialanställd, de
hade så kallad livstidsanställning, och kunde inte avskedas annat än på grund
35
av brott eller försummelse.
Det var inte ovanligt att försök gjordes med förkortad arbetstid, i form av
daglig arbetstidsförkortning eller växelvis permittering, innan uppsägningar
skedde oavsett vilka turordningskriterier som stadgades. En del fackförbund
ville i det längsta undvika avsked och ansåg det rättvist att i stället dela på
arbetet genom arbetstidsförkortning. Andra förbund hade genom tidigare
erfarenheter blivit negativt inställda till detta. Med negativt laddade ord kan
samma företeelse beskrivas som konjunkturanpassad arbetstid eller permittering utan lön. Olika inställning till förkortad arbetstid för alla istället för
uppsägningar av några kan förklaras av olika betingelser inom olika branscher. I väl avgränsade yrken där arbetet var säsongbetonat och det var
sannolikt att full sysselsättning snart åter skulle komma att råda kan det ha
fungerat så som arbetarna tänkt sig. Om alla arbetade kortare tid istället för
att några blev arbetslösa fanns det inte arbetslösa som konkurrerade om
arbetstillfällena genom att bjuda under när det gäller villkoren. Som sidoeffekt kunde kanske de kortare arbetsdagarna ge möjlighet till rekreation, så
att arbetarna inte slet ut sig lika fort som i annat fall. Förutsättningen är dock
att lönerna inom området var tillräckligt höga för att det skulle vara möjligt
att leva på den mindre lön som arbetstidsförkortningen förde med sig. Inom
några mindre yrkesförbund med säsongbetonade arbeten avtalades om att
36
arbetstiden skulle förkortas vid mindre arbetstillgång. I förbund som inte
37
var yrkesförbund förekom liknande bestämmelser sällan. Principen verkar
dock ha tillämpats på arbetsplatsnivå genom överenskommelse mellan
personalen och arbetsgivaren inom flera förbund trots att den inte stod i
något avtal.
Även andra varianter av arbetsfördelning förekom. Vid ackordsarbete var
det t.ex. viktigt att arbetet fördelades så att förtjänsten blev så lika som möjligt. Detta kan ju tyckas ha mer att göra med att leda och fördela än att antaga och avskeda, men vid raka ackord där inte väntpengar förekom fick det
38
samma effekt som att bli tillfälligt entledigad – inget arbete ingen lön.
Elektrikerna var det enda förbund som sade sig ha tillämpat den princip
som senare skrevs in i Saltsjöbadsavtalet, att de med längst anställningstid
34

Se Tobaks, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
Se Järnvägsmännen, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
36
Se Bleck- och Plåt, Gjutare-, och Sadelmakare- och tapetserareförbundet, i § 23utredningen, LO:s arkiv. Se även Målareförbundet (1929), § 3, och Målareförbundet (1933), i
§ 23-utredningen, LO:s arkiv.
37
Grov- och fabriks och Metall hade sådana bestämmelser i några av sina kollektivavtal. § 23utredningen, LO:s arkiv.
38
Se Beklädnads, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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vid lika duglighet och lämplighet i det längsta skulle behållas. Några förbund
sade sig helt ha saknat medbestämmande. Dessa var svaga fackförbund inom
39
svårorganiserade områden.
Det är uppenbart att anställningstid var dominerande turordningskriterium. Det ingick i alla avtal innehållande turordningsregler, men tilläggskriterier förekom ofta. Ett sådant var försörjningsplikt. Det hade inte lika stor
spridning, men förekom hela undersökningsperioden. Bosättningsort som
kriterium var vanligt vid årets slut 1907 och 1920 men hade i stort sett
försvunnit vid 1930-talets mitt. Anställningstid och bosättningsort går i de
flesta fall att relativt objektivt fastställa. Tillämpning av försörjningsplikt
som kriterium kan däremot medföra komplicerade bedömningar. Behovsprincipen var ofta omhuldad av fackförbunden, men svår att tillämpa. Till de
mer subjektiva kriterier som förekom hela tidsperioden, dock inte i lika stor
utsträckning som tidigare nämnda kriterier, hör duglighet, lämplighet, nit,
yrkesskicklighet och övriga kvalifikationer. Något av dessa infördes ofta på
arbetsgivares begäran som tilläggskriterium när arbetarna begärde turordning
efter anställningstid.
Anställningstid användes som kriterium vid såväl uppsägning, återanställning, permittering som vid återgång till arbete efter konflikt. Det var
relativt vanligt att försök först skulle göras med förkortad arbetstid innan
uppsägningar vidtogs. I urvalet avtal gällande år 1920 förekom även turordning vid befordran och omplacering och även indelning i turordningskretsar.
Nytillskottet på 1930-talet var äldreavgångar, att kombinera turordning efter
anställningstid med avtalspension för de äldsta arbetarna.
Fler förbund än de som hade turordningsregler i avtal tillämpade och önskade tillämpa sådana. Variationsrikedomen var stor och kombinationsmöjligheterna många. I en allmän redogörelse som denna är det svårt att redovisa hur turordningskriterierna skilde sig mellan olika arbetargrupper.

Organisationsklausuler
Organisationsklausuler var kontroversiella. De hindrade inte endast snålskjutsåkning utan användes även för att utestänga medlemmar i konkurrerande fackliga organisationer, i Sverige i praktiken främst syndikalister organiserade i SAC. Det är sannolikt att en del arbetsgivare inte hade något emot
att bidra till det senare.

39

Dessa var Hotell- och Restaurang, Kakel- och Plattarbetareförbundet, Textil, Skogs- och
Flottningsarbetareförbundet och Lantarbetarna. I fråga om trakasserier hade de två sistnämnda
dock i några fall vunnit rättelse. Lantarbetarna pekade på att det på grund av att det som regel
endast fanns ett litet antal anställda hos varje arbetsgivare var lätt för arbetsgivarna att
provocera fram skäl för avskedande, och svårt att bevisa föreningsrättskränkning. § 23utredningen, LO:s arkiv.
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Av Arbetsdomstolens domar i fall rörande organisationsklausuler under
den aktuella tidsperioden framgår att det före år 1937, enligt rättspraxis var
arbetsgivarens skyldighet att avskeda såväl oorganiserade som medlemmar i
konkurrerande facklig organisation i de fall arbetsgivaren hade undertecknat
40
avtal innehållande ensamrätt till arbete för viss organisations medlemmar.
Åren 1937–1939 var domstolens praxis att arbetsgivarens skyldighet att avskeda oorganiserade och medlemmar i konkurrerande facklig organisation
inte gällde sådana personer som redan var anställda då organisationsklausulen trädde i kraft. Klausulen kunde alltså inte få retroaktiv verkan. Lagstiftarna lämnade också medvetet utrymme för organisationsklausuler när
lagen om förenings- och förhandlingsrätt beslutades år 1936. Ingen be41
stämmelse om så kallad negativ föreningsrätt infördes i denna lag.
I det följande sker en redogörelse för organisationsklausulernas utbredning och innehåll. Andel under året tecknade avtal 1908–1927 innehållande
organisationsklausuler och andel berörda arbetare redovisas i Diagram 3.4.
Ser man på trenden under tidsperioden 1908–1927 ökade andelen under
året tecknade avtal innehållande organisationsklausul. Andelen omfattade
arbetare minskade trendmässigt fram till år 1918 för att därefter öka från år
1921. Andelen berörda arbetare var mindre än andelen avtal, små avtal
innehöll oftare organisationsklausul än större. Under storkonfliktåret ökade
utbredningen, troligen ett resultat av att det var ett krav för att återgå till
arbetet efter konflikten, i annat fall skulle fler arbetsgivare valt att behålla
strejkbrytare och endast anställa oorganiserade. I avtal tecknade år 1910
lyste organisationsklausulerna nästan helt med sin frånvaro, för att därefter
öka starkt i avtal under år 1912. Efter detta år sjönk andelen tecknade avtal
innehållande organisationsklausuler fram till år 1921 då organisationsklausulernas utbredning i avtal de åter började öka. De årliga variationerna
var dock stora (För sifferuppgifter till detta stycke se Tabell A.1b, Bilaga A).
Beträffande vid olika tidpunkter gällande avtal var organisationsklausulernas utbredning inte lika stor som turordningsreglernas. Vid årets slut
1907 förekom organisationsklausuler i drygt var tionde avtal, dessa berörde
sex procent av arbetarna. Organisationsklausuler gällde främst hantverks42
och byggnadsarbetare. Inom knappt hälften av näringsgrupperna förekom
inga organisationsklausuler alls (se Tabell A.2b, Bilaga A). I det fall SAF
och övriga arbetsgivarorganisationer lyckades med det som framställts som
deras viktigaste motiv till decemberkompromissen – att försvåra arbetarnas
organisering genom att inte tillåta organisationsklausuler – borde de nämnda
43
avtalen vara fleråriga avtal tecknade före denna. Av redogörelsen över de
40

Detta stycke bygger på Geijer & Schmidt (1958), s. 89–96.
Lagen om förenings- och förhandlingsrätt 1936:506.
42
Inom hantverk och byggnadsverksamhet berördes nio procent av arbetarna, men mindre än
en procent av fabriksarbetarna omfattades, se Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 216.
43
Angående SAF:s motiv till decemberkompromissen se t.ex. Källström (2001), s. 303.
41
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Diagram 3.4. Andel under året tecknade avtal innehållande organisationsklausuler och andel berörda arbetare samt trendlinjer, åren 1908–1927.
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Källor: SOS, Socialstatistik (1908–1928).
Kommentar. Åren 1918–1920 saknas uppgifter om antal arbetare, varför någon andel ej har
kunnat räknas fram. Poly. i förklaringen står för polynom (icke linjär) trendlinje, y=
a+b1*x+b2*x2.

under året tecknade avtalen innehållande organisationsklausuler har dock
redan framgått att sådana bestämmelser infördes i avtal även efter decemberkompromissen.
Vid årets slut 1907 omfattades störst andel och störst antal arbetare av
organisationsklausuler inom transporter. Transportarbetare har betraktats
som i hög grad utbytbara och kan därmed anses ha haft ett relativt stort
44
behov av organisationsklausuler. Att dessa i stor utsträckning lyckades få in
organisationsklausuler i sina avtal kan bero på att många andra verksamheter
var beroende av att transporterna flöt friktionsfritt. Arbetsgivare kan ha gått
med på eftergifter för att slippa störande avbrott. En annan delförklaring kan
45
ha varit förekomsten av socialt självständiga arbetarkollektiv. En överväldigande majoritet av de berörda transportarbetarna var stuveriarbetare, bland
46
dessa omfattades nästan alla av organisationsklausuler. Stuveriarbetarna är
47
kända för sin kamp för kontrollen över anställningarna i hamnarna. Även
inom byggnadsverksamheten och närings- och njutningsmedelsindustrin
berördes ett relativt stort antal arbetare. Inom byggnadsverksamheten var det
fråga om yrkesarbetare, men de hade oftast kortvariga anställningar, varför
44

Eric Hobsbawm menar dock att det är vilseledande att beteckna hamnarbetet som okvalificerat. Se Hobsbawm (1964), s. 207.
45
Åmark (1986), s. 64–65, 156 och 159.
46
För fördelning på delnäringar se Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 375–381.
47
Redogörelser finns bl. a. i Johansson (1982), kapitel 5; Lindley (1977) och Tidman (1998).
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48

organisationsklausulerna var betydelsefulla för dem. Inom närings- och
njutningsmedelsindustrin berördes främst bageri- och konditoriarbetare (se
Tabell A.2b, Bilaga A).
Verksamma fackförbund inom de delnäringar där mer än hälften av
arbetarna vid årsslutet 1907 berördes av organisationsklausuler var Transport, Stuckatörerna, Grov- och fabriks, Sågverksarbetareförbundet och
49
Bageri- och konditori. Arbetsgivarparter var SAF, Allmänna arbetsgivareföreningen, branscharbetsgivarorganisationer och lokala arbetsgivarför50
eningar. De fackförbund som tecknade avtal innehållande organisationsklausuler representerade såväl yrkesarbetare som icke yrkesarbetare. Inom
de för denna studie utvalda fackförbunden förekom organisationsklausuler
inte alls i Typografernas och Metalls avtal. Inom Beklädnads, Bleck- och
Plåt och Handels berördes vid årets slut 1907 mellan sju och tio procent av
arbetarna.
Inom stuverirörelsen och bageri- och konditorinäringen var avtalsbestämmelserna av olika karaktär. På bagerierna var ensamrätt till arbete för fack51
föreningsmedlemmar vanligt. Inom stuveriverksamheten stadgades om
52
företrädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar. Omfattande bestäm53
melser om hur anställningarna skulle fördelas var vanliga i stuveriavtalen.
54
Inom andra branscher var bestämmelserna ofta mindre detaljerade. Ensamrätt till arbete och ömsesidiga organisationsklausuler förekom företrädesvis

48

För fördelning på delnäringar se Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 375–381.
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 1–66. Även Svenska Arbetareförbundet (SvA) hade ett
avtal inom stuverirörelsen. SvA expanderade kraftigt just under denna tid, åren 1906–1908,
därefter följde en nedgång under åren 1909–1911. SvA hade avdelningar i större delen av
riket och förekom i de flesta näringar. Eftersom det mesta av förbundets dokumentation
brändes upp vid förbundets upphörande år 1920 finns det oklarheter om dess medlemsantal.
Troligt är dock att medlemsantalet aldrig översteg 10 000. SvA tog emot ekonomiska bidrag
från arbetsgivare, John Bernström på Separator AB var en särskilt aktiv understödjare. Se
Myrman (1973), s. 99–110, och Flink (1978), s. 29–37.
50
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 1–66.
51
Avtal mellan Kiruna bageriidkare och Bageri- och Konditoriarbetarförbundets avdelning 49,
gällande den 15 augusti 1907 till den 1 maj 1909, se Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908),
s. 100–101. Likalydande bestämmelse gällde även vid Kirunas kvinnliga bagerier. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 102.
52
Se t.ex. prislista och ordningsregler upprättade mellan Norrlands stufvareförbunds Sundsvallsavdelning och Sundsvalls stufveriarbetarefackförening i Arbetsstatistik, A:5, Del II
(1908), s. 447–450, § 6 och § 11. I samma avtal fanns även en bestämmelse om blockadplikt,
§ 18; blockad mot fartyg som blivit blockerat på grund av att det på annan plats använt oorganiserade arbetare kunde om parterna så fann lämpligt enligt denna paragraf hävas genom
erläggande av ett 20 procent högre lossnings- eller lastningspris, vilket delades lika mellan
arbetarnas och arbetsgivarnas organisationer. I en annan paragraf, § 20, förband sig fackföreningen att inte lämna arbetskraft till arbetsgivare, vilka inte var medlemmar i Norrlands
stufvareförbund, innan förhandling skett mellan organisationerna.
53
Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 443–446.
54
Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 166–167.
49
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inom hantverk. Företrädesrätt till arbete var vanligare gällande icke yrkesutbildade arbetare.
Vid årets slut 1920 hade organisationsklausulernas utbredning, liksom
turordningsreglernas, minskat. Endast inom handel och varulager och livsmedelsindustrin omfattades mer än var tionde arbetare av avtal med organisationsklausuler (se Tabell A.3b, Bilaga A). Inom livsmedelsindustrin var
55
det, som tidigare, främst bageriarbetare som berördes. Transport hade en
överenskommelse med SAF angående arbetet i hamnarna, vilken gav fack56
föreningarna stor möjlighet att påverka antagningen. Inom de för undersökningen utvalda fackförbunden var det endast Handels avtal som innehöll
organisationsklausuler i någon utsträckning värd att nämna: all personal
skulle efter anställning vara medlem i organisationen, personalen skulle själv
57
se till efterlevnaden.
Vid årets slut 1929 hade utvecklingen vänt, nästan dubbelt så många
omfattades då av organisationsklausuler jämfört med årets slut 1907, och
reglerna förekom i mer än tre gånger så många avtal. Organisationsklausuler
var på kraftig uppgång vid ingången av 1930-talet. De fanns i flest avtal och
berörde flest arbetare inom livsmedelsindustrin, handel och varulager, och
byggnadsverksamheten. Handel och varulager hade både den största andelen
avtal med organisationsklausuler och den största andelen arbetare berörda av
dem. Nära hälften av handelsarbetarna omfattades. Fackföreningsrörelsens
tillväxt under 1920-talet och de många avtalen med oorganiserade arbetsgivare bidrog sannolikt till den ökning av såväl antalet avtal innehållande
organisationsklausuler som antal omfattade arbetare som skedde fram till
1929 års slut. Antalet avtal innehållande organisationsklausuler fyrdubblades
mellan årsslutet 1920 och årets slut 1929. Antalet arbetare omfattade av
organisationsklausuler mer än tredubblades under samma period. Handels
var det enda förbund i urvalet som i stor utsträckning tecknade avtal innehållande organisationsklausuler och utmärkte sig genom att ha en relativt
hög andel medlemmar omfattade av organisationsklausuler hela tidsperioden. Inom handel och varulager, transport, livsmedelsindustri och byggnadsverksamhet hade organisationsklausulerna störst utbredning under hela
tidsperioden (se Tabellerna A.2b–A.4b, Bilaga A).
Organisationsklausulernas ökade utbredning tycks ha fortsatt under 1930talet. Landssekretariatet ställde år 1937, i cirkulär 943, frågan: Finnes i kollektivavtal angivet skyldighet att tillhöra den avtalsslutande organisationen?
Frågan är inte entydig. Ville sekretariatet veta om det förekom organisa55

SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 21.
Se t.ex. avtalet mellan Göteborgs Hamnarbetarekontor och Göteborgs Stuveriarbetarefackförening i SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 201–209, och Transports svar på cirkulär
908, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
57
Se t.ex. avtal mellan Konsumtionsföreningen Örebro u.p.a. i Örebro och Handels, och dess
avdelning 11, i SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 191.
56
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tionsklausuler över huvud taget eller endast om den avtalsslutande organisationens medlemmar hade ensamrätt till arbete? Formellt sett var det endast
det senare de frågade om. Av de 34 fackförbund vars svar redovisades uppgav hälften att det inom deras avtalsområden fanns avtal innehållande
58
bestämmelser om ensamrätt till arbete. Fem av dessa förbund angav att de
59
även hade avtal innehållande företrädesrätt till arbete. Knappt hälften av
60
förbunden uppgav att någon sådan skyldighet inte fanns. Fem förbund
61
uppgav att endast företrädesrätt till arbete förekom. Alla fackförbund finns
inte redovisade i Arbetsmarknadskommitténs sammanställning av svaren på
cirkulär 943. Av förbundens svar på LO:s cirkulär 908 framgår att fler
62
förbund hade organisationsklausuler. Det var minst 21 fackförbund som
hade bestämmelser om ensamrätt till arbete för organisationens medlemmar
införda i avtal strax efter 1930-talets mitt. I de flesta fall var det dock inte
fråga om att alla avtal inom verksamhetsområdet innehöll sådana bestämmelser. Vanligast var organisationsklausulerna i avtal med oorganiserade
arbetsgivare och de var av naturliga skäl ensidiga.
Argument som framfördes för bestämmelser om ensamrätt till arbete var
att de var nödvändiga för att kollektivavtalet skulle respekteras och för att
63
hålla ordning på små oorganiserade arbetsgivare. Metall hade i en del
lokala avtal infört bestämmelse om ensamrätt till arbete. Förbundsstyrelsen
skulle godkänna alla lokala avtalsförslag och där medlemmarna önskade en
bestämmelse att endast medlemmar av Metall skulle anställas ändrade de
58

Dessa 17 förbund var Bleck- och plåt, Byggnadsträarbetareförbundet, De förenade förbunden, Elektrikerna, Frisörerna, Försäkringsfunktionärernas förbund, Grov- och fabriks,
Handels, Livs, Metall, Målarna, Sadelmakare- och tapetserareförbundet, Sjöfolks, Sko- och
läder, Stenindustriarbetareförbundet, Träindustriarbetareförbundet och Väg- och vatten, se
Protokoll fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden den
9–12 november 1937, Bilaga C, s. 215–220, AMK, SAF:s arkiv.
59
Dessa var Bleck- och plåt, Byggnadsträarbetareförbundet, Grov- och fabriks, Sko- och läder
och Väg- och vatten, se Protokoll fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand
Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 215–220, AMK, SAF:s arkiv.
60
Dessa 16 förbund var Beklädnads, Bryggeriindustriarbetareförbundet, Försvarsverkens
Civila Personals Förbund, Gjutarna, Gruv, Järnvägsmannaförbundet, Kakel- och plattarbetareförbundet, Kommunal, Lantarbetarna, Murarna, Pappers, Sinnessjukvårdspersonalens förbund, Telegraf- och telefonmannaförbundet, Textil och Typograferna, se Protokoll fört vid
arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november
1937, Bilaga C, s. 215–220, AMK, SAF:s arkiv.
61
Sågverksindustriarbetareförbundet, se Protokoll fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 219, AMK,
SAF:s arkiv.
62
Bestämmelser om ensamrätt till arbete för organisationens medlemmar förekom förutom
bland de förbund som nämns i AMK:s protokollsbilaga hos Bokbindarna, Litograferna, Skorstensfejeriarbetarna och Transport. Se respektive fackförbunds svar på landssekretariatets
cirkulär 908, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
63
De förenade förbunden och Elektrikerna, se Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs
sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november 1937. Bilaga C, s. 216,
AMK, SAF:s arkiv.
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detta till att endast LO-medlemmar skulle anställas. Förbundsstyrelsen påpekade att de i stället försökte få in turordningsregler baserade på anställ64
ningstid.
Inom några förbund förekom ömsesidiga organisationsklausuler. Målarna
65
förband sig år 1929 att endast ta arbete hos arbetsgivare som godkänt avtal.
Formuleringen medgav anställning hos arbetsgivare som tecknade hängavtal,
att godkänna ett avtal är inte samma sak som att vara medlem i en arbetsgivarorganisation. I uppgörelsen år 1933 tillkom en entydig ömsesidig orga66
nisationsklausul. Arbetarnas möjlighet att ta arbete hos oorganiserade
arbetsgivare för att sätta press på de organiserade stoppades.
Typograferna hade inte och var inte i behov av någon formell organisationsklausul eftersom organisationsgraden var hög. I förbundets avtal med
Samorganisationen (den socialdemokratiska pressen) fanns en bestämmelse
67
om samråd med personaldelegerade vid antagande och avskedande.
De fackliga organisationernas inställning till bestämmelser om ensamrätt
till arbete för den avtalstecknande organisationens medlemmar var nog ofta
avhängig de aktuella konkreta omständigheterna.

Lärlingsbestämmelser
Det fanns inte någon heltäckande reglering av lärlingsutbildningen i Sverige
under den tidsperiod som behandlas i denna framställning vare sig genom
lagstiftning eller genom avtal mellan huvudorganisationerna. Yrkesutbildningen bedrevs från arbetsgivarnas sida ofta enbart i syfte att tillfredställa det
egna företagets behov, vilket medförde risk för såväl periodisk brist på
68
yrkesutbildad arbetskraft som bristande utbildningskvalitet. Ekonomiska
motsättningar förelåg. Arbetarna ville inte acceptera alltför låga lärlingslöner
då arbetsgivarna kunde missbruka en sådan eftergift och med åsidosättande
av utbildningen utnyttja den billiga arbetskraften till diversearbeten. Arbetsgivarna å sin sida menade att lönevillkoren hindrade dem från att bedriva
yrkesutbildning i större omfattning, och att de fria anställningsavtalen medförde att arbetsgivarna inte kunde vara säkra på att lärlingarna stannade kvar
64

Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden
den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 217–218, AMK, SAF:s arkiv.
65
Svenska Målareförbundet, Mönsteravtal 1929. § 5, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
66
Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hotel i Saltsjöbaden
den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 218, AMK, SAF:s arkiv. Även frisörerna hade en
ömsesidig organisationsklausul, se s. 216 i ovannämnda protokoll.
67
Även Sko- och Läder uppgav sig ha några avtal där det stadgades om samråd före
antagande och avsked. Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand
Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 218–219, AMK, SAF:s arkiv.
68
Se Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hôtel i
Saltsjöbaden den 20–21 september 1939, Bilaga B, s. 250, AMK, SAF:s arkiv.

121

hos dem när de började bli till nytta. Arbetsgivarna krävde därför kontrakt
som innebar att lärlingar saknade uppsägningsrätt, vilket arbetarna motsatte
sig. Dessa positioner var länge låsta.
Arbetsgivare vill i allmänhet ha ett visst överskott på arbetskraft eftersom
lönenivåerna då kan hållas nere. Arbetare har tvärtemot intresse av att hålla
uppe lönenivåerna och önskar därför i allmänhet inte överskott på yrkesutbildade inom verksamhetsområdet. Brist på arbetskraft gagnar inte någon
av parterna. Finns det för få yrkesutbildade arbetare kan det i och för sig på
kort sikt driva upp lönerna, men samtidigt leder det till ökad stress och
övertidsarbete samt lägger hinder i vägen för produktionen. Brist på yrkesutbildad arbetskraft kan även leda till att arbetet i stället utförs av outbildad
arbetskraft och därmed riskeras både kvaliteten på det utförda arbetet och
lönenivån. Ett behov av en reglering av proportionerna mellan yrkesutbildade arbetare och arbetare under utbildning förelåg. Detta löstes inom
vissa områden genom kollektivavtal.
Med utgångspunkt i konkurrensbegränsningsmotivet är lärlingsregulativ,
ur fackligt perspektiv, en viktig bestämmelse. I sådana regleras proportionerna mellan antalet utlärda yrkesarbetare och antalet arbetare under utbildning på en arbetsplats. Det fackliga syftet med sådana var att hindra att
överflöd av arbetskraft och därmed följande ökade konkurrens om arbetstillfällena uppstod samt att garantera kvaliteten på utbildningen, vilket var viktigt för yrkesgruppens självkänsla, för att kunna hålla ned utbytbarheten och
hålla upp lönenivåerna. Det kunde också vara svårt att få ett tillräckligt stort
antal kvalificerade handledare tillgängliga om lärlingarnas andel blev för
stor. I avsaknad av lärlingsregulativ kunde arbetsgivare ta in ett stort antal
lärlingar och använda dem som billig arbetskraft, försumma lärlingarnas
utbildning och säga upp utlärda för att ta in nya lärlingar till en mindre
kostnad. Lärlingsregulativ hindrade således underbudskonkurrens.
Lärlingsregulativ förekom endast inom näringar med behov av yrkesutbildad arbetskraft och där en i övrigt reglerad yrkesutbildning bedrevs. Detta
gällde framförallt hantverks- och byggnadsverksamhet, men också vissa
industriarbeten. I de branscher där lärlingar förekom var ett vanligt arbetsgivarkrav att arbetsgivarna skulle ha ensam bestämmanderätt över lärlingarna. Med detta menades bl.a. att lärlingarnas lön inte skulle regleras i
kollektivavtal och att de inte tilläts organisera sig. Där arbetsgivarna
lyckades driva igenom detta fick det även återverkningar på fackförbundens
stadgar. Fackförbunden kunde inte gärna ha stadgar som sade att de organiserade lärlingar om de i avtal med arbetsgivarna förbundit sig att inte göra
detta. I de fall sentida läsare av fackförbundsstadgar inte känner till dessa
bestämmelser kan det tolkas som att de fackliga organisationerna ville
utestänga lärlingar, vilket i och för sig också i vissa fall förekom.
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Offentlig statistik över antalet lärlingar och lärlingsregulativ i avtal finns
endast för årsskiftet 1907/1908. Lärlingsregulativ förekom även senare, men
69
det är svårt att bedöma utbredningen.
Inom de delnäringar där det vid 1907 års slut fanns lärlingar och kollektivavtal tecknade saknade 63 procent av avtalen lärlingsbestämmelser. Inom
dessa områden reglerades lärlingsväsendet genom sedvänja. I 23 procent av
avtalen fanns spridda bestämmelser i frågan och i endast 14 procent var
70
lärlingsväsendet systematiskt reglerat. De vanligaste bestämmelserna gällde
lärlingstidens längd, lärlingsregulativ, löner samt minimiålder vid antagande
71
till yrkesutbildning.
Antalet lärlingar anställda på företag med kollektivavtal var cirka 8 600.
Av dessa var knappt 1 000 kvinnor. Det är rimligt att tänka sig att motsättningar mellan könen lättare utvecklades inom branscher där kvinnor erhöll yrkesutbildning än där de var utestängda och således inte konkurrerade
om yrkesarbetet. Hälften av de avtalsberörda lärlingarna var vid årets slut
72
1907 anställda på företag där lärlingsregulativ fanns i gällande avtal. Inom
några områden omfattades alla, eller nästan alla, arbetare av avtal inne73
hållande lärlingsregulativ. Det största antalet omfattade arbetare fanns inom
boktryckerier och stilgjuterier. Målarna hade det största antalet lärlingar, därefter kom boktryckerier och stilgjuterier, följda av bleck-, plåt- och kopparslagerier. Boktryckerierna var de som hade det största antalet kvinnliga
lärlingar berörda av lärlingsregulativ.
Hur många lärlingar som tilläts per yrkesarbetare varierade mellan olika
74
yrken. Arbetsgivare som anställde fler lärlingar än högsta tillåtna kunde
69

Se SOS, Socialstatistik, Del II (1922), avtal mellan Malmö Slakteri- och Charkuteriidkareförening och Slakteri- och Charkuteriarbetareförbundets avdelning i Malmö, s. 101,
avtal mellan Skräddarmästares Centralförening och Skrädderiarbetareförbundet, s. 119, avtal
mellan Stockholms Målaremästareförening och Måleriarbetareförbundets avdelning i Stockholm, s. 172, och avtal mellan Frisörföreningen och Frisörbiträdesförbundet samt respektive
organisations Stockholms avdelningar, s. 263, och Protokoll, fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hôtel i Saltsjöbaden den 20–21 september 1939, Bilaga E,
s. 316–317, AMK, SAF:s arkiv.
70
En systematisk reglering som omfattade flertalet av arbetarna inom delnäringen, fanns vid
årets slut 1907 på tobaksfabriker, handskfabriker, buntmakerier, inom sadelmakeri- och tapetserareyrket, på bokbinderier, boktryckerier och stilgjuterier, kemigrafiska och litografiska
anstalter, inom kakelugnsmakeriet samt för stuckatör- och målaryrkena. Se Arbetsstatistik,
A:5, Del I (1910), s. 240 och Tabell 19, s. 382–383.
71
Vanligast var det med fyraårig yrkesutbildning, se Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 241
och s. 384–385. För lärlingslöner och lärlingsregulativ, se Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910),
s. 241–243.
72
Arbetsstatistik, A:5, Del I (1910), s. 237–238 och 243.
73
Dessa områden var tobaksfabriker, buntmakerier, grafisk verksamhet (utom bokbinderier),
kakelugnsmakeri och stuckatörer. För sifferuppgifter i detta stycke, se Arbetsstatistik, A:5,
Del I (1910), s. 237–238, 243 och 382–383.
74
I det urval av kollektivavtal gällande vid årsskiftet 1907/1908 som Kommerskollegium
bedömde som representativt fanns ett antal exempel på lärlingsregulativ, se Arbetsstatistik,
A:5, Del II (1908), Tobaks riksavtal inom cigarrindustrin § 62, s. 119, avtal mellan Slakteri-
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tvingas att betala dessa som utlärda, ett exempel på en strävan hos de fackliga organisationerna att arbetsgivarna inte skulle kunna komma billigare
undan genom att ersätta utbildad arbetskraft med lärlingar. Handledartillägg
förekom som ett sätt att hålla uppe kvaliteten på utbildningen. Motivationen
att ge en god utbildning ökade troligen om handledarskapet inte enbart
innebar mer arbete utan också ett tillskott i börsen. I vissa fall var lärlingarna
bundna av kontrakt och fick inte säga upp sig själva förrän tidigast ett år
efter utbildningens slut. Detta var ett arbetsgivarkrav för att den arbetsgivare
som bekostade utbildning inte omedelbart skulle förlora de utlärda till någon
annan arbetsgivare. Denna ofrihet kompenserades genom att arbetsgivaren
75
inte utan giltig orsak fick avskeda nyutlärd arbetare. Vidare fanns bestämmelser om att utlärd arbetare inte fick avskedas för att lärling togs in och om
lärling som var äldre än vad avtalets maximiålder stadgade anställdes skulle
76
denne från början erhålla högre lön. Detta utgör exempel på fackförbundens
försök att hindra arbetsgivarna att använda lärlingar som billig arbetskraft.
Inom delnäringarna där de fem utvalda fackförbunden var verksamma var
lärlingsväsendet systematiskt reglerat i Typografernas riksavtal, vilket medförde en heltäckande reglering. Alla lärlingar och alla arbetare vid boktryckerier och stilgjuterier omfattades av avtal innehållande lärlingsregulativ.
Inom Bleck- och plåts verksamhetsområde innehöll 64 procent av avtalen
spridda bestämmelser angående lärlingar, men i endast sju procent var
lärlingsväsendet systematiskt reglerat. På bleck-, plåt och kopparslagerier
innehöll var femte avtal lärlingsregulativ, dessa avtal omfattade dock nära
90 procent av lärlingarna och 41 procent av samtliga arbetare i branschen.
Inom Metalls verksamhetsområden saknade de allra flesta avtalen lärlingsbestämmelser. Inom smides-, reparations- och hovslageriverkstäder innehöll
dock elva procent av avtalen en systematisk reglering. Lärlingsregulativ
förekom inte inom Metalls kärnområden. Beklädnads saknade lärlingsbestämmelser i avtalen för hattmakerier och hattfabriker. På skrädderier och
sömnadsfabriker fanns spridda lärlingsbestämmelser i tolv procent av avtalen. Vid skrädderier och sömnadsfabriker förekom lärlingsregulativ i sex
procent av avtalen gällande tio procent av lärlingarna och fyra procent av
samtliga arbetare i branschen. Vid skrädderier och sömnadsfabriker var det
en större andel av de kvinnliga än de manliga lärlingarna som berördes av
lärlingsregulativ, fjorton respektive sju procent. Inom Handels verksamhetsområde förekom varken lärlingar eller lärlingsbestämmelser. (se Tabellerna
A.1c–A.3c, Bilaga A).
och charkuteriarbetareförbundets avdelning 12 i Norrköping och idkarna på samma ort § 8, s.
133–134, avtal gällande för tapetseraryrket i Stockholm, s. 180, avtalet mellan Sveriges
handskfabrikantförening och Handskarbetareförbundet s. 164, och avtalen för boktryckerier,
kemigrafiska respektive litografiska anstalter, s. 245, s. 257 och s. 261.
75
Se Tobaks riksavtal inom cigarrindustrin, i Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 118–119.
76
Enligt Slakteri- och charkuteriarbetareförbundets avtal i Norrköping, §§ 6–7, i Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 133.
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När Saltsjöbadsavtalet skrivits under började arbetsmarknadskommittén
behandla andra frågor som de ansåg krävde en uppgörelse mellan LO och
77
SAF. Lärlingsfrågan var en av dem. Lagstiftningsförslaget år 1938 fick
huvudorganisationerna till förhandlingsbordet. Parterna ville själva reglera
arbetsvillkoren och ansåg att staten borde begränsa sig till att underlätta kon78
takten mellan yrkesskolorna och den företagsförlagda utbildningen.

Andra begränsningar av § 23
Utöver de behandlade regleringarna förekom en mängd andra begränsningar
av § 23 i avtal. Decemberkompromissformuleringen fick, som tidigare
nämnts, stor spridning i kollektivavtal, värdet av dess tredje stycke devalve79
rades dock efter KAL:s och LAD:s tillkomst. KAL hindrade möjligheten att
vidta åtgärd och AD 32:100 utpekade godtycklighetsprincipen som en allmän rättsgrundsats, vilket tidigare berörts. I skriftliga avtal uttryckta begränsningar menade dock arbetsdomstolen skulle respekteras.
I många avtal var det första stycket i decemberkompromissformuleringen
beskuret. Vanligast var att ordet fritt framför antaga eller afskeda, eller samt
80
att använda arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej, uteslöts.
Den första varianten var vanligast i avtal innehållande turordningsregler, och
den andra i avtal som innehöll organisationsklausuler. En del avtal hade mer
långtgående beskärningar. Bokbindarna hade t.ex. i avtal med 101 arbetsgivare endast kvar ”Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger
81
arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet.” Arbetsdomstolens tolkning
medförde att sådana strykningar endast blev av symbolisk karaktär, i de fall
det inte fanns uttryckliga begränsningar i avtalet i övrigt. Tillägg och ändringar hade däremot fortsatt giltighet även efter år 1932.
Tanken på att arbetare var i behov av ett slags rätt till anställning omfattades inte bara av arbetare utan framfördes även i en statlig utredning av
år 1923. I Den industriella demokratiens problem lades lagförslag om
77

Detta ledde efterhand till de s.k. följdavtalen. För följdavtalen se t.ex. Edlund m.fl. (red.)
(1989), Del II, s. 126–217.
78
I september 1939 lades en PM angående åtgärder för främjande av lärlingsutbildningen och
en redogörelse för bestämmelser om lärlingar i kollektivavtalen till protokollet. Protokoll, fört
vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde å Grand Hôtel i Saltsjöbaden den 20–21
september 1939, Bilaga B respektive Bilaga E, AMK, SAF:s arkiv.
79
Även lagen om förenings- och förhandlingsrätt från år 1936 bidrog senare till att göra
decemberkompromissformuleringen betydelselös.
80
Se t.ex. följande förbunds svar på cirkulär 908: Grov- och fabriksarbetareförbundet,
Stockholm 19 november 1936; och Byggnadsträarbetareförbundet, Stockholm den 3 januari
1936, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
81
Se Bokbindareförbundet, Stockholm den 12 november 1936, i § 23-utredningen, LO:s
arkiv. Detta gällde även i Litografernas avtal med oorganiserade arbetsgivare, se Litografförbundet, Stockholm den 9 januari 1936, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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driftsnämnder där dessa om fackförening så begärde skulle yttra sig när
uppsägning av arbetare skett under omständigheter som kunde tolkas som
föreningsrättskränkning och i andra fall då uppsägning kunde anses obe82
fogad. I praktiken fanns avtal om längre gående samråd än vad som
föreslogs i denna utredning vars lagförslag aldrig genomfördes. Arbetarna
var inte heller särskilt intresserade av lagstiftning på området, utan föredrog
kollektivavtalsreglering. Betydande, av arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer godkända, begränsningar av den av Arbetsdomstolens majoritet fastslagna grundsatsen förekom.
Förhandlingsskyldighet vid avskedanden förekom ganska ofta i avtal
slutna mellan fackförbunden eller deras avdelningar och arbetsgivare eller
arbetsgivarorganisationer som inte var anslutna till SAF. Dessa kunde vara
av olika art. I vissa handlade det om den fackliga organisationens möjlighet
83
att i efterhand begära förhandling om rättelse. I andra avtal skulle förhandling, undersökning, utredning, rådslag, samråd eller dylikt ske före av84
skedandet, så kallad primär förhandlingsskyldighet. Metalls kongress år
1919 fattade beslut om att en bestämmelse som innebar fackligt medbestämmande över företagets såväl ekonomiska som övriga ledning skulle föras in i
avtalsförslagen. I några fall lyckades de få igenom detta i avtal med mindre
85
företag. Det står klart att rätt till förhandling före beslut och verkställande
fanns inom ett antal avtalsområden. Formerna var inte enhetliga och i vissa
fall outvecklade, men ofta inte mindre långtgående än det som uppnåddes i
Saltsjöbadsavtalet.
Förutom de ovan angivna begränsningarna av § 23 förekom en hel del
86
andra bestämmelser så som skydd av anställning vid värnplikt och sjukdom,
bestämmelser om att arbetsgivare inte fick säga upp arbetare utan giltig
orsak, ibland kompletterat med en lista som preciserade vilka orsaker som
87
ansågs giltiga. Anställningsskydd under påbörjat ackordsarbete var vanligt
82

SOU 1923:29.
Se t.ex. Järnvägsmannaförbundets huvudavtal för de enskilda järnvägarna och Kommunals
riksavtal med Städernas förhandlingsorganisation, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
84
Försvarsverkens Civila Personals Förbund (utredning), Sadelmakare- och Tapetserareförbundet (undersökning), Sko- och läder (rådslag), Skorstensfejeriarbetareförbundet (undersökning), Träindustriarbetareförbundet (samråd och undersökning), Grov- och fabriks
(samråd) och Sågverksindustriarbetareförbundet (överläggning, utredning och prövning av
saklig grund) och Transports omnibusavtal (utredning). Se respektive fackförbunds svar på
cirkulär 908, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
85
Se Metall, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
86
För exempel på anställningsskydd vid värnplikt se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908),
s. 130, 134, 253, 254 och 432. För exempel på anställningsskydd vid sjukdom se t.ex.
Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 156, 432 och 476. Slakteri- och Charkuteriarbetareförbundet, Handels och Telegraf- och Telefonmannaförbundet hade skydd för anställningen
vid värnplikt i sina avtal, se SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 102, 192 respektive s. 245.
87
Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 134 och 437, och Transport, i § 23-utredningen,
LO:s arkiv.
83
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inom byggbranschen under hela tidsperioden. I vissa fall då det ändå blev
nödvändigt att minska ackordslag fanns en bestämmelse om att det skulle
ske enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och laget. Kunde sådan
överenskommelse inte träffas sade stupstocksregeln att den sist intagne först
89
skulle sluta. Under 1930-talet förekom även bestämmelser om att arbets90
givaren skulle se till att arbetets fortgång inte hindrades. Det förekom även
hinder för avskedanden efter ackordsarbetets slut. Arbetare hade rätt att
stanna för kompletteringsarbete.
Riksavtalet för typografiska yrkena i Sverige innehöll redan från år 1901
ett antal olika begränsningar av § 23. Förutom turordningsregler, arbetsanvisningsregler, lärlingsregulativ och skydd av anställning vid värnplikt
innehöll det teknikavtal. Vid övergång till ny teknik hade arbetarna företrädesrätt till arbete med den nya tekniken, betjäningsrätt, samt rätt till ut91
bildning för den. Avtalet innehöll även bestämmelser om viss bemanning.
Denna typ av bestämmelser begränsar indirekt arbetsgivares möjlighet att
fritt anta och avskeda arbetare. Detta avtals utveckling fram till 1930-talet
slut belyses i följande kapitel. Avtal om viss bemanning förekom även på
92
1930-talet.
Kollektivavtalsbestämmelser om att arbetstiden skulle förkortas vid mins93
kad arbetstillgång innan uppsägningar fick ske har tidigare behandlats. För
den som råkat hamna på fel plats förekom omplaceringsrätt, och vid be94
fordran regler om turordning.
I byggbranschen förekom att arbetsgivares deltagande i produktionen
begränsades. I t.ex. Bleck- och Plåts avtal fanns på 1930-talet på ett antal
orter en bestämmelse om att arbetsgivaren inte fick (alternativt borde) deltaga i (ny)byggnads- eller större reparationsarbeten. Om arbetsgivaren inte
var fullt sysselsatt med verkstadens skötsel och administration, kunde han
dock utföra mindre reparationsarbeten och visst verkstadsarbete (ibland
95
specificerat till ett visst värde) inom ramen för vad som ansågs lojalt.
88

Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 355, 367 och 369, och SOS, Socialstatistik, Del II
(1922), s. 158–159 och 167.
89
SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 167.
90
Dessa bestämmelser har uppmärksammats bl.a. i Åmark (1989a) och Glavå (1999).
91
För det från 1/1 1904 gällande avtalet se Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 225–260.
92
Glavå (1999), s. 147.
93
För några exempel från årsskiftet 1920/1921 se SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 146
och 173.
94
T.ex. i ett av Handels avtal gällande vid årets slut 1920, och i avtal gällande vid spårvägarna, se SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 192 respektive 209–210.
95
Se t.ex. § 9 i avtal tecknat av Bleck- och plåts avdelning i Nyköping från år 1936 med
prolongering 1938, avtal 1453, volym 201; § 9 i avtal tecknat av Bleck- och plåts avdelning i
Ronneby, teckningsdatum framgår inte men avtalet gällde till den 1 maj 1940, avtal 1460,
volym 202; § 9 i avtal tecknat av Bleck- och plåts avdelning i Katrineholm från 1938, avtal
3133, volym 418; § 1 i avtal tecknat av Bleck- och plåts avdelning i Landskrona från 1938,
avtal 1463, volym 202 och i § 15 J. I avtal tecknat av Bleck- och plåts avdelning i Kalmar
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Illojalt ansågs det om arbetsgivarens deltagande i produktionen medförde
förkortning av arbetstiden eller avsked av arbetare.
Möjligheten för arbetsgivare att avskeda arbetare för att ersätta dem med
familjemedlemmar, kompanjoner, eller entreprenörer begränsades i en del
avtal. Bland Transports avtal i åkeribranschen fanns t.ex. en bestämmelse om
att arbetsgivaren inte hade rätt att anlita annan åkare till körning om han
hade avskedat p.g.a. arbetsbrist, och i ett annat avtal en bestämmelse om att
tillkomna delägare eller kompanjoner inte hade företrädesrätt framför förut
96
anställda arbetare. Det fanns även skydd av anställning vid företagsöver97
låtelser.
Vad som än stod i avtalen uppfattade de flesta förbund under 1930-talet
att arbetsgivare missbrukade § 23. Oftast handlade det om föreningsrättskränkningar. Förutom sådana rapporterades brott mot reglerna om ackordsförhållanden och avskedanden i strid mot turordning. Oftast försökte arbetsgivare maskera den verkliga orsaken, men det fanns arbetsgivare som inte
brydde sig om att dölja sina syften. Vid korta anställningar kunde arbetsgivare, om de fick agera efter eget godtycke, genom gallring vid anställandet
ta död på den fackliga organisationen. I fråga om antagande till arbete handlade arbetsgivares missbruk oftast om något av följande: vägran att anställa
organiserade, krav på att arbetarna skulle förbinda sig avstå från avtalsrättigheter eller gynnande av arbetare som på grund av t.ex. släktskap eller låne98
förbindelser låg arbetsgivaren varmare om hjärtat.
Handels påpekade arbetsgivarnas ökade missbruk efter kollektivavtalslagens tillkomst och hänvisade till ett stort antal mål i Arbetsdomstolen då
uppenbart missbruk förekommit, med domstolens stöd. Några exempel var
falsk anklagelse för stöld, hela personalen (män) ersattes med billigare
arbetare (kvinnor), avskedande av arbetare som krävde avtalsenlig lön, arbetare avskedades och ersattes med oorganiserade och strejkbrytare, ”för högt
kvalificerad” avskedades m.m. Utöver de fall där arbetsgivarna fått stöd av
Arbetsdomstolen hade hundratals fall förekommit som aldrig förts vidare.
99
Enligt Handels gick det inte att nå rättvisa i Arbetsdomstolen.
Nästan alla förbund hade något fall uppe i Arbetsdomstolen under 1930talet. Särskilt Transport och Handels var parter i ett stort antal mål i Arbetsdomstolen. Uppenbart missbruk från arbetsgivarnas sida förekom mindre
ofta inom förbund, vars medlemmar var mindre utbytbara. Litograferna
från 1938 stadgades att arbetsgivare inte fick deltaga i arbete som var utlämnat på ackord,
avtal 1464, volym 202, samtliga i E4 A, Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA.
96
Glavå (1999), s. 146.
97
Glavå (1999), s. 146–147.
98
Se Byggnadsträ, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
99
Handels hänvisade till följande av Arbetsdomstolens domar: AD 1930:67, AD 1931:131,
AD 1931:132, AD 1932:51, AD 1932:56, AD 1932:57, AD 1932:181, AD 1933:19, AD
1933:78, AD 1934:78 och AD 1935:14.
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rapporterade t.ex. att faktiskt missbruk inte förekom hos dem fastän arbetsgivarna som var organiserade i SAF ”särskilt på order därifrån gärna skrävla
med sin rätt att fritt antaga och avskeda arbetare och att anställa dem, vare
sig de äro organiserade eller ej, ehuru det senare är ogörligt på grund av vår
100
100-procentiga organisation.”
Skogs- och Flottningsarbetareförbundet menade att det för dem var
svårare att bevisa missbruk än inom industrin. Dels förlades avverkningen
till olika platser från den ena till den andra säsongen, dels var arbetarnas
rörlighet stor. Klagomål om trakasserier inkom ofta, i synnerhet från avdelningar där organisationsgraden var låg och konkurrensen om arbetstillfällena
101
stor.

Sammanfattning
Fokuseringen på relationen mellan topporganisationerna LO och SAF har
skymt sikten för vad som skedde på andra nivåer, och mellan andra parter.
Kartläggningen av begränsningar av § 23 i avtal under tiden fram till 1930talets slut visar att uppfattningen att Saltsjöbadsavtalet innehöll den första
reella begränsningen av § 23 har föga fog för sig. Ett stort antal begränsningar av § 23, varav en del hade relativt stor spridning, förekom i avtal.
Turordningsreglernas och organisationsklausulernas utbredning över tid
motsäger inte antagandena om under vilka tidsperioder de fackliga organisationerna hade större förutsättningar att genomdriva begränsningar av § 23.
Turordningsreglernas utbredning var störst vid årets slut 1907, före lågkonjunkturen 1908 och nederlaget i storkonflikten året därpå. Vid årets slut 1920
var utbredningen liten, men en återhämtning skedde till 1920-talets slut.
Kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol tycks ha stärkt motivationen hos arbetarna att försöka få in turordningsregler i avtal, vilket ytterligare förstärktes av Arbetsdomstolens stöd för godtycklighetsprincipen.
Under 1930-talet, före Saltsjöbadsavtalet, fanns en rik flora av turordningsregler i kollektivavtal. Bestämmelserna var vanligt förekommande i avtal
med oorganiserade arbetsgivare (lokala avtal) och i avtal på olika nivåer med
arbetsgivare organiserade i annan arbetsgivarorganisation än SAF. Organisationsklausulernas utbredning över tid följde ett likartat mönster, men deras
utbredning var mindre än turordningsreglernas. På 1930-talet verkar de ha
varit på stark frammarsch. Om SAF:s syfte med såväl § 23 som decemberkompromissen var att stoppa arbetarnas organisering genom att förhindra
bestämmelser om företrädesrätt till arbete i kollektivavtal kan det konstateras
att organisationen inte lyckades med detta.
100
101

Se Litograferna, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
Se Skogs- och Flottnings, i § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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Angående turordningsregler antog jag inledningsvis att lättare utbytbara
arbetare hade större behov av sådana i avtal än mindre utbytbara, eftersom
en mindre utbytbarhet medför ett visst anställningsskydd i sig. Samtidigt
antog jag att det var lättare för fackliga organisationer att genomdriva turordningsregler i avtal om deras medlemmar genom sin mindre utbytbarhet var i
besittning av större individuella maktresurser. Behovet och motivationen
torde å andra sidan ha varit större hos dem som hade sämre förutsättningar
att få igenom sina krav. Denna dubbelhet torde medföra att såväl starka som
svagare fackförbund hade turordningsregler i avtal, men att det också kan ha
förekommit relativt starka fackförbund som inte fann det mödan värt att
kämpa för att få in turordningsregler i avtal eftersom de även utan sådana
kunde uppnå makt över anställningarna. Kartläggningen av i vilka näringar
arbetarna lyckades få in turordningsregler i avtal ger stöd för antagandet att
angelägenhetsgrad och genomdrivningsförmåga kunde dra åt olika håll. En
enkel uppdelning i hantverksarbetare, yrkesutbildade industriarbetare och
arbetare utan utbildning räcker inte för att förklara förekomsten av turordningsregler. Såväl hantverksarbetare som yrkesutbildade industriarbetare och
arbetare utan yrkesutbildning omfattades i varierande utsträckning av turordningsregler.
Ovanstående resonemang gäller även beträffande organisationsklausuler.
Sådana förekom inom såväl förbund som organiserade icke yrkesutbildade
som inom förbund som organiserade hantverksarbetare. Det går dock att
urskilja att de ovannämnda grupperna ofta omfattades av skilda typer av
organisationsklausuler. Arbetare utan yrkesutbildning omfattades oftare av
bestämmelser om företrädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar. Ensamrätt till arbete förekom mest inom hantverksbranscher.
Variationsrikedomen i fråga om formuleringar och kriterier för turordning var stor. Ofta gällde turordningskriterier såväl vid uppsägning på grund
av arbetsbrist som vid permittering och för företrädesrätt till återanställning.
Ibland förekom de även vid anställning och befordran. Vid återanställning
var anställningstid avgörande. Vid nyanställningar verkar bosättningsort ha
varit det vanligaste kriteriet.
Anställningstid var dominerade turordningskriterium. Det förekom i alla
avtal innehållande turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Anställningstiden är objektivt fastställbar och på grund av detta lättast att
tillämpa i praktiken. Normen att den som varit längst anställd hade större rätt
till fortsatt anställning än senare anställd utgjorde av allt att döma praxis
sedan lång tid tillbaka, och den visade sig vara en robust princip. Alla fackförbund ansåg dock inte att hänsyn till anställningstiden ur rättvisesynpunkt
alltid var ett bra kriterium. Metall t.ex. hade valt principen av strategiska
skäl, när de inte fick igenom sitt krav på medbestämmande. De ansåg principen sist in först ut som orättvis då de menade att den ledde till att samma
personer blev arbetslösa gång på gång när den tillämpades. Det allra
viktigaste argumentet från fackligt håll för att förespråka principen var säkert
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att den försvårade för arbetsgivarna att med arbetsbrist som svepskäl
avskeda fackligt organiserade, fackligt aktiva och andra arbetare som krävde
sina avtalsenliga rättigheter. En vanlig uppfattning är att fackliga organisationer alltid i alla lägen krävt att principen sist in först ut och ingenting annat
än denna alltid ska följas. Detta stämmer inte. Arbetarna ville vara med och
bestämma, men när det inte gick att få formellt medbestämmande var
turordning efter anställningstid det som de trodde sig kunna få arbetsgivarna
att acceptera.
Bosättningsort och försörjningsplikt var också vanligt förekommande
turordningskriterier. Bosättningsortens betydelse verkar dock ha minskat på
1930-talet. Fackföreningarna såg gärna till behovsprincipen, försörjningsplikt,
men detta kriterium var svårt att tillämpa. När arbetarna krävde turordningsregler efter anställningstid, bosättningsort eller försörjningsplikt, krävde arbetsgivare ofta att få in duglighet eller något liknande som tilläggskriterium.
Tanken att dela på arbetet fick vid årsskiftet 1907/1908 ofta genomslag i
avtalstexterna. I många av avtalen som innehöll turordningsregler vid avsked
på grund av arbetsbrist skulle förkortad arbetstid prövas innan uppsägningar
skedde. På 1930-talet hade arbetstidsförkortning hunnit prövas i praktiken i
stora arbetslöshetskriser. Meningarna om metoden var delad inom fackföreningsrörelsen, vilket behandlas i kapitel 6. Samma företeelse kan beskrivas
som arbetets rättvisa fördelning, men också som konjunkturanpassad arbetstid och permittering utan lön.
Det är bara för årsskiftet 1907/1908 som det går att få fram statistik över
förekomsten av lärlingsregulativ. Hur många lärlingar som tilläts per utlärd
yrkesarbetare varierade mellan olika verksamhetsområden. Lärlingsregulativ
förekom även på 1920- och 1930-talen, omfattningen är dock svårt att säga
något om.
Övriga materiella begränsningar av § 23 som förekom var skydd av
anställning vid värnplikt, sjukdom, påbörjat ackordarbete, och vid införande
av ny teknik samt att giltiga skäl skulle anges för att uppsägning skulle få
ske. Avtal om viss bemanning förekom, vilket indirekt begränsade arbetsgivares möjlighet att fritt anställa och avskeda. På 1930-talet fanns även
exempel på att arbetare hade företrädesrätt till anställning före kompanjoner,
entreprenörer och familjemedlemmar samt skydd för anställning vid företagsöverlåtelser. En del av ovan nämnda bestämmelser får dagens reglering
att framstå som direkt arbetarovänlig. Vissa fackförbund hade en hel del att
säga till om, andra ansåg sig helt utan medbestämmande. Bestämmelserna
om förhandling och medbestämmande var långt ifrån enhetliga och i vissa
fall outvecklade, men ofta inte, ur arbetarsynpunkt, sämre än det som överenskoms i Huvudavtalet.
De flesta förbund ansåg att arbetsgivarna missbrukade § 23. Handels och
Transport ansåg sig vara särskilt hårt drabbade. Dessa förbund hade under
1930-talet många mål uppe i Arbetsdomstolen, men vann sällan rättelse.
Inom yrkesarbetarförbund var problemet mindre.
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KAPITEL 4

Begränsningar av § 23 i kollektivavtal
inom fem fackförbund

Den allmänna redogörelsen över avtalsmässiga begränsningar av § 23 i
föregående kapitel tydliggör inte skillnader i resultat mellan fackliga organisationer med olika förutsättningar. Olika bestämmelser kombinerades på
olika sätt i olika avtal och för att se i vilken mån avtalen inom skilda
fackförbunds verksamhetsområden begränsade § 23 måste hela avtalsinnehållet i en mängd avtal studeras. Syftet med detta kapitel är att kunna säga
något om i vilken utsträckning de fem utvalda fackförbunden, med olika
förutsättningar för facklig makt, lyckades genomdriva begränsningar av § 23
i avtal.
Lokala avtal var dominerande fram till 1930-talets slut. Av denna anledning skulle en studie av endast riksavtal inom de utvalda förbunden inte ge
någon bra bild av hur de lyckades i kampen att begränsa § 23 genom kollektivavtal. Detta innebär dock inte att riksavtalen saknar intresse. Inom de
utvalda fackförbunden tillämpades olika avtalssystem. De två ytterligheterna
var Typograferna och Bleck- och Plåt. Typograferna hade riksavtal från år
1901. I det fallet kan man alltså komma långt genom att studera ett mindre
antal riksavtal och deras utveckling över tid. Inom Bleck- och Plåt tecknades
nästan enbart lokala avtal, några distriktsavtal förekom också. Inom övriga
utvalda förbund kombinerades lokala avtal, distrikts-, bransch-, separat- och
riksavtal på olika sätt. Det är inte möjligt att gå igenom alla olika avtal inom
de utvalda fackförbunden över hela landet. Jag har av denna anledning valt
att konstanthålla orten: avtalsutvecklingen inom de fem fackförbunden belyses genom exemplet Uppsala. Detta innebär inte att endast avtal tecknade
av de fem fackförbundens Uppsalaavdelningar tas med i beskrivningen.
Även riksavtal, branschavtal och dylikt som avsåg Uppsala beaktas.
Beträffande Typografernas avtal belyses begränsningar av § 23 endast i
riksavtal, eftersom Uppsalatypograferna uteslutande omfattades av sådana
1
från år 1901. I fråga om Bleck- och Plåt åskådliggörs dess avdelning 11 i
Uppsalas avtalsrörelser och avtal, vilka krav på begränsningar av § 23
föreningen framförde i förhandlingar och vilka resultat den nådde. Även
1

Uppsala Typografiska förening slöt endast ett lokalt avtal i slutet av 1800-talet. Detta
innehöll inga begränsningar av § 23 av vikt, varför det inte presenteras i följande framställning. Tariffer för sättare och maskintryckare gällande för Upsala fr.o.m. 1 januari 1899, i
F4:1, GF 84, FU.
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arbetsgivarnas motförslag redovisas. Medlemmarna i Bleck- och Plåt
avdelning 11 omfattades endast av lokala avtal. Handels var det förbund som
hade flest avtalsområden. De flesta avtal var lokala, men sådana skulle
godkännas av förbundet, vilket ofta också var delaktigt i förhandlingarna.
Även branschavtal förekom. De avtalsmässiga begränsningar av § 23 som
fanns införda i Handels och dess Uppsalaavdelnings avtal inom olika av
handels delnäringar används här för att belysa i vilken mån Handels kamp
mot § 23 fick genomslag i kollektivavtal. De övriga förbunden, Metall och
Beklädnads, använde sig av en kombination av lokala avtal och avtal avseende andra territoriella och branschmässiga tillämpningsområden För
dessa förbund belyses begränsningar av § 23 i såväl förbundens olika avtal
som de avtal föreningarna, Metall avdelning 50, och de båda beklädnadsarbetarföreningarna, avdelning 13 och 66, tecknade. I det följande presenteras respektive förbund/förenings avtal för sig.

Typograferna
I det följande redogörs för avtalsutvecklingen inom Typografernas verksamhetsområde. Fram till 1800-talets slut använde sig typograferna av saxningstaktik för att tvinga fram likartade avtal i hela landet. Taktiken var att
föra kampen från ort till ort, arbetsplats för arbetsplats, och att under rörelsens gång avstänga ort där rörelse pågick från tillresande. Förbundsledningen for land och rike runt och deltog i förhandlingarna där så ansågs
nödvändigt. Oorganiserade arbetsgivare hade svårt att stå emot när Typograferna koncentrerade sina resurser till en ort i taget och avtalet blev år
2
1893 genomfört i stort sett i hela landet. Boktryckarna tog lärdom och
3
organiserade sig år 1893 i Allmänna Svenska Boktryckareföreningen. En
slags medbestämmanderelation uppnåddes, vilket inte arbetsgivarna var helt
tillfreds med. På Boktryckareföreningens årsmöte 1896 sades att Typograferna ”dikterar och fastställer arbetspriserna, tillsätter och avskedar personal, etc. om det gäller. Det har med avseende på dessa förhållanden
4
faktiskt större makt i sin hand än boktryckarna och boktryckareföreningen.”
Detta yttrande var säkert en överdrift, men speglar att Typograferna redan
vid denna tid kommit en bit på vägen i kampen mot § 23.

2

För avtalsrörelserna före 1900, se t.ex. Wessel (1937), s. 139–191.
I ett upprop för att få boktryckarna att organisera sig i lokalavdelningar skrev Boktryckareföreningen år 1901: ”Det torde vara var och en välbekant hur Typografförbundet, för att få
sina förslag till tariffer genomförda eller för att kunna fastställa sina åsikter, har måst vända
sig till varje boktryckare särskilt i hela landet. Det har härav haft alla fördelarna på sin sida, då
var och en enskild boktryckare inte kunnat göra sin mening gällande, dels därför att han icke
haft tillräcklig reda på förhållandena eller haft någon att stödja sig till.” Ekdahl (1983), s. 150.
4
Citat enligt Ekdahl (1983), s. 150.
3
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År 1901 tecknade Typograferna det första svenska riksavtalet med
Allmänna Svenska Boktryckareföreningen och Svenska Tidningsutgivareföreningen som motparter. Bland arbetsgivarna fanns det en grupp företag
5
som var uttalat negativa till avtalets lärlingsregulativ. År 1903 rustade sig
6
båda parter för att ta igen det de inte fått igenom förra gången. Det nya
7
avtalet började gälla den 1 januari 1904. Nästa avtal slöts år 1908, men kom
8
inte att gälla den avsedda giltighetstiden. I föregående kapitel framgick att
grafisk industri utmärkte sig genom att i stort sett alla arbetare vid årets slut
1907 omfattades av avtal innehållande turordningsregler och lärlingsregulativ.
Arbetsgivarna såg typografernas sympatiåtgärder under storkonflikten
1909 som ett avtalsbrott och ansåg därför att 1908 års avtal inte längre var
9
gällande. Eftersom arbetsgivarna inte erkände det tidigare avtalet och inte
ville förhandla om ett nytt med utgångspunkt från detta arbetade typograferna i mer än ett år i avtalslöst tillstånd. Arbetsgivarna tog hämnd och
utestängde många typografer från arbete. I praktiken följdes dock det
tidigare avtalet för dem som inte var utestängda. Förhandlingar om ett nytt
avtal kom så småningom igång. I arbetsgivarnas förslag var alla begräns10
ningar av § 23 borttagna och istället § 23 införd. Avtalet som slöts år 1910
innehöll fortfarande en del begränsningar av § 23, men Typograferna gick
från ett avtal, vilket jämfört med alla andra gav ojämförligt stor makt över
11
anställningarna åt arbetarna, till ett avsevärt försämrat avtal. Typograferna
5

Ekdahl (1983), s. 164.
Typografernas avtalsförslag finns publicerat i TT Nr. 12½ 1903, s. 55–60.
7
Tariffer för Typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1904 till den
1 januari 1908 och därefter intill slutet af det år under hvars förra hälft de blifvit uppsagda,
3.1, ARAB. Hela avtalstexten är publicerad i Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 225–256.
8
Tariffer för typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1909 till den
1 januari 1913 och därefter intill slutet av det år, under vars förra hälft de blivit uppsagda,
3.1, ARAB.
9
Ett antal tidningsarbetsgivare och civiltryckerier stämde Typograferna för avtalsbrott och
begärde skadestånd. Förbundet säkrade sina tillgångar genom att överlåta dem till Dansk
Typograf-forbund. Den 11 augusti 1909 tog förtroendemannen Eduard Wiberg och kassakontrollanten Harald Hagberg i en portfölj med sig värdepapper värda närmare en halv miljon
kronor på tåget till Köpenhamn. Se Wessel (1937), s. 251. Först den 22 maj år 1915 frikände
Högsta domstolen Typograferna. I den långa processen kan man se att rådhusrätten först avfärdade uppfattningen att fackföreningar kunde vara skadeståndsskyldiga vid strejk. Hovrätten
däremot byggde sitt frikännande på att den åberopade avtalsklausulen uttryckligen angav
vilka tvister som inte fick bli föremål för strejk, lockout etc. och att sympatistrejken inte
räknades till dessa kategorier. Högsta domstolen anslöt till hovrättens uppfattning. Typograferna frikändes tack vare att avtalets strejkklausul inte innehöll ett generellt strejkförbud.
Ur typografernas synvinkel var frikännandet det viktigaste med domen. Ur juridisk synpunkt
har domen fått principiell betydelse då kollektivavtalets rättsverkan fastställdes i och med
denna. Storkonflikten och den långa rättsliga processen finns beskriven i Wessel (1937),
s. 239–330. En kortare version av den rättsliga processen återfinns i TT Nr 11 1915, s. 83–85.
10
Wessel (1937), s. 331–334.
11
Kollektivavtal för typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 okt. 1910 till
den 1 juli 1914, 3.1, ARAB.
6
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övergav inte riksavtalsstrategin på grund av detta, men satsade mer på
kompletterande strategier.
I avtalsuppgörelsen år 1914 fick förbundet igenom de flesta av sina krav.
Krigsutbrottet skedde strax efter att avtalet undertecknats och relativt snart
uppstod missnöje med avtalets långa giltighetstid, fem år, vilket försvårade
12
anpassningen av lönerna till de ökade levnadskostnaderna.
Typografavtalet sades vid årsskiftet 1918/1919 upp av båda parter och
förhandlingar om ett nytt inleddes. Boktryckarna hade anslutit sig till SAF
13
och hade därmed en starkare organisation bakom sig. Typograferna var
missnöjda såväl med arbetsgivarnas avtalsförslag som med sin egen förbundsstyrelses. En extrakongress inkallades där en ny styrelse valdes. Ny
förtroendeman blev Sigvard Cruse. Den nya styrelsen ställde längre gående
14
krav i de pågående förhandlingarna, vilka sedermera strandade. Den första
juli 1919 utbröt typografernas enda större strejk (beträffande det egna
avtalet) under tidsperioden för denna studie. En minimitariff utfärdades som
15
skulle gälla till dess ett nytt avtal upprättats. Strejken slutade med nederlag
16
för typograferna, men bidrog till att förbundet anslöt sig till LO.
I det civilavtal som slöts efter strejken år 1919 förlorade typograferna
17
några av de tidigare avtalade begränsningarna av § 23. Detta kan ses som
en konsekvens av civilarbetsgivarnas inträde i SAF. Med ett försämrat riksavtal och föga tilltro till att genom en förnyad strejk uppnå bättre villkor
övervägdes andra strategier. I ett manifest till medlemmarna uppmanade
förbundsstyrelsen avdelningarna att bilda stridsfonder och att med hjälp av
platsförmedlingen genom kollektiva individuella aktioner genomdriva löne18
ökningar. Platsförmedlingen och de kollektiva individuella aktionerna
behandlas i följande kapitel. I de avtal som träffades för civilområdet under
19
1920- och 1930-talen infördes inga förändringar av vikt i § 23-frågorna.

12

Wessel (1937), s. 345–348.
Civilarbetsgivarnas avtalsförslag betecknades av Uppsalatypograferna som ”den mest
utmanande handling som under nuvarande tidsläge bjudits en arbetarekår”. För. 18/1 1919,
A1:3, GF 84, FU. Se även Uppsala Typografiska Förening (1935), s. 76.
14
Ekdahl (1996), s. 23.
15
Minimitariff att gälla från 1 juli till ny tariff för de typografiska yrkena blivit upprättad, 3.1,
ARAB.
16
Se t.ex. TT Nr 3 1920, första sidan Manifest till Svenska Typografförbundets medlemmar!
Den nya förbundsstyrelsens anförde inför omröstningen om medlemskap i LO att förbundets
uppgift inte endast var att arbeta för de egna medlemmarnas ekonomiska intressen. Förbundet
måste även på allvar ta upp kampen mot hela det kapitalistiska systemet, vilket förbundsstyrelsen inte såg som möjligt med ett fortsatt utanförskap. Se även Ekdahl (1996), s. 23.
17
Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet, giltighetstid 25 augusti 1919–1 juli 1920, 3.1, ARAB.
18
TT Nr 21 1919, första sidan Manifest till Svenska Typografförbundets medlemmar!
19
Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet, tecknat år 1921, 1922, 1925, 1929, 1933 respektive 1938, 3.1 och 3.2, ARAB.
13
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Tidningsutgivarna anslöt sig inte till SAF. Från år 1919 tecknade Typograferna och Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion riksavtal för
tidningsområdet. Gällande den socialdemokratiska pressen tecknades ett separat riksavtal mellan Typograferna och Aktiebolaget Samorganisationen.
Avtalen som tecknades mellan Typograferna och Tidningsutgivareföreningen respektive AB Samorganisationen åren 1919–1939 innehöll en del
20
begränsningar av § 23. År 1937 slöts ett fredsavtal med Tidningsarbetsgivarna och året därpå med AB Samorganisationen. Där reglerades
förhandlingsordningen och fredsplikten. Tidningsarbetarna erhöll som kom21
pensation för de strängare fredspliktsreglerna en tredje semestervecka.
Fredsavtalen kallades Huvudavtal och var branschens motsvarighet till
Saltsjöbadsavtalet, vilket Typograferna och deras arbetsgivare aldrig inarbetade i sina avtal. I Tabell 4.1 presenteras bestämmelser som begränsade
§ 23 i Typografernas olika riksavtal gällande åren 1901–1939.

Omfattande begränsningar av § 23 före storkonflikten
År 1901 lyckades Typograferna få in ett stort antal begränsningar av § 23 i
typografavtalet, dessa behölls även i 1903 och 1908 års avtal. En redogörelse
för de begränsningar som var gällande i typografavtalen från 1901 och fram
till storkonflikten 1909 ges i det följande.
1) Lika lön oavsett kön gällde för civilsättare, tidningssättare, maskinsättare, stilgjutare, snällpresstryckare och digelpresstryckare samt för lär22
lingar inom dessa yrken. Endast för iläggare var avtalslönen olika beroende
på kön, kvinnor som arbetade som iläggare hade lägre minimilön än män.
Detta motiverades, och modifierades till viss del, genom tariffnämndens
uttalande att ”kvinnliga iläggare icke kunna åläggas lika tungt arbete som de
manliga. Om de detta oaktat åläggas utföra samma arbete som manliga
23
iläggare, böra de ock erhålla samma lön.” Lika lön för lika arbete motverkar inbördes konkurrens och hindrar arbetsgivare från att säga upp personal för att ersätta dem med billigare arbetare av ”det andra könet”. Detta
hindrar inte att avsikten också kan ha varit att undantränga kvinnor.
20

Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och
Svenska Typografförbundet, 1919, 1921, 1925, 1926, 1929 och 1930, 3.1 och 3.2, ARAB.
Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska Typografförbundet, år,
1925, 1927, 1929, 3.1 och 1934, 1936 respektive 1939 års avtal, 3.2, ARAB.
21
Se Kollektiva avtal mellan Tidningarnas Arbetsgivareförening och Svenska Typografförbundet för typografiska arbetare 1938, inklusive Huvudavtalet 1937 (1/12 1937–ändringar
10/10 1938), 3.2, ARAB och gällande Samorganisationen Huvudavtalet 1938, gällande från
den 1 april 1938, 3.2, ARAB.
22
I tarifferna för rotationstryckare, stereotypörer och galvanisörer var det inte uttryckligen
angivet att kvinnor och män skulle erhålla lika lön, men ej heller motsatsen. Troligtvis arbetade inga kvinnor inom dessa yrken.
23
Se t.ex. Wessel (1937), s. 226.
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Tabell 4.1 Begränsningar av § 23 i typografavtal, åren 1901–1939.
Bestämmelse
Lika lön för lika arbete oavsett kön
Betjäningsrätt vid införande av ny teknik
Bemanningsregel en tryckare en press
Lönetillägg vid körning av fler än en press
Befattningsskydd
Lärlingsregulativ
Anställningsskydd vid värnplikt
Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Krav på saklig grund
vid uppsägning
avstängning från arbete
Visstidsanställningars automatiska omvandling till fasta
Hänvisning till typografernas platsförmedling
Samråd vid antagande och avskedande av arbetare

Giltighetstid
1901–1939
1901–1909
1901–1909
1901–1939
1901–1939
1901–1919
1901–1939
1901–1909 och 1919
1901–1909
1914–1939
1901–1909 och 1914–1939
1901–1919
1925–1939

Källor: Tariffer för typografiska yrkena i Sverige utarbetade af den af Allmänna Svenska
Boktryckareföreningen och Svenska Tidningsutgifvareföreningen samt Svenska Typografförbundet år 1901 tillsatta skiljenämnd samt bilagan Tariff för stilgjutare; Tariffer för
Typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1904 till den 1 januari 1908
och därefter intill slutet af det år under hvars förra hälft de blifvit uppsagda; Tariffer för
typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1909 till den 1 januari 1913
och därefter intill slutet av det år, under vars förra hälft de blivit uppsagda; Kollektivavtal för
typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 okt. 1910 till den 1 juli 1914;.
Kollektivavtal för typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 juli 1914 till den 1
juli 1919; Minimitariff att gälla från 1 juli (1919) till ny tariff för de typografiska yrkena blivit
upprättad; Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska
Typografförbundet, giltighetstid 25 augusti 1919–1 juli 1920; Kollektivt avtal mellan Sveriges
Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1921); Kollektivt avtal mellan
Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1922); Kollektivt
avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1925);
Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1929); Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1919); Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1921); Kollektivt avtal
mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1925); Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1926); Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1929); Kollektivt avtal
mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och Svenska Typografförbundet (1930); Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska Typografförbundet (1925); Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska
Typografförbundet (1927) och Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och
Svenska Typografförbundet (1929), samtliga i Typografavtal 1890–1929, 3.1, ARAB. Kollektivt
avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1933);
Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet (1938); Kollektiva avtal mellan Tidningarnas Arbetsgivareförening och Svenska
Typografförbundet för typografiska arbetare 1938, inklusive Huvudavtalet 1937 (1/12 1937–
ändringar 10/10 1938); Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska
Typografförbundet (1934); Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska
Typografförbundet (1936) och Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och
Svenska Typografförbundet (1939) samtliga i 3.1 och 3.2, ARAB.
Kommentar: Där det anges att bestämmelser har en giltighetstid t.o.m. år 1939 innebär det
inte att de upphörde att gälla vid denna tidpunkt utan endast att de var giltiga vid undersökningsperiodens slut.

138

2) I avtalen reglerades betjäningsrätten vid införande av ny teknik. När
sättmaskiner infördes skulle, om möjligt, de redan anställda utlärda handsättarna läras upp på den nya tekniken, under tre till fyra månader. Endast
utlärda handsättare erhöll fast anställning som maskinsättare, dock kunde
mekaniker anställas som maskinskötare, men inte fler än en för varje påbörjat femtal maskiner. Den yrkesgrupp som kunde drabbas av arbetslöshet
på grund av den nya tekniken hade således företrädesrätt till arbete och
utbildning på den. Avtalet stadgade även fast veckolön och åtta timmars
arbetsdag för maskinsättare. Detta i en bransch där de flesta hade ackordsinslag i löneformen och tio timmars arbetsdag. Syftet med dessa krav från
typografernas sida var att värna sysselsättningen.
3) Bemanningsregeln, en tryckare en press var normen för snällpresstryckare. Tryckare kunde inte beordras att samtidigt sköta mer än en press,
om tryckaren åtog sig att sköta två pressar skulle extra ersättning utgå med
halv minimilön utöver den ordinarie lönen. Det fastslogs även att det i snällpressar skulle finnas iläggare, iläggarlärling eller iläggningsmaskin. Vid
iläggares sjukdom kunde dock tryckare beordras att sköta dennes arbetsuppgifter mot extra ersättning. Tanken med normen var inte att det skulle
råda totalförbud mot att sköta fler än en press eller tillfälligt utan iläggare.
Poängen var att det skulle kosta arbetsgivarna att bryta mot normen, så att de
hellre anställde tillräckligt antal utbildade tryckare och medhjälpare än
överutnyttjade redan anställda.
4) Arbetare hade ett slags befattningsskydd, de var inte skyldiga att arbeta
med annat än det de anställts för, och om de gick med på att utföra lägre
betalda arbetsuppgifter behöll de sin högre lön. Detta hindrade arbetsgivare
från att trakassera enskilda arbetare genom att omotiverat omplacera dem till
lägre betalt arbete.
5) Lärlingsbestämmelserna föreskrev att det för att kunna antas till lärling
krävdes intyg om en tillfredställande folkskolebildning samt friskbetyg.
Minimiålder för sättar- och snällpresstryckarlärlingar var 16 år. Snällpresstryckarlärling skulle dessutom ha arbetat ett år som iläggare. För digelpresstryckar- och iläggarlärlingar var minimiåldern 15 år. Lärling skulle stå
under erfaren yrkesarbetares ledning och inte användas till annat än tryckeriarbete. Snällpresstryckarlärling som ansvarade för en press som var i gång
fick inte samtidigt användas som iläggare. Minimiåldern syftade till att
hindra underbudskonkurrens genom barnarbete och att höja lärlingarnas
löner. Reglerna om att lärling endast fick användas till det de var avsedda för
syftade till att garantera utbildningens kvalitet och förhindra att de utnyttjades som billig arbetskraft.
Viktigast bland lärlingsbestämmelserna, ur konkurrensbegränsningsperspektivet, var att avtalen innehöll lärlingsregulativ. Det högsta tillåtna antalet lärlingar per utbildad sättare respektive tryckare reglerades i dessa.
Detta skulle förutom att skydda utbildningens kvalitet hindra överbefolkning
och därpå följande arbetslöshet inom yrket. Undantag kunde dock göras då
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brist på utlärd arbetskraft rådde. Avtalens definition av när det rådde brist på
utlärda var när Typografernas platsanskaffningsbyrå inte kunde ge anvisning
på utlärda arbetare.
6) I de gemensamma bestämmelserna, gällande samtliga yrkesgrupper,
stadgades ett skydd för anställning vid värnplikt. Typografisk arbetare som
inkallats hade vid återkomsten rätt till sin tidigare anställning. Även i denna
bestämmelse hänvisades till Typografernas platsförmedling. Om denna efter
påstötning från arbetsgivaren inte kunde skaffa vikarie föll skyddet bort.
7) Det fanns inte någon uttrycklig skyldighet för arbetsgivarna att vända
sig till Typografernas platsförmedling när de var i behov av arbetare, men
5) och 6) ovan antyder att arbetsgivarna tvingats acceptera att vända sig till
förbundets platsförmedling vid behov av arbetare.
8) Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gällde turordningsregler
baserade på skicklighet och anställningstid, hänsyn skulle tas ”till skicklighetsgrad och ålder i kondition, med förmånsrätt för de i dessa avseenden
24
mest kvalificerade arbetarna att få stanna.” I stilgjutartariffen var endast
anställningstiden turordningskriterium, där stod att arbetare inte kunde
afskedas från kondition utan af principal för uppsägningen angifvet skäl. Vid
tillfälle, då personalen behöfver minskas, afskedas den sist antagne. Uppsägning får endast ske å aflöningsdag. Sedan tillfälligt antagen arbetare arbetat
25
på plasten i en månad skall han anses fast antagen.

Det krävdes alltså att arbetsgivaren (principalen) uppgav på vilken grund han
sade upp arbetare från en anställning (kondition). Det finns ingen rimlig
anledning till en sådan bestämmelse om inte tanken är att saklig grund ska
kunna prövas.
Båda sidor medgav i 1903 års förhandlingar att den gällande bestämmelsen om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i några fall
varit anledning till missförstånd. Enligt arbetarna var bestämmelsen avsedd
att skydda skötsamma, särskilt äldre, arbetare mot orättvist avskedande, den
skulle dock inte utgöra något hinder för en arbetsgivare att säga upp en
arbetare som visat sig olämplig. Det var inte heller Typografernas mening att
om det uppstod arbetsbrist för en yrkesgrupp, en arbetare inom ett annat yrke
skulle avskedas för att den senares anställningstid var kortare. En turordningskrets per yrkesgrupp avsågs.
9) Visstidsanställningar övergick efter en månad till fast anställning,
detta gällde alla yrkesgrupper, dock ej vikarier. I stilgjutartariffen var inte
undantaget för vikarier uttryckligen fastslaget, se 8) citat.
10) I tariffnämndens uttalande stod att arbetet skulle fördelas rättvist, så
att förtjänsten blev så jämn som möjligt. Detta torde främst ha gällt beräk24
25

Se t.ex. Wessel (1937), s. 225.
Tariff för stilgjutare 1901, § 47, 3.1, ARAB.
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ningssättare som inte hade fast veckolön och syftade till att hindra trakasserier mot enskild arbetare.
De riksavtal som var gällande 1901–1909 visar att typografernas kamp
26
mot § 23 dittills varit framgångsrik.

Färre begränsningar av § 23 efter storkonflikten
Under konkurshot efter storkonflikten 1909 tvingades Typograferna att år
1910 acceptera ett, ur deras synpunkt, försämrat avtal. Turordningsreglerna
vid uppsägning på grund av arbetsbrist försvann liksom företrädesrätten till
arbete på den nya tekniken. Jag har inte heller funnit några bestämmelser om
bemanningen i tryckpressarna, arbetets rättvisa fördelning eller att tillfälliga
anställningar övergick till fasta. Kvar fanns lika lön, befattningsskyddet, den
kortare veckoarbetstiden för maskinsättare, anställningsskydd vid värnplikt
och lärlingsregulativet (platsförmedlingen nämndes fortfarande i dessa bestämmelser). § 83 i det nya avtalet innehöll § 23-bestämmelser, dock med
förbehållet att dessa gällde med iakttagande av avtalets bestämmelser i
27
övrigt. Typograferna gick alltså från ett avtal, vilket jämfört med alla andra
gav ojämförligt stor makt över anställningarna åt arbetarna, till ett inte lika
långtgående avtal.
I avtalsuppgörelsen år 1914 fick Typograferna in bestämmelser som
begränsade § 23: I de fall arbetsgivare utan giltig orsak stängde av arbetare
från arbete utan iakttagande av stadgad uppsägningstid skulle skadestånd
utgå. Tryckare som bemannade två pressar eller tillfälligt körde utan iläggare
erhöll lönetillägg. Visstidsanställda skulle åter räknas som fast anställda efter
en månads arbete. I övrigt innehöll avtalet de tidigare nämnda bestäm28
melserna från 1910 års avtal.
Den minimitariff som gällde år 1919 fram till dess en ny uppgörelse träffades innehöll turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
26

Källor för detta avsnitt är 1901, 1903 och 1908 års typografavtal. 1901 års avtal finns
publicerad i Wessel (1916), s. 441–462, och i Wessel (1937) s. 194–195 och 209–226. Stilgjutartariffen saknas i Wessels texter, denna utgavs särskilt och erhölls via rekvisition.
Avtalet, Tariffer för typografiska yrkena i Sverige utarbetade af den af Allmänna Svenska
Boktryckareföreningen och Svenska Tidningsutgifvareföreningen samt Svenska Typografförbundet år 1901 tillsatta skiljenämnd samt bilagan Tariff för stilgjutare, 3.1, ARAB. Det
avtal som framförhandlades år 1903 började gälla 1 januari 1904. Hela avtalstexten är
publicerad i Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 225–256. Avtalet Tariffer för Typografiska
yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1904 till den 1 januari 1908 och
därefter intill slutet af det år under hvars förra hälft de blifvit uppsagda, 3.1, ARAB. Avtalet
som undertecknades år 1908 började gälla 1 januari 1909. Se Tariffer för typografiska yrkena
i Sverige att gälla från och med den 1 januari 1909 till den 1 januari 1913 och därefter intill
slutet av det år, under vars förra hälft de blivit uppsagda, 3.1, ARAB. Se även Tabell 4.1.
27
Kollektivavtal för typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 okt. 1910 till
den 1 juli 1914, 3.1, ARAB.
28
Kollektivavtal för typografiska yrkena i Sverige att gälla från och med den 1 juli 1914 till
den 1 juli 1919, 3.1, ARAB.
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I civilavtalet år 1919 förlorade typograferna sitt lärlingsregulativ, platsanskaffningsbyrån nämndes inte längre och decemberkompromissformule29
ringen infördes. Detta kan ses som en konsekvens av civilarbetsgivarnas
inträde i SAF. I de avtal som träffades för civilområdet under 1920- och
30
1930-talen infördes inga förändringar av vikt i § 23-frågorna.
Tidningsavtalen som tecknades mellan Typograferna och Tidningsutgivareföreningen åren 1919–1938 innehöll befattningsskydd, bestämmelser
om att visstidsanställd efter en månads arbete skulle räknas som fast anställd,
anställningsskydd vid värnplikt och skadeståndsregler om arbetsgivare utan
giltig orsak stängde av arbetare från arbete. Decemberkompromissformuleringens två första stycken, om att arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet och att fritt anställa och avskeda samt att använda arbetare
oavsett om de är organiserade eller inte om inte annat stadgas i avtalet och
31
att föreningsrätten ska lämnas okränkt, ingick i avtalen.
Långtgående samråd i avtal med Samorganisationen
De avtal som tecknades mellan Typograferna och AB Samorganisationen
från år 1925 och fram till 1930-talets slut innehöll likartade bestämmelser
som övriga tidningsavtal dock inte i fråga om decemberkompromissformuleringen vilken ersatts av en samrådsbestämmelse: ”Med iakttagande av
avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren att i samråd med personalen leda och fördela arbetet samt antaga och avskeda arbetare.” Om inte
enighet nåddes i samrådet gällde förhandlingsordningen. Samrådet reglerades enligt följande:
I.

29

Personaldelegerade skola tillse: 1) att arbetarnas tekniska erfarenheter och yrkeskunskaper tillvaratagas, så att dessa i möjligaste mån
komma företaget tillgodo; 2) att verka för bästa möjliga ekonomi i
driften; 3) att medverka till att ordning och arbetsglädje råder på
arbetsplatsen och att alla utföra ett intresserat arbete till företagets
bästa; 4) att verka för ett gott förhållande mellan företagets arbetare
och ledning; 5) att upptaga till gemensam behandling alla sådana
frågor, vilka beröra arbetarna personligen i deras förhållande till
företaget, dock icke sådana frågor, som skola lösas avtalsenligt
mellan huvudorganisationerna. Dessutom äger personaldelegerade
rätt att årligen taga del av företagets ekonomiska ställning.

Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet, giltighetstid 25 augusti 1919–1 juli 1920, 3.1, ARAB.
30
Kollektivt avtal mellan Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund och Svenska Typografförbundet, tecknat år 1921, 1922, 1925, 1929, 1933 respektive 1938, 3.1 och 3.2, ARAB.
31
Kollektivt avtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningens arbetsgivaresektion och
Svenska Typografförbundet, 1919, 1921, 1925, 1926, 1929 och 1930, 3.1, ARAB, och
Kollektiva avtal mellan Tidningarnas Arbetsgivareförening och Svenska Typografförbundet
för typografiska arbetare 1938, inklusive Huvudavtalet 1937 (1/12 1937–ändringar 10/10
1938), 3.2, ARAB.
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II.

Arbetsgivaren skall med personaldelegerade samråda i sådana frågor
som beröra företagets drift; t.ex. i fråga om: 1) Större förändring
eller utvidgning av driften; 2) Hygieniska förhållanden å arbetsplatsen; 3) Antagande och avskedande av arbetare; 4) Tillsättande av
arbetsledare: 5) Omläggning av arbetstiden; 6) Förläggning av
32
semesterledighet.

Dessa samrådsbestämmelser var avancerade för sin tid och ur facklig synpunkt stod de inte Företagsnämndsavtalet från år 1946 efter.
Typografavtalen som tecknades åren 1901–1908 var exceptionella, även
med senare tiders mått mätt. I jämförelse med samtida avtal var inte heller de
senare avtalen direkt svaga ifråga om begränsningar av § 23. Från år 1919
fick Typograferna, i och med arbetsgivarorganisationens inträde i SAF, en
starkare motpart på civilområdet. Typograferna hade dock på grund av sin
position i produktionsprocessen möjlighet att satsa även på andra strategier
än avtal, vilket belyses i följande kapitel.

Bleck- och Plåt
Bleck- och Plåt tecknade i stort sett endast lokala kollektivavtal under tiden
fram till 1930-talets slut. Eftersom det inte är möjligt att undersöka samtliga
lokala avtal i hela landet används här avtalsrörelser och avtal inom Bleckoch Plåts avdelning 11 i Uppsala som exempel på vilka begränsningar av
§ 23 som bleck- och plåtslageriarbetarna lyckades genomdriva under den
aktuella undersökningsperioden.
Före år 1907 hade Bleck- och Plåt avdelning 11:s (Avdelning 11) avtal
karaktären av prislistor med ordningsregler utan angivna begränsningar av
33
34
§ 23. Bostadsproduktionen i Sverige hade en topp åren 1904–1907. Det
avtal som var gällande i Uppsala när förhandlingarna om 1907 års avtal
35
inleddes var från år 1902, före konjunkturuppgången. Vid 1907 års avtals32

1934 års Kollektivavtal mellan Aktiebolaget Samorganisationen och Svenska Typografförbundet, § 11, s. 7. Se även avtalen år, 1925, 1927 och 1929, 3.1, ARAB, och 1936
respektive 1939 års avtal, 3.2, ARAB.
33
Prislista Antagen af Upsala Bleck- och Plåtslageriarbetsgifvareförening och Upsala Bleckoch Plåtslageriarbetarefackförening den 28 juni 1902. Giltighetstid juni 1902–1 april 1904,
F1:1, F1, BPU, FU. Se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 29.
34
Åmark (1989a), s. 336, not 3.
35
Att arbetsgivarföreningen sade upp avtalet från 1900 var logiskt då det var lättare för dem
att hålla emot arbetarnas krav när konkurrensen om arbetstillfällena är större, vilket den var
före konjunkturuppgången. 1902 års avtal slöts utan konflikt. Avtalsrörelsen behandlades vid
följande föreningsmöten; 7/1, 4/4, 16/4 6/5, 21/5, 3/6 12/6 och 1/7 1902, A1:1, BPU, FU. Se
även Lundqvist (1945), s. 437. Om det hade varit möjligt för arbetarna att driva igenom sina
krav redan år 1905 får vi aldrig veta. I november 1905 beslutade Bleck- och Plåts avdelning
11 att säga upp avtalet och att utarbeta ett nytt förslag med Stockholmsavtalet som
utgångspunkt, men då de var för sent ute med sin avtalsuppsägning prolongerades 1902 års
avtal. Se 7/11 och 5/12 1905, A1:1, BPU, FU; och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
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förhandling borde efterfrågan på plåtslageriarbetare ha bidragit till att den
inbördes konkurrensen om arbetstillfällena kunde hållas nere, vilket underlättade konsolideringen av organisationen och möjligheten att genomdriva
36
krav i förhandlingarna. Från år 1907 och framåt tecknade Avdelning 11
lokala ortsavtal med Stockholmsföreningens avtal som utgångspunkt. Närheten till Stockholm och att Stockholmsföreningens avtal togs som utgångspunkt i förhandlingarna från år 1907 och framåt kan ha bidragit till att
Uppsalas plåtslageriarbetare kunde driva igenom begränsningar av § 23.
I föregående kapitel visades att ungefär en tredjedel av plåtslageriarbetarna omfattades av turordningsregler vid utgången av år 1907. Vid
samma tidpunkt förekom inga organisationsklausuler inom verksamhetsområdet, men var femte avtal omfattande 90 procent av lärlingarna och 41
procent av samtliga arbetare innehöll lärlingsregulativ
Plåtslageriarbetarna hade den längsta utbildningstiden bland arbetare,
sex år, vilket medförde att de i liten utsträckning kunde bytas ut mot andra
arbetare. Den låga utbytbarheten i fråga om yrkeskunskaper bidrog säkerligen till att de i avtalen kunde genomföra många begränsningar av § 23. En
annan faktor, vilken gällde hela förbundet, var den sällsynta homogeniteten
bland medlemmarna, vilken fungerade som härd för tillblivelsen av ett
socialt självständigt kollektiv. Förändringarna i arbetsprocessen var små
under åren 1907–1939. Arbetet utfördes hantverksmässigt hela tidsperioden.
Förändringar i arbetsprocessen var inte orsak till att plåtslageriarbetarna vid
vissa tidpunkter hade lättare respektive svårare att driva igenom sina krav.
På de goda konjunkturerna följde sämre, inte endast i byggbranschen utan
på arbetsmarknaden i sin helhet. Under år 1908 och 1909 när det var stille37
stånd på arbetsmarknaden fann arbetsgivarna det lägligt att lockouta.
Centrala Arbetsgivareförbundet, CA, utlyste i juni 1908 storlockout i bygg38
branschen. Uppsalas plåtslageriarbetare blev indragna. Arbetet återupptogs
när Avdelning 11 efter Stockholmsavdelningens uppgörelse kommit överens
med arbetsgivarna om att inga trakasserier fick förekomma och att avtalet
39
skulle vara gällande som före lockouten. Våren 1909 inleddes förhandlingar
om ett nytt avtal, något sådant blev dock inte av, storstrejken kom emellan.
Avdelning 11 (1955), s. 40. Avtalen inom Bleck- och Plåts verksamhetsområde hade vanligen
en uppsägningstid på tre månader, och om uppsägning inte skedde löpte de ytterligare ett år.
Se t.ex. Lundqvist (1945), s. 424–425, Malmös avtal från 1898 respektive Landskronas från
1899.
36
Under år 1907 uppnådde Bleck- och Plåt avsevärda löneökningar på 27 orter utan att öppna
konflikter utbröt. Hansson (1918), s. 53.
37
Schiller (1967).
38
Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 42; Lundqvist (1945), s. 528,
och 19/6 1908, A1:1, BPU, FU. Avdelningen beslutade att som sympatiåtgärd blockera alla
arbetsplatser som tillhörde CA. Brev om besluten skickades till förbundsstyrelsen den 19/6
1908, F1:2, F1, BPU, FU. För avdelningens deltagande i konflikten se även Hansson (1918),
s. 54.
39
21/7 1908, A1:1, BPU, FU.
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Uppsalas plåtslageriarbetare deltog i denna fram till den rationella klyvningen den 6 september, d.v.s. till det datum då LO bestämt att alla arbetare
40
som inte var anställda på företag anslutna till SAF skulle återgå till arbetet.
41
Bleck- och Plåt hörde till de förbund som klarade nederlaget relativt väl.
År 1910 tecknade Avdelning 11 ett nytt avtal. I tider med stor arbetslöshet hade arbetsgivare större möjlighet att avskeda godtyckligt, och det är
därför förvånande att Avdelning 11 år 1910, efter nederlaget i storkonflikten,
lyckades genomdriva flera betydande begränsningar av § 23 i avtalet, trots
att konjunkturerna inte nämnvärt förbättrats.
Mot slutet av år 1912 började dyrtiden märkas. Avdelning 11 sade upp
avtalet i hopp om att nå kompensation för denna. Ett nytt avtal slöts år
42
1913. Nyproduktionen av bostäder halverades därefter under åren 1913–
43
1920. För fackföreningarna i byggbranschen gällde det under denna tid att
bevara det som redan uppnåtts. Under första världskrigets urholkning av
lönerna var det inte läge för arbetarna att i avtalsförhandlingar föra fram krav
om vad de uppfattade som förbättrade allmänna bestämmelser. Dyrtidstillägg
44
45
stod i centrum. Avtalet från år 1913 prolongerades till april år 1919.
Uppsalas plåtslageriarbetare strejkade i sex veckor år 1919, men såg sig
46
därefter tvungna att anta det förslag de tidigare sagt nej till.
Även åren 1920–1929 låg fokus på lönerevision. Inga avtalsförändringar
47
av intresse för denna studie skedde. År 1920 nådde Avdelning 11 med för48
likningsmans medverkan löneökningar efter en fem månader lång strejk.
Därefter följde den allmänna 1920-talskrisen. I början av 1921 var i medeltal
20 procent av bleck- och plåtslageriarbetarna arbetslösa och ett år senare
49
hade arbetslösheten ökat till 43 procent. Sådana arbetslöshetstal hämmar
stridslusten. Arbetslösheten var fortsatt hög under 1920-talet och arbets40

Se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 43.
Hansson (1918), s. 55.
42
Arbetsavtal och Ordningsregler träffade mellan Sveriges Bleck- och Plåtslageriarbetsgivareförbunds 3:dje distrikt och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 11.
24 april 1913–1 april 1916, F1:1, BPU, FU. En nyhet i detta avtal var att förliknings- och
skiljedomsförfarande infördes. I den permanenta skiljenämnden skulle två representanter från
vardera part ingå, samt en av dem utsedd femte ledamot. Parterna var skyldiga att acceptera
fastställd förlikning eller skiljedom. För detta avtal se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 44.
43
För bostadsproduktionen se Åmark (1989a), s. 64.
44
Uppsalas plåtslageriarbetare gjorde minst sju framställningar om dyrtidstillägg under kriget,
se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 44.
45
Se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 45.
46
För avtalsrörelsen år 1919 se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11
(1955), s. 45–47; se även Lundqvist (1945), s. 582.
47
Nya avtal skrevs 1922, 1924 och 1925. Det sistnämnda blev gällande under återstoden av
1920-talet.
48
För avtalsrörelsen 1920 se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955),
s. 47–50; se även Lundqvist (1945), s. 582–584.
49
Lundqvist (1945), s. 568.
41
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givarna gjorde upprepade lönenedpressningsförsök. Under 1920-talets andra
hälft rådde dock lugn på avtalsfronten. Efter några år utan avtalsförhandlingar tycks Uppsalas plåtslageriarbetare ha samlat resurser till att flytta
fram sina positioner.
I mars 1930 strax före 1930-talskrisen tecknade Uppsalaföreningen och
dess arbetsgivare ett nytt avtal. År 1933 när det åter var dags för avtalsrörelse var arbetslösheten hög. Närmare 30 procent av förbundets medlemmar hade i medeltal varit arbetslösa under år 1932. Det följande året, 1933,
50
ökade arbetslösheten till närmare 43 procent. Även i Uppsala var arbetslösheten omfattande. 1930-talskrisen ersattes av en högkonjunktur och lugnare
förhållanden på arbetsmarknaden. I Avdelning 11:s årsberättelser betecknas
51
åren 1934–1936 som goda. I de efterlämnade handlingarna angående avtal
kan vi se att hängavtal slöts med ett antal oorganiserade arbetsgivare under
åren 1936 och 1937, vilket också tyder på arbetsmarknaden inte var stilla52
stående. Nya avtal tecknades åren 1937 och 1939.
Avdelning 11 lyckades få in begränsningar av § 23 i avtalet vid tre
avtalsförhandlingar under tidsperioden, år 1907, 1910 och 1930. Begränsningarna avsåg olika företrädesrättsregler vid anställning och uppsägning på
grund av arbetsbrist, anställningsskydd vid pågående arbete, begränsningar
av arbetsgivares deltagande i produktionen, arbetstidsförkortning vintertid
och lärlingsregulativ (se Tabell 4.2).
Tabell 4.2 Begränsningar av § 23 i Bleck- och Plåts avdelning 11 avtal, åren
1907–1939.
Bestämmelse
Företrädesrätt
vid anställning till snöskottning
till arbete för på orten bosatt arbetare
till arbete för fackföreningsmedlem
till fortsatt anställning vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist
för fackföreningsmedlem
för längst anställd
Anställningsskydd under påbörjat (ackords)arbete
Begränsningar av arbetsgivares deltagande i produktionen
Arbetstidsförkortning vintertid
Lärlingsregulativ

Giltighetstid
1907–1939
1910–1939
1910–1939
1910–1929
1930–1939
1907–1939
1930–1939
1930–1939
1910–1939

Källor: Se Tabell D.1a–D.6a, Bilaga D.
Kommentar: Där det anges att bestämmelser har en giltighetstid t.o.m. år 1939 innebär det
inte att de upphörde att gälla vid denna tidpunkt utan endast att de var giltiga vid undersökningsperiodens slut.

50

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 52.
Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 54.
52
Förbindelser: 11/1 1936 Evert Mood, Plåtslageri Kv. Pianen 13, Stuvsta; 23/4 1936 Upsala
Bleck & Plåtslageri Ernst Klingvall; 1937 Ivar W Söderström; 7/4 1937 Tycho Johansson,
Sunnersta, F1, BPU, FU.
51
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I det följande redovisas de begränsningar av § 23 Avdelning 11 framförde
som avtalsförslag och lyckades få in i avtal tematiskt kronologiskt. Även
arbetsgivarnas krav och vad de lyckades få in i avtal redovisas där så är
möjligt.

Företrädesrätt till snöskottning
Plåtslageriarbetet var liksom övrigt byggnadsarbete säsongbetonat. Vintern
var ”en död säsong”. Plåtslageriarbetarna skilde sig dock från de egentliga
byggnadsarbetarna genom att de inte var objektsanställda utan istället fast
anställda hos en arbetsgivare. Visst verkstadsarbete utfördes under vintern,
men detta var inte tillräckligt för att hålla arbetslösheten borta. Företrädesrätt
till snöskottning (av tak) var därför av vikt för arbetarna. Genom detta
branschspecifika krav ville plåtslageriarbetarna begränsa permitteringar och
avsked vintertid så att arbetslösheten under vintern inte blev större än nödvändigt. Eftersom snöskottningen inte krävde speciella yrkeskunskaper var
det ur ett arbetsgivarperspektiv frestande att säga upp yrkesutbildade plåtslageriarbetare under vintern och istället ersätta dem med billigare grovarbetare till snöskottningen. Att arbetsgivarna i Uppsala förfarit på detta sätt
var en anledning till arbetarnas krav på företrädesrätt till snöskottning. Ur
arbetarskyddssynpunkt och för den passerande allmänhetens väl kan det
också anses olämpligt att skicka upp personer som inte är vana att arbeta på
tak till denna sysselsättning.
I stort sett var det endast beträffande snöskottningen som andra arbetare
kunde konkurrera med plåtslageriarbetarna om arbetstillfällena. Det var
också i fråga om detta som Avdelning 11 tidigt gjorde en framställning och
drev igenom avtalsbestämmelser om företrädesrätt till snöskottning för på
53
orten boende arbetslösa plåtslageriarbetare. Detta skedde år 1907. Avtalsformuleringen skärptes år 1930 så att plåtslageriarbetare på orten skulle ha
54
ensamrätt till snöskottningen. Under 1933 års förhandlingar gjorde de
lokala parterna en överenskommelse om att arbetsgivaren vid intagande av
arbetskraft till snöskottning skulle sätta sig i förbindelse med den offentliga
arbetsförmedlingen och i första hand ta in där anmälda organiserade plåtslageriarbetare. Denna överenskommelse trädde dock aldrig i kraft eftersom
det avtal som slutligen antogs, efter förlikningsmans förslag, på denna punkt
55
innebar en prolongering av 1930 års bestämmelse. I förhandlingarna år
1939 framförde Avdelning 11 krav på att fjärdeårslärling vid snöskottning

53

För källor till 1907 års avtalsförslag och avtal se där inte annat anges Tabell D.1a, Bilaga D.
Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
55
Protokoll fört vid sammanträde mellan mästares och arbetares delegerade, angående avtalsförhandlingar den 16 febr. 1933 och Förlikningsmannens förslag 25/10 1933, F1, BPU,
FU.
54

147

56

skulle ha samma betalning som utlärd. Eftersom utlärda och lärlingar
utförde samma arbetsuppgifter vid snöskottning ansåg arbetarna det vara
rimligt att lika lön för lika arbete utgick. Hur utfallet blev framgår inte av
föreningens efterlämnade handlingar.
Företrädesrätten till snöskottning var utmärkande för Bleck- och Plåt. Det
var inte endast Avdelning 11 i Uppsala som drev detta krav. Avtalsbestämmelser om företrädesrätt till snöskottning förekom inom Bleck- och Plåts
57
verksamhetsområde runt om i landet.

Anställningsskydd under pågående arbete
Anställningsskydd vid pågående arbete var viktigt för arbetarna då det hände
att arbetsgivare sade upp arbetare från anställningen när ackordet enligt de
förra blev för högt, eller då de av någon anledning ville trakassera en arbetare. År 1907 lyckades Bleck- och Plåt avdelning 11 få in en bestämmelse
om anställningsskydd vid påbörjat arbete i avtalet. För att förslaget lättare
skulle accepteras av arbetsgivarna hade arbetarna gjort ett tillägg om att de
själva inte skulle kunna välja att sluta under påbörjat arbete utan goda skäl
58
för detta, en slags ömsesidighetsbestämmelse.
Den tidigare bestämmelsen om anställningsskydd under pågående arbete
ändrades år 1910 till den inom byggbranschen vanliga bestämmelsen om an59
ställningsskydd under påbörjat ackordsarbete. Det är osäkert om det i realiteten innebar någon skillnad av betydelse då merparten av arbetet utfördes på
ackord. Klas Åmark har, beträffande byggbranschen, uppmärksammat att
principen om anställningsskydd under påbörjat ackordsarbete verkar ha tett
sig godtagbar även för arbetsgivarna då den tidigt fördes in i ett antal avtal.
Åmark menar att detta tyder på att införandet av bestämmelsen i avtal var en
60
bekräftelse på redan existerande praxis.

Företrädesrätt till anställning för på orten boende arbetare
För att skydda den lokala arbetsmarknaden krävde arbetarna våren 1909
företrädesrätt till arbete för på orten bosatta arbetare. Syftet var att hindra
56

Avtalsförhandlingarna 1939, F1, BPU, FU.
Förutom i Uppsala förekom snöskottningsbestämmelser i de under år 1938 tecknade avtal
runt om i landet som jag påträffat i Riksarkivet. Se t.ex. avtal 1453 (Nyköping) i volym 201,
avtal 1460 (Ronneby), 1462 (Arvika), 1464 (Kalmar) i volym 202, samt avtal 3133
(Katrineholm) i volym 418; avtal 1457 (Skövde) och avtal 1463 (Landskrona) i volym 202,
E4 A, Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA.
58
Arbetsaftal och ordningsregler träffade mellan Upsala Bleck- & Plåtslageriarbetsgifvareförening och Upsala Bleck- & Plåtslageriarbetarefackförening. Godkänt i april 1907 gällande
till 1/4 1908, F1:1, BPU, FU.
59
Avtal mellan Sverges Bleck- & Plåslageriarbetsgifvareförbunds 1:sta distrikt och Svenska
Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 6. F1:1, BPU, FU.
60
Åmark (1989a), s. 116.
57
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inbördes konkurrens mellan arbetare. Tillresande arbetare skulle inte kunna
konkurrera med de bofasta genom att bjuda under vad arbetarna på orten
kommit överens om. Arbetsgivarna yrkade avslag på kravet och något avtal
61
slöts inte innan storstrejken utbröt.
År 1910 lyckades Avdelning 11 få en bestämmelse om företrädesrätt till
arbete för på orten bosatt arbetare införd i avtalet. Nytt i jämförelse med det
tidigare förslaget var att företrädesrätten till arbete även skulle gälla vid
62
uppsägning på grund av arbetsbrist, vilket även det var ett arbetarkrav.
Bosättningsort utgjorde åren 1910–1929 turordningskriterium vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I 1930 års avtal ersattes bosättningsort som
turordningskriterium av principen att den som hade längst anställningstid
skulle ha rätt till fortsatt anställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Boende på orten skulle dock även framgent ha företrädesrätt vid anställ63
ning.
Klas Åmark har noterat att principen om företrädesrätt till arbete för på
orten boende arbetare togs in i avtal i byggbranschen, men att den inte var
lika självklar som den tidigare nämnda om att arbetare inte fick skiljas från
64
pågående ackordsarbete. Företrädesrätt till arbete för på orten bosatta var ett
vanligt arbetarkrav inte endast inom byggbranschen utan på arbetsmarknaden i sin helhet åtminstone till och med 1920-talet.

Företrädesrätt till anställning för fackföreningsmedlemmar
År 1910 infördes, på arbetarnas begäran, företrädesrätt till arbete för medlem
i den avtalstecknande fackföreningen, vid såväl anställning som uppsägning
på grund av arbetsbrist. Den ensidiga organisationsklausulen innebar att
medlemmar i Avdelning 11 fick företrädesrätt till anställning. Företrädesrätten vid uppsägning på grund av arbetsbrist innebar att fackföreningsmed65
lemskapet utgjorde turordningskriterium.
Företrädesrätten till fortsatt anställning för fackföreningsmedlemmar ersattes i 1930 års avtal av anciennitetsprincipen, men vid anställning skulle
66
medlemmar i den avtalsslutande fackföreningen fortsatt ha företräde. Arbetsgivarna försökte i förhandlingarna som föregick detta avtal få med en
bestämmelse om att organiserad arbetare inte skulle få ta anställning hos
oorganiserad arbetsgivare. Arbetsgivarna ville alltså ha en ömsesidig organisationsklausul där fackföreningens medlemmar skulle ha ensamrätt till
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För källa till 1909 års avtalsförslag se där inte annat anges Tabell D.2a, Bilaga D.
Avtal 25/7 1910–1 april 1911, F1:2, F1, BPU, FU.
63
Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
64
Åmark (1989a), s. 116.
65
Avtal 25/7 1910–1 april 1911, F1:2, F1, BPU, FU.
66
Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
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67

arbete och arbetsgivarorganisationens medlemmar ensamrätt till arbetare.
Detta blev inte av år 1930 då arbetarna vägrade gå med på kravet.
Arbetsgivarna återkom i 1933 års förhandlingar med kravet på en ömsesidig organisationsklausul. Till protokollet ville de göra följande anteckning:
Därest arbetare, som vid tiden för detta avtals undertecknande, är anställd hos
oorganiserad arbetsgivare, gäller: att sådan arbetare skall sluta denna sin anställning senast 14 dagar efter det order därom givits gemensamt från de
68
avtalsslutande organisationernas styrelser.

Arbetarna avslog det av arbetsgivarna föreslagna ömsesidiga organisations69
tvånget. Tvisten om 1933 års avtal avgjordes, efter en lång strejk, med förlikningsmans medverkan. Förlikningsmannens förslag innebar att en ömsesidig organisationsklausul skulle läggas till det i april 1930 ingångna avtalet. Arbetsgivarna fick inte helt som de ville, Avdelning 11:s medlemmar
skulle enligt den nya bestämmelsen i första hand ta anställning hos arbetsgivare tillhörande Sveriges Bleck- & Plåtslagaremästareförbunds tredje distrikt, inte som arbetsgivarna velat uteslutande. Avdelning 11 antog förslaget
70
och arbetet återupptogs. Uppsalas plåtslageriarbetare uppfattade den ömse71
sidiga organisationsklausulen som en hämsko. För arbetarna var det viktigt
att vid konflikt med de organiserade arbetsgivarna kunna ta arbete hos de
oorganiserade. Genom detta kunde konfliktunderstöd sparas och organisationens ekonomiska resurser räcka längre. I de fall arbetarna kunde få
igenom vad de uppfattade som bättre villkor hos oorganiserade arbetsgivare
fungerade det som påtryckning i förhandlingar med organiserade arbetsgivare.
Arbetsgivarna gav sig dock inte. I avtalsförhandlingarna år 1937 ville de
skärpa den ömsesidiga organisationsklausulen så att arbetare endast fick ta
anställning hos organiserade arbetsgivare, och inte som dittills i första hand.
Arbetarna var fortfarande emot detta och 1933 års bestämmelse blev fortsatt
72
gällande under återstoden av undersökningsperioden.
Företrädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar var ett krav som
framfördes inom många fackförbund och sådana bestämmelser var vanligt
förekommande i avtal under 1930-talet, vilket visats i föregående kapitel.
67

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 51–52.
Protokoll fört vid sammanträde mellan delegerade i avtalsunderhandlingarna inom Bleck& Plåtslagerifacket i Upsala, varvid även respektive ombudsmän Hrr. M. Andersson och
Wiberg voro närvarande, den 16 juni 1933. F1, BPU, FU.
69
Extra möte oktober 1933, A1:1, BPU, FU.
70
27/10 och 3/11 1933, A1:1, BPU, FU; se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Avdelning 11 (1955), s. 53.
71
Detta framgår av de efterlämnade handlingarna. Författaren till avdelningens minnesskrift
inför 60-årsfirandet framställer den dock som en vinst ur organisationssynpunkt. Svenska
Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 54.
72
Källor för uppgifterna om 1937 års avtalsförslag och avtal anges i Tabell D.6a, Bilaga D.
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Lärlingsregulativ
Utöver de tidigare behandlade begränsningarna av § 23 lyckades Uppsalas
plåtslageriarbetare också få in ett lärlingsregulativ i avtal relativt tidigt. Detta
kunde till viss del hejda det som plåtslageriarbetarna uppfattade som överrekrytering till yrket och inbördes konkurrens om arbetstillfällena. År 1910
infördes det av arbetarna begärda regulativet. Lärlingarna skulle inte få vara
73
fler än de utlärda på arbetsplatsen.
Bestämmelsen kvarstod till år 1930 då arbetarna fick igenom en ytterligare begränsning av lärlingsantalet, det nya regulativet innebar att det inte
skulle få finnas mer än en lärling per två utlärda arbetare. I utbyte gick
arbetarna med på att sjätteårslärling (sistaårslärling), som självständigt utförde arbeten på ackord, skulle undantas vid beräkningen av proportionerna
74
mellan utlärda arbetare och lärlingar.
I förhandlingarna år 1933 framförde arbetsgivarna att de ansåg att det
borde finnas en lärling på varje arbetare, och de ville även få rätt att ta in
lärlingar tillfälligt, vilket arbetarna avslog. Som tidigare nämnts prolonge75
rades avtalet av år 1930 och ingen förändring skedde alltså på denna punkt.
Arbetsgivarna tog upp frågan även i 1937 års förhandlingar, men arbetarna
76
fick behålla sitt lärlingsregulativ från år 1930.
Lärlingsregulativ var inte specifikt för Bleck- och Plåt utan krävdes, med
varierande framgång, i alla branscher där ordnad yrkesutbildning förekom.

Turordning baserad på anställningstid
I 1930 års avtal byttes, som redan nämnts, de tidigare turordningskriterierna
vid uppsägning på grund av arbetsbrist – fackföreningsmedlemskap och boende på orten – ut mot principen att den som hade längst anställningstid
77
skulle ha företrädesrätt till fortsatt anställning.
Krav på regler om turordning enligt anciennitetsprincipen vid uppsägningar förekom på hela arbetsmarknaden, men var viktigast för lätt utbytbara
arbetare. I Avdelning 11:s efterlämnade handlingar kan man inte avgöra om
de lade ned särskilt stor ansträngning på detta krav.

Begränsningar av arbetsgivares deltagande i produktionen
För att hindra konkurrens om arbetstillfällena från arbetsgivare som var
yrkesutbildade plåtslagare krävde arbetarna begränsningar av arbetsgivarnas
73

Avtal mellan Sverges Bleck- & Plåslageriarbetsgifvareförbunds 1:sta distrikt och Svenska
Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 6. F1:1, BPU, FU.
74
Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
75
För källor till 1933 års avtalsförslag och avtal se Tabell D.5a, Bilaga D.
76
För källor till 1937 års avtalsförslag och avtal se Tabell D.6a, Bilaga D.
77
Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
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deltagande i produktionen. Föreningen lade ned stor möda på detta under
1930-talet. Kravet orsakade en segdragen maktkamp. Med tanke på att de
flesta firmorna var mycket små och arbetsgivarna ofta gärna såg att deras
söner tog över fanns det många arbetsgivare och söner som skulle kunna
tränga undan arbetarna från deras försörjningsmöjligheter. Plåtslageriarbetarna konkurrerade även med varandra då de utförde egna arbeten som uppdragstagare. Den senare aspekten återkommer jag till i följande kapitel.
I mars 1930 fick arbetarna igenom sitt krav. Enligt avtalet borde arbetsgivarna inte själva delta i byggnads- eller reparationsarbeten. I de fall de inte
hade full sysselsättning med verkstadens skötsel och administration tilläts de
dock utföra mindre reparationsarbeten, specialarbeten samt övriga verkstads78
arbeten inom ramen för vad som kunde anses lojalt.
I 1933 års förhandlingar föreslog arbetsgivarna att bestämmelsen som
begränsade deras deltagande i produktionen skulle preciseras till att arbetsgivarna fick utföra de i bestämmelsen nämnda arbetena upp till en fastställd
summa per arbete istället för formuleringen inom ramen av vad som kan
anses lojalt. De ville dessutom själva få utföra en del målningsplåtslageriarbeten. Arbetarna å sin sida ville inkludera arbetsgivarnas söner i bestämmelsen, men behålla lydelsen i övrigt som i 1930 års avtal. I det fall en
fastställd summa skulle utgöra gräns för arbetsgivarnas arbete ville arbetarna
79
ha ett lägre belopp än arbetsgivarna. Förhandlingarna blev långdragna och
förbundsmedverkan skedde på ömse sidor. Eftersom parterna inte kunde
enas om någon ny formulering om arbetsgivarnas deltagande i produktionen
kom fackförbundets förtroendeman, Wiberg, med förslaget att behålla den
gamla lydelsen. Arbetarnas argument för en låg summa var att arbetsgivare
skulle vara arbetsgivare och inte arbetare. Den stora arbetslösheten var ett
argument, arbetarna måste ta tillvara på alla arbetsmöjligheter. ”Det är ju ej
rätt att mästare står och arbetar 8 à 10 timmar på verkstaden och sköter övriga göromål på övertid medan samtidigt arbetarna går arbetslösa. Detta är
80
att ej vara lojal.”
Vid de fortsatta förhandlingarna lade arbetarparten fram ett kompromissförslag, vilket arbetsgivarna inte gick med på. Arbetsgivarna ville höja
81
gränsen för mindre arbeten. Någon uppgörelse nåddes inte. Först i oktober
82
1933, efter en lång strejk, lämnade arbetsgivarna ett nytt avtalsförslag. Ar78

Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932, F1, BPU, FU.
Protokoll fört vid sammanträde mellan mästares och arbetares delegerade, angående
avtalsförhandlingar den 16 febr. 1933. F1, BPU, FU.
80
Protokoll fört vid sammanträde mellan delegerade i avtalsunderhandlingarna inom Bleck& Plåtslagerifacket i Upsala, varvid även respektive ombudsmän Hrr. M. Andersson och
Wiberg voro närvarande, den 8 juni 1933. F1, BPU, FU.
81
Protokoll fört vid sammanträde mellan delegerade i avtalsunderhandlingarna inom Bleck& Plåtslagerifacket i Upsala, varvid även respektive ombudsmän Hrr. M. Andersson och
Wiberg voro närvarande, den 16 juni 1933. F1, BPU, FU.
82
Extra möte oktober 1933, A1:1, BPU, FU.
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betarna avslog summan för arbetsgivarnas arbete. Den 25 oktober lämnade
83
förlikningsmannen sitt förslag, vilket antogs. I det som striden i huvudsak
84
hade gällt, arbetsgivarnas arbete, skedde ingen förändring.
Förhandlingar om ett nytt avtal inleddes i februari 1937. Den första punkten som kom upp var, inte förvånande, arbetsgivarnas arbete och vad som
menas med lojalt. Eftersom parterna inte heller denna gång kunde enas om
någon förändring behölls den gamla ordalydelsen. Trots att arbetsgivarnas
förbund ansåg att arbetsgivarna i Uppsala borde fortsätta att driva sin linje
behöll de lokala parterna paragrafen i det skick de förut enats om. Trots den
svårknäckta nöten om arbetsgivarnas arbete kom parterna denna gång till
85
avslut utan konflikt.
Nästa avtal träffades den 3 maj år 1939. Nu var det arbetarna som ville
precisera vad som menades med lojalt. ”Med lojalt menas även att arbetsgivaren ej själv får utföra häri nämnt arbete om samtidigt därmed anställda
86
arbetare permitteras eller avskedas.”
Avdelning 11 var inte ensam om att driva kravet på begränsningar av
arbetsgivares arbete, det var ett av de krav som var utmärkande för Bleck87
och Plåts avdelningar i hela landet.

Arbetets rättvisa fördelning vintertid
En annan återkommande fråga i förhandlingarna under 1930-talet var arbetarnas krav på förkortad arbetstid vintertid. I mars 1930 infördes i avtalet att
arbetstiden vintertid skulle förkortas för att förhindra permitteringar och
uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetstiden skulle bestämmas vid
varje verkstad för sig, dock så att under månaderna november–mars, där det
inte lade hinder för arbetets rationella bedrivande, permittering och avsked
inte fick ske förrän arbetstiden för samtliga arbetare förkortats till högst sex
88
timmar per dag.
I förhandlingarna år 1937 godkände arbetsgivarna det av arbetarna framlagda ändringsförslaget angående arbetstidsförkortning under vintern, dock
en månad kortare än i förslaget. Arbetstiden på vintern förkortades under
83

För källor till 1933 års avtalsförslag och avtal se där inte annat anges Tabell D.5a, Bilaga D.
27/10 och 3/11 1933, A1:1, BPU, FU; se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Avdelning 11 (1955), s. 53.
85
För källor till 1937 års avtalsförslag och avtal se där inte annat anges Tabell D.6a, Bilaga D.
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Avtalsförhandlingarna 1939, F1, BPU, FU. Hur utfallet i 1939 års förhandlingar blev
framgår inte av de efterlämnade handlingarna.
87
Förutom i Uppsala förekom bestämmelserna i de under år 1938 tecknade avtal runt om i
landet som jag påträffat i Riksarkivet. Se t.ex. avtal 1453 (Nyköping) i volym 201; avtal 1460
(Ronneby); avtal 1462 (Arvika) och avtal 1464 (Kalmar) i volym 202 samt avtal 3133
(Katrineholm) i volym 418, samtliga i E4 A, Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA.
88
För källor till 1930 års avtalsförslag och avtal se Tabell D.4a, Bilaga D.
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månaderna december–mars till 36 timmar per vecka för att arbetstillfällena
skulle fördelas så rättvist som möjligt. Om arbete överstigande 36 timmar
89
ändå skedde skulle 25 procents tillägg på timlönen utbetalas.
Arbetstidsförkortning vintertid var en för Bleck- och Plåt utmärkande
avtalsbestämmelse, vilken var viktig för att undvika permitteringar och uppsägningar vintertid då byggverksamheten i stort sett låg nere. Uppsalaföreningen var inte ensam om att driva kravet och avtalsbestämmelsen förekom
90
inom Bleck- och Plåts verksamhetsområde i hela landet.

Arbetsgivarnas krav
Uppsalas plåtslageriarbetsgivare framförde under årens lopp krav ämnade att
begränsa arbetarnas handlingsfrihet vilka inte berörts tidigare i detta kapitel.
Det första kravet handlade om arbetsgivarnas önskemål om ensambestämmande över lärlingarna. Det andra om arbetsgivarnas önskan att
avskaffa den rätt plåtslageriarbetarna enligt sedvänja hade att åta sig egna
arbeten. Det var inte ovanligt att arbetarna använde arbetsgivarens verkstad
vid det verkstadsarbete som krävdes för egna arbeten. Det tredje kravet
avsåg införandet av decemberkompromissformuleringen i avtalet, vilket
tillgodosågs från år 1907 och framåt.
Beträffande lärlingarna krävde arbetsgivarna år 1909 att dessa skulle förvägras föreningsrätt de tre första åren, arbetsgivarna ville ha ensam bestämmanderätt över lärlingarna, så som husbonden (mästaren) hade under skråregleringen. Fackföreningen skulle därmed inte kunna organisera lärlingarna
och vara med och bestämma löner och arbetsvillkor för dessa. Detta yrkade
plåtslageriarbetarna avslag på och något nytt avtal blev inte tecknat då storstrejken kom emellan. Inte heller senare fick arbetsgivarna igenom detta
krav.
När arbetare tog på sig egna arbeten innebar det att de konkurrerade med
arbetsgivarna om mindre arbeten, vilket givetvis var besvärande ur arbetsgivarnas perspektiv. Arbetsgivarna ville år 1909 ändra på detta och krävde
att fackföreningen skulle se till att dess medlemmar inte åtog sig egna arbeten. Arbetarna ville inte gå med på detta och därmed avstå från extrain91
komster. År 1910 togs dock på arbetsgivarnas begäran en regel in i avtalet
enligt vilken fackföreningen skulle vara skyldig att se till att medlemmarna

89

För källor till 1937 års avtalsförslag och avtal se Tabell D.6a, Bilaga D. Se även Svenska
Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 54–55.
90
Förutom i Uppsala förekom likartade bestämmelser i de under år 1938 runt om i landet
tecknade avtal som jag påträffat i Riksarkivet. Se t.ex. avtal 1453 (Nyköping) i volym 201,
avtal 1460 (Ronneby), 1462 (Arvika), 1464 (Kalmar) i volym 202, samt avtal 3133
(Katrineholm) i volym 418; avtal 1457 (Skövde) och avtal 1463 (Landskrona) i volym 202,
E4 A, Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA.
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92

inte åtog sig egna arbeten under tid då de var anställda. Det var en modifiering av det tidigare arbetsgivarkravet att arbetarna inte skulle få ta på sig
några egna arbeten alls. Arbetarna ansåg från sin sida det orätt mot de arbetslösa att arbetare som hade anställning tog på sig extraarbete. I 1933 års
förhandlingar återkom arbetsgivarna med kravet att organiserade arbetare
inte skulle ha rätt att ta på sig egna arbeten över huvud taget. Arbetarna
avslog kravet på att arbetslösa arbetare inte skulle få ta på sig egna arbeten
93
och den tidigare bestämmelsen behölls.

Handels
Handels var senare bildat och kom igång senare än de två tidigare behandlade förbunden med att teckna kollektivavtal. En säregenhet med
Handels avtalsstrategi var att det skrev avtal som endast gällde organiserade
arbetare. Svensk fackföreningsrörelse i övrigt satsade i allmänhet på konkurrensbegränsningsstrategin, avtal gällande samtliga arbetare, vilket hindrar
inbördes konkurrens mellan organiserade och oorganiserade arbetare.
Handels strategi kan tolkas som att de satte medlemsvärvningen före konkurrensbegränsningen. Att Handels valde denna strategi kan bero på att de
verkade inom ett svårorganiserat område och att de därför ansåg att det var
en fördel att kunna locka anställda med att de skulle omfattas av avtalet, i det
fall de organiserade sig.
I föregående kapitel framgick att handel och varulager utmärkte sig
genom att en relativt stor andel arbetare omfattades av turordningsregler
såväl vid 1907 som 1920 och 1929 års slut. Omkring hälften av handels- och
varulagerarbetarna omfattade av turordningsregler vid 1907 års slut. Mellan
sju och tio procent av handelsarbetarna omfattades av organisationsklausuler
vid årets slut 1907. Även vid årets slut 1920 förekom sådana klausuler inom
Handels verksamhetsområde. Vid ingången av 1930-talet var Handels det
förbund som både hade störst andel avtal och störst andel arbetare omfattade
av organisationsklausuler. Nära hälften av handelsarbetarna omfattades.
Några lärlingar förekom inte inom handeln och följaktligen inte heller några
avtalade lärlingsbestämmelser.
Enligt Handels egen utredning innehöll 85 procent av förbundets cirka
2 200 gällande avtal vid slutet av år 1933 varken § 23 eller decemberkompromissformuleringen. Dessa avtal omfattade drygt 60 procent av de avtalsberörda arbetsgivarna och drygt 70 procent av handelns arbetare. Ungefär en
tredjedel av de avtal som innehöll § 23 eller decemberkompromissformuleringen innehöll även begränsningar av denna i form av turordnings92

Avtal mellan Sverges Bleck- & Plåslageriarbetsgifvareförbunds 1:sta distrikt och Svenska
Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 6. F1:1, BPU, FU.
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regler vid uppsägningar. I avtal med oorganiserade arbetsgivare var det
ovanligt att § 23 eller decemberkompromissen skrevs in utan begränsningar i
avtalet i övrigt. I alla avtal med Järnhandlareorganisationens garantiförening
fanns en neutraliserande protokollsanteckning och även avtalen med Köpmannaförbunds medlemmar innehöll en protokollsanteckning om turordning
enligt anciennitetsprincipen. I många fall var arbetsgivarnas motstånd mot
att föra in några begränsningar i själva avtalstexten stort. Begränsningar i
form av protokollsanteckningar var dock lättare för Handels att få igenom.
Särskilt efter att kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol trätt i
kraft gjorde Handels och dess avdelningar stora ansträngningar för att få in
95
turordningsregler i avtalen.
Handels hade många lokala avtal, dessa skulle godkännas av förbundet
och förbundet var ofta delaktigt i förhandlingarna. Det förekom också olika
bransch- och distriktsavtal. Det är därför inte heller för Handels möjligt att
redovisa alla avtal i hela riket. De avtalsmässiga begränsningar av § 23 som
Handels avdelning 36 i Uppsala (Avdelning 36) lyckades genomföra används här som exempel för att visa hur resultatet av Handels kamp mot § 23
visade sig i kollektivavtal. Det första kollektivavtal som Avdelning 36 slöt är
96
97
från år 1919. I andra delar av landet tecknades avtal tidigare. Uppsalas
handelsarbetare var något sena i fråga om avtalstecknande. Avdelning 36:s
medlemmar omfattades, när kollektivavtalssystemet väl kom igång, av ett
98
antal avtal gällande olika delbranscher.
Kollektivavtal innehållande begränsningar av § 23 finns från år 1922. De
flesta av de begränsningar av § 23 som förekom i de för Avdelning 36
gällande avtalen lyckades facket få in under 1920-talet. Detta decennium
präglades för andra förbund av hög arbetslöshet och kamp om att behålla det
redan uppnådda. Senare organiserade arbetare som handelsarbetarna, kunde
dock uppenbarligen nå vissa, enligt deras uppfattning, förbättringar i avtal.
Det är anmärkningsvärt att medlemmar i ett fackförbund som tycks ha
haft så mycket emot sig ändå lyckades få in relativt många begränsningar av
§ 23 i kollektivavtal. Detta tyder på att förutsättningarna och motivationen
kunde verka i olika riktning.
94

Handelsarbetareförbundet (1934), s. 62–63.
Se t.ex. 26/4 1928, A1:1; 22/5, 11/7 och 15/12 1933, möte med grosshandelsfirmornas
personal 22/4 1937, 13/5 1937, och möte med personal vid grossistfirmor 21/11 1938, A1:2,
HU, FU. Mats Glavå uppmärksammar den stora mängden turordningsregler och deras variationsrikedom i Handels olika avtal under 1920- och 1930-talen. Glavå (1999).
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Malmö, och i Lund träffades samma år avtal för utkörare och handelsarbetare i alla branscher.
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 81.
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omfattande samtliga medlemmar. Svenska Handelsarbetareförbundet (1926b), s. 34.
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I Tabell 4.3 presenteras de begränsningar av § 23 som förekom i avtal
gällande i olika delbranscher inom Uppsalas handel under tidsperioden
1922–1939. I den därpå följande framställning belyses begränsningar av § 23
i Handels och Avdelning 36:s avtal med kooperationen, mejerierna, petroleumbranschen, varuhusen samt ”övriga delbranscher” var för sig.
Tabell 4.3 Begränsningar av § 23 i Handels avtal gällande inom Uppsalas
handel åren 1922–1939.
Bestämmelse
Företrädesrätt
vid anställning
för medlem i avtalsslutande fackförening
Efter anställning ensamrätt till arbete för medlemmar
i avtalsslutande fackförening
för organiserad arbetare
vid befordran
till föreståndare eller dylikt för den med längst anställningstid
till butiks- eller lagerbiträde eller chaufför
för den med längst anställningstid
till fast anställning för visstidsanställd
till fortsatt anställning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
för den med längst anställningstid
för den med längst anställningstid inom viss turordningskrets
avvikelse från principen endast efter överenskommelse
med personalen
till återanställning för den med längst anställningstid
Omplaceringsrätt
till lämpligt arbete för dem som hamnat på fel plats
om inte omplacering kunde ordnas kunde uppsägning ske
vid öppnande av ny butik, istället för avsked
till annat lämpligt arbete vid öppnande av ny butik
vid körkortsindragning för chaufförer
Anställningsskydd vid
värnplikt och sjukdom
ingående av äktenskap och graviditet

Giltighetstid
1925–1939
1925–1939
1931–1939
1925–1939
1929–1939
1937–1939
1922–1939
1929–1939
1929–1939
1922–1939
1925–1939
1929–1939
1925–1939
1929–1939
1937–1939
1922–1939
1937–1939

Källor: Se Tabellerna D.1b–D.5b, Bilaga D.
Kommentar: Där det anges att bestämmelser har en giltighetstid t.o.m. år 1939 innebär det
inte att de upphörde att gälla vid denna tidpunkt utan endast att de var giltiga vid undersökningsperiodens slut.

Mejeriavtal
Det område där Avdelning 36 först lyckades få in begränsningar av § 23 i
99
avtal var vid mejerierna. Detta skedde år 1922 då företrädesrätt till fortsatt
anställning för dem med längst anställning infördes vid uppsägning på grund
av arbetsbrist. Även företrädesrätt till återanställning efter samma kriterium
fördes in. Mejeriavtalen var först även med anställningsskydd vid värnplikt
och sjukdom. I samband med en uppsägning vid Upsala Mejeri AB hösten år
99

Källor för uppgifterna om mejeriavtalen finns där inte annat anges i Tabell D.1b, Bilaga D.
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1929, som företaget efter förhandling återtog, antecknades att avtalets bestämmelser om turordning skulle tolkas så att återanställningsrätten gällde
inom viss turordningskrets.
När Handels i förhandlingarna vid några mejerier år 1936 föreslog turordningsregler baserade på anställningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt företrädesrätt till återanställning för sålunda uppsagda sade sig
arbetsgivaren, grosshandlare Nilsson, vilja tillämpa denna regel i allmänhet,
100
men inte binda sig till detta i avtal. Protokollsanteckningarna till avtalet
med Mjölkcentralen från år 1937 innehöll turordning enligt anciennitetsprincipen vid uppsägning och återanställning. En arbetsgivarrepresentant påminde vid förhandlingarna om att Mjölkcentralen i allmänhet redan tillämpade denna praxis, men inte ville binda sig till detta i avtal. Det antecknades
till protokollet att förut iakttagen praxis skulle iakttas även framgent.
Arbetsgivarna vid Mjölkcentralen var negativt inställda till gifta kvinnors
arbete, ”då så som förut erinrats de skyldigheter och intressen, som äktenskapet medför i hemmet och gentemot man och barn ansågos oförenliga med
101
det omfattande och ofta tunga mejeriarbetet”.
100

Protokollsanteckningar från sammanträde med delegerade från grosshandlaren N.E.
Nilsson, Mjölk- och Mejeriaffär i Stockholm, å ena samt från Svenska Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, å v. häradshövdningen John Lodéns advokatbyrå i Stockholm den
14 maj 1936 angående löne- och arbetsavtal för vid Jönninge, Kilby och Uplands-Tuna
mejerier anställda, till Svenska Handelsarbetareförbundet anslutna arbetare. F1:1, HU, FU.
101
Löne- och arbetsavtal upprättat mellan å ena sidan Mjölkcentralen, Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u. p. a. och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet, för dess
vid mejerierna i Arboga, Borensberg, Enköping, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Grillby, Gryttby,
Karbenning, Katrineholm, Kungsör, Kimstad, Kuddby, Köping, Lagerlunda, Linköping,
Motala, Munktorp, Möklinta, Norrköping, Nyköping, Sala, Skogslund, Skänninge, Strängnäs,
Söderköping, Södertälje, Uppsala, Vingåker, Västerås, och Ösmo anställda medlemmar.
Giltighetstid: 1 november 1937–31 oktober 1938, F1:3, HU, FU. I Handels avtal med AB
Malmö Mjölkcentral, från år 1938, gällande kontorspersonal skulle sist anställd avskedas först
vid arbetsbrist. Ingen skillnad beroende på kön skulle göras. Trots detta förekom i avtalet en
medveten utestängning av gifta kvinnor. Vid ingående i äktenskap hade kvinnor skyldighet att
säga upp sig själva. I en särskild protokollsanteckning gjordes dessutom tillägget att med
”äktenskap avses i detta moment även sådant äktenskap, då vederbörande kontrahenter
sammanflyttar utan att hava iakttagit genom vederbörande myndigheter förrättad vigsel.”
Även ”möjligheten” att flytta ihop utan att gifta sig för att kunna behålla anställningen var
således stängd. Vid synbar graviditet var de anställda skyldiga att ta tjänstledigt, med rätt att
återgå i anställningen ”efter i sådant fall överstånden sjukdom.” Bestämmelsen måste ha
inneburit ett anställningsskydd för ogifta mödrar Volym 441, avtal 3301, gällande kontorspersonal, tecknat den 1 juli 1938, § 3, Mom. 2, särskilda protokollsanteckningar, 1, första och
andra stycket, E4 A, Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA. På Malmö Mjölkcentral gällde olika avtal för kontorspersonal och kvinnliga
butiksbiträden. I det avtal som Handels tecknade för den senare gruppen fanns inga bestämmelser avseende äktenskap och havandeskap, men inte heller några turordningsregler. Volym
441, avtal 3301, gällande kvinnliga butiksbiträden, tecknat den 28 juni 1938, E 4 A,
Kollektivavtal före 1950, Förlikningsmannaexpeditionen, Socialstyrelsen, RA. Avtalet för
kontorspersonalen var ett hängavtal på avtalet mellan Kooperativa Föreningen Solidar i
Malmö och Handels. Avtal mellan Kooperativa Föreningen Solidar i Malmö och Svenska
Handelsarbetareförbundet, av den 26 februari 1937. Föreningen Solidar var landets näst
största kooperativa förening. Renée Frangeur anger att inga gifta kvinnor fanns anställda inom
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Avtal inom handelns ”övriga delbranscher”
År 1923, året efter att turordningsregler vid uppsägning samt anställningsskydd vid sjukdom och värnplikt infördes i mejeriavtal, lyckades Avdelning
36 få in sådana bestämmelser även i avtal gällande de områden som jag
102
sammanfört till ”övriga delbranscher”. Företrädesrätt till återanställning lät
dock vänta på sig till år 1931. Vid Uppsala läns fiskförsäljningsförening
fördes även rätt till omplacering för chaufför som i arbetet drabbades av
körkortsindragning in i avtalet. Ovan nämnda regler fanns kvar under 1930talets andra hälft för olika typer av handelsfirmor, speceri- och färghandel
och manufaktur, med tillägg av decemberkompromissformuleringen. Inom
några avtalsområden förekom dock få begränsningar av § 23 utöver den
allmänna formuleringen om att föreningsrätten skulle lämnas okränkt och att
arbetare kunde vända sig till sin organisation och påkalla undersökning för
vinnande av rättelse när så inte skedde som angavs i decemberkompromiss103
formuleringen.

Avtal med kooperationen
104

Från år 1925 hade Avdelning 36 avtal inom kooperationen. Detta år
lyckades föreningen få in turordningsregler enligt anciennitetsprincipen och
anställningsskydd vid värnplikt och sjukdom, vilket redan förekom vid
föreningen Solidar, men att sju kvinnor som ingått äktenskap under år 1934 ”frivilligt” lämnat
sina anställningar. Namnet på föreningen antyder att den ansåg sig solidarisk, men
uppenbarligen omfattades inte gifta kvinnor av denna solidaritet, åtminstone inte om de
tillhörde personalen. Kooperativa förbundet hade under 1930-talet en negativ inställning till
gift kvinnlig personal i butiker och på kontor. Frangeur fann i Kooperativa förbundet den
manliga familjeförsörjarstrategin realiserad i praktiken. Se Frangeur (1998), s. 286–288. År
1939 blev det enligt lag förbjudet att avskeda kvinnor p.g.a. giftermål eller havandeskap.
SOU: 1938:47.
102
För källor till uppgifter om avtalsbestämmelser inom övriga delbranscher se där inte annat
anges Tabell D.2b, Bilaga D.
103
Kollektivt avtal mellan å ena sidan Sprithandelsbolaget i Uppsala och å andra sidan
Svenska Handelsarbetareförbundet och dess uppsalaavdelning n:r 36, gällande för hos Sprithandelsbolaget i Uppsala anställd, i § 2 angivna, till Svenska Handelsarbetareförbundet ansluten kontors-, butiks-, och lagerpersonal. Giltighetstid: 1 oktober 1931–31 december 1933.
F1:1, HU, FU. Kollektivavtal mellan undertecknade kolonialvarugrossistfirmor i Uppsala, å
ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, avseende hos firmorna anställd
lager- och utkörarepersonal. Giltighetstid:1 maj 1937–1 maj 1939, och Kollektivavtal mellan
undertecknade Specerihandelsfirmor i Uppsala å ena sidan, samt Svenska Handelsarbetareförbundet å andra sidan, avseende hos firmorna anställda lagerarbetare. Giltighetstid: 1 maj
1938–1 maj 1939. F1:3, HU, FU, samt Kollektivavtal mellan undertecknade möbelfirmor i
Uppsala, å ena, samt Svenska Handelsarbetarförbundet, å andra sidan, avseende hos firmorna anställda lagerarbetare. Giltighetstid: 1 januari 1938–1 maj 1939 och Kollektivavtal
mellan å ena sidan V.A. Söderbergs Elektriska Byrå, Uppsala. och å andra sidan Svenska
Handelsarbetareförbundet gällande för hos ovan nämnda företag anställda lager- och
distributionsarbetare. Giltighetstid: 1 januari 1939–31 december 1940. F1:1, HU, FU.
104
För källor till uppgifter om avtalen med kooperationen se Tabell D.3b, Bilaga D.
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mejerier och i ”övriga delbranscher”, från år 1922 respektive 1923. Företrädesrätt till återanställning fick föreningen in i avtal med företag inom
kooperationen i Uppsala först år 1935.
Beträffande anciennitetsprincipen infördes ett tillägg år 1929 om att avvikelser från denna fick göras endast efter överenskommelse med personalen, i det fall den sist anställdes arbetsduglighet översteg tidigare anställds.
Att överenskommelse skulle ske med organisationen var visserligen en vinst
för arbetarna, men att bedöma arbetsduglighet är något ytterst subjektivt. Att
föra in arbetsdugligheten som kriterium var ett arbetsgivarkrav.
Avdelning 36 lyckades år 1925 även få in en ensidig organisationsklausul
i avtal med kooperationen. Anställd personal skulle vara medlemmar i den
avtalsslutande organisationen och organiserade i densamma hade företrädesrätt till anställning under förutsättning att de hade tillräckliga kvalifikationer
för arbetet. Det var personalen som skulle se till att bestämmelsen efterlevdes. Det var inte arbetsgivarens sak att agera medlemsvärvare till fackföreningen.
Därutöver förekom några branschspecifika begränsningar av § 23. Dessa
var turordning vid befordran till föreståndare, omplaceringsrätt i det fall en
anställd visade sig olämplig till innehavd befattning och omplaceringsrätt till
ny butik om öppnande av sådan innebar att arbetsbrist uppstod i tidigare
butik. Den som varit anställd längst skulle ha företrädesrätt till befordran
under förutsättning att personen var lämplig för befattningen.
Från år 1929 utökades bestämmelsen om befordran till att gälla även vid
tillsättande av butiks- och lagerbiträden samt chaufförer, vilket var ett arbetarkrav. Samma år gjordes ett tillägg angående omplaceringsrätten för dem
som hamnat på fel plats. I de fall det inte gick att ordna någon omplacering
kunde personen i fråga sägas upp, vilket var ett arbetsgivarkrav. Även bestämmelsen vid öppnande av ny butik modifierades år 1929. De övertaliga
skulle erhålla omplacering till annat lämpligt arbete.

Petroleumbranschens avtal
Det tidigaste avtal jag påträffat gällande petroleumbranschen i Uppsala är
från år 1931. Tidigare avtal kan nog inte förväntas då bensinstationerna inte
var så många före denna tidpunkt. Avtalet från år 1931 innehöll fragment av
decemberkompromissformuleringen. Det första stycket var beskuret så att
arbetsgivarens rätt inskränktes till att leda och fördela arbetet. Som nämnts
tidigare blev sådana strykningar av liten vikt efter Arbetsdomstolens dom
1932:100 i de fall då uttryckliga begränsningar av arbetsgivarens möjlighet
att fritt anställa och avskeda saknades i avtalets övriga bestämmelser. Detta
avtal innehöll dock sådana begränsningar. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gällde anciennitetsprincipen, undantag skulle dock göras om det
fanns oorganiserade arbetare. Dessa skulle sägas upp före de organiserade.
160

Under det sena 1930-talet innehöll avtalen gällande petroleumbranschen i
Uppsala inga begränsningar av § 23 utöver decemberkompromissformule105
ringen. Inom detta område fick Handels således in färre begränsningar av
106
§ 23 än i de tidigare nämnda avtalen för andra delbranscher.

Avtal vid varuhus
Ett annat område inom Uppsalas handel där inga avtal förekom före 1930talet var varuhusen. Dessa var en ny företeelse under nämnda decennium,
varför det inte heller inom detta område kan förväntas några tidigare avtal.
Handels avtal gällande varuhusen tecknades med respektive varuhuskedja.
I 1937 års avtal med Varuhuset för 88 öres artiklar fick Handels in bestämmelser om att den inom turordningskretsen sist anställde först skulle avskedas vid arbetsbrist. Avvikelse fick dock ske då den sist anställdes arbetsduglighet var överlägsen annan tidigare anställds. Vid befordran ägde äldre
anställd företrädesrätt framför yngre, under förutsättning att denne var lämplig för platsen. Om någon visade sig olämplig för innehavd befattning hade
arbetsgivaren skyldighet att omplacera denne till lämpligare uppgifter.
Från år 1938 fick Handels även in bestämmelser om turordning enligt
anciennitetsprincipen för fast anställd kontors-, butiks- och lagerpersonal
samt personal i bar på Epa, Tempo och American Bazar. Detta gällde vid
lika arbetsduglighet och lämplighet, och där inte rättviseskäl gentemot den
sist anställde gav anledning till annan ordningsföljd. Som fast anställd räknades den, som antingen blivit antagen som sådan eller också varit anställd
som extra sex månader i följd och var minst 17 år. Extraanställd, som under
loppet av ett år hade haft en sammanlagd tjänstgöringstid av nio månader
hade företrädesrätt till fast anställning framför andra anställda. Vid graviditet
beviljades tjänstledighet i minst sex månader, om så önskades. I protokollsanteckningarna stod att ingående av äktenskap inte utgjorde hinder för fortsatt anställning. Efter sjukdom eller olycksfall hade den fullt tillfrisknade rätt
att återfå sin plats, om det inte därigenom uppstod särskilda olägenheter för
107
företaget eller orättvisa mot vikarien.
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Kollektivavtal mellan Petroleumbranschens arbetsgivareförbund å ena, samt Svenska
Handelsarbetareförbundet å andra sidan. Giltighetstid:1 mars 1937–1 mars 1939, Kollektivavtal
mellan Petroleumbranschens arbetsgivareförbund å ena, samt Svenska Handelsarbetarförbundet å andra sidan, avseende arbete vid bensinstationer i mellersta och norra Sverige.
Giltighetstid: 1 mars 1938–1 mars 1940, Kollektivavtal mellan Petroleumbranschens arbetsgivareförbund å ena, samt Svenska Handelsarbetarförbundet å andra sidan, avseende lageroch transportarbetare i mellersta och norra Sverige. Giltighetstid: 1 mars 1938–1 mars 1940,
F1:2, HU, FU.
106
Källor till uppgifter om avtalen inom petroleumbranschen återfinns där inte annat anges i
Tabell D.4b, Bilaga D.
107
För källor till uppgifterna om Handels avtal med varuhus se Tabell D.5b, Bilaga D.
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Sammanfattning
Avtalen inom Avdelning 36:s verksamhetsområde såg olika ut inom olika
delbranscher. Flest begränsningar av § 23 förekom i avtalen gällande för
varuhusen och inom kooperationen. Turordningsregler vid uppsägning på
grund av arbetsbrist förekom inom alla områden, dock inte i alla avtal, men
de tillämpades vanligtvis även där de inte var avtalsfästa. De som hade blivit
uppsagda på grund av arbetsbrist hade i avtal inom kooperationen, mejerier
och inom ”övriga delbranscher” företrädesrätt till återanställning. Organisationsklausuler förekom inom kooperationen, och i petroleumbranschen hade
organiserade företrädesrätt till fortsatt anställning vid arbetsbrist. Turordningsregler vid befordran och omplaceringsrätt förekom inom kooperationen
och på varuhusen. Bland ”övriga delbranscher” fanns omplaceringsrätt i
fråga om chaufförer som blivit av med körkortet i tjänst. Bestämmelser om
anställningsskydd vid sjukdom och värnplikt förekom inom kooperationen,
vid mejerier, varuhus och inom ”övriga delbranscher”. I avtal gällande
varuhusen förekom dessutom företrädesrätt till fast anställning för visstidsanställda, rätt till föräldraledighet i minst sex månader och anställningsskydd
vid ingående av äktenskap.
Kvinnor och män arbetade oftast med olika arbetsuppgifter och inom
olika delbranscher inom handeln. Vid varuhusen var flertalet anställda
kvinnor och flera av de begränsningar av § 23 som infördes siktade in sig
speciellt på kvinnor: anställningsskydd vid ingående av äktenskap (att män
har rätt till bibehållen anställning vid ingående av äktenskap har aldrig
ifrågasatts) och anställningsskydd vid graviditet. Vid mejerierna var arbetsgivarna däremot negativt inställda till gifta och gravida kvinnors arbete.
I Handels utredning av vanligt förekommande avtalsbestämmelser vid
årets slut 1933 redovisas de sju vanligaste protokollsanteckningarna beträffande turordningsregler. De som var vanligast i de redovisade Uppsalaavtalen var protokollsanteckning nr 1 och nr 6:
Att i händelse att avskedande på grund av arbetsbrist behövde vidtagas, den
sist antagne först borde avskedas under förutsättning dels att lika arbetsduglighet och lämplighet i övrigt för platsen förelåge, dels ock att billighetshänsyn gentemot den sist anställde icke lämpligen kunde föranleda till annan
108
ordningsföljd.

108

Handelsarbetareförbundet (1934), s. 62. I Uppsala förekom bestämmelsen i Kollektivt
Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Enhetsprisaktiebolaget Epa, Tempo Aktiebolag
samt A.-B. American Bazar och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet gällande
för i § 3 angiven vid bolagens affärer i Stockholm m.fl. platser anställd personal (fast anställd
kontors-, butiks- och lagerpersonal samt personal i bar). Giltighetstid: 1 juli 1938–30 juni
1939, F1:1, HU, FU.
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Parterna förklarade sig ense om, att i avtalet under § 1 angivna bestämmelse
skall tillämpas med varsamhet och rättvisa samt att vid avskedande på grund
109
av arbetsbrist hänsyn jämväl tages till anställningstiden i firman.

I § 1 som det hänvisas till i anteckning nr 6 stod decemberkompromissformuleringen. Den vanligaste formuleringen om turordningsregler vid
uppsägning på grund av arbetsbrist i de undersökta Uppsalaavtalen var en
tvingande formulering, i ”händelse av arbetsbrist skall förfaras så, att den sist
110
antagne först avskedas”.

Metall
I likhet med Handels hade Metall många olika avtalsområden och många
lokala avtal tecknades. Utöver de lokala avtalen förekom ett antal olika
riksavtal för olika branscher. De två stora riksavtalen inom Metalls verksam111
hetsområde var verkstadsavtalet och järnbruksavtalet. Andra riksavtal var
de för smides-, rör- och bilbranscherna. De flesta arbetsgivare inom metallindustrin i Uppsala var anslutna till annan arbetsgivarorganisation än VF och
Järnbruksförbundet eller oorganiserade. Åren 1897–1939 tecknade Metall
avdelning 50 i Uppsala ett stort antal lokala arbetsplats- och ortsavtal
112
gällande ett antal olika branscher. De allra flesta innehöll inte några begränsningar av § 23 och har därför lämnats därhän. Om en ort där endast
riksavtal förekom hade valts hade inte detta framgått.

Medbestämmande eller turordningsregler?
Det har redan i tidigare kapitel framgått att Metalls avtal sällan innehöll
turordningsregler och organisationsklausuler och att de saknade en systematisk reglering av lärlingsväsendet. Först under 1930-talets andra hälft,
efter att förbundsstyrelsen ändrat sin ståndpunkt gällande turordningsregler
enligt anciennitetsprincipen, skedde ett genombrott för begränsningar av
§ 23 i Metalls olika avtal.
Metalls förbundskongress år 1919 beslutade, vilket nämndes i föregående
kapitel, att krav om medbestämmande hädanefter skulle framföras i avtalsförhandlingarna. Vid avtalskonferensen rörande verkstadsavtalet år 1922 var
109

Handelsarbetareförbundet (1934), s. 63.
Formuleringen förekom i 12 av de undersökta Uppsalaavtalen.
111
Dessa avtal var gällande vid några arbetsplatser i Uppsala. Verkstadsavtalet gällde vid
Tullgarns Mekaniska verkstad och Uppsala Separator AB. Historik 15 år, s. 34 och 37, F2:1,
M 50, FU. Järnbruksavtalet gällde i Uppsala vid Stål & Maskin AB, där det fanns ett
smältverk för framställning av gjutstål. Dalkvist (1936), s. 14.
112
Se Historik 15 år, s. 32–35, F2:1 och avtal 1913–1925, 1926–1935, 1931–1937 och 1936–
1939 i F1b:1, M 50, FU.
110
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förslaget om ekonomisk demokrati en av de viktigaste frågorna. Johan-Olov
Johansson, förbundsstyrelsen, trodde inte att tiden var mogen för att få
förslaget genomfört, men att det måste framföras för att mogna i framtiden.
Arbetsgivarna sades anse att arbetarnas medbestämmandeförslag tvingat
dem att avsluta förhandlingarna. I debatten diskuterades huruvida det var
113
klokt att driva krav på medbestämmande under den pågående krisen. En
förlikningskommission tillsattes och utarbetade ett avtalsförslag som inte
114
innehöll § 23, men inte heller några begränsningar av denna.
Kort efter att riksdagen avslagit förslaget om införande av driftsnämnder
fastställde Metalls verkstadsavtalskonferens år 1925 krav om medbestämmande. Följande skulle framföras som krav i förhandlingarna med VF:
Mom. 1. Arbetarna lämnas plats i och inflytande över varje verkstads såväl
ekonomiska som administrativa och organisatoriska ledning och äga därvid
vederbörande underavdelningar av resp. förbund att gemensamt med verkstadsledningen invälja vid verkstad med upp till 500 arbetare 2 och vid
verkstad med över 500 arbetare 3 representanter.
Mom. 2. Den av arbetare- och arbetsgivarerepresentanter sammansatta
arbetsledningen äger att i samråd med de olika verkstadslagen – ackordsgrupperna – tillsätta det nödiga antalet förmän och arbetsledare, antaga och
avskeda arbetare samt i övrigt leda och, i de fall det icke överlåtes på de olika
115
verkstads- och ackordslagen, jämväl fördela arbetet.

Ovannämnda formulering antogs av alla avtalskonferenser gällande verk116
stadsavtalet åren 1925–1932. Förbundsstyrelsen ansåg fortfarande år 1927
att de inte hade maktresurser nog för att få det genomfört, men menade att
117
propaganda krävdes för att det en gång skulle kunna realiseras. Metall
spände bågen hårdare än andra, förbundet ville inte låta sig nöja med några
fastställda kriterier för turordning vid arbetsbrist etc., det ville vara med och

113

Protokoll fört över förhandlingarna vid konferens mellan ombud för Sv. Metallindustriarbetareförbundets medlemmar å till Sveriges Verkstadsförening anslutna verkstäder och
nämnda förbunds verkställande utskott och funktionärer, hållen dagarna den 4 och 5 januari
1922 å Viktoriasalens lokal, Tunnelgatan 19, Stockholm. E3:1, M 50, FU.
114
Konfidentiellt meddelande angående den av reg. tillsatta förlikningskommissionens
förslag, Sthlm den 23/2 1923, E1a:1, M 50, FU.
115
Protokoll från Verkstadsarbetarekonferensen den 25 och 26 september 1925 i
Landsorganisationens möteslokal. s. 26, E3:1, M 50, FU.
116
Protokoll vid avtalskonferens den 24 sept. 1926 i samband med Sv. Metallindustriarbetareförbundets 15:e kongress och Protokoll från Verkstadsarbetarekonferensen den 26
och 27 september 1927 i Stockholm. E3:1, M 50, FU. Protokoll från Verkstadsarbetarekonferensen den 26 och 27 september 1927 i Stockholm. E3:1, M 50, FU. Protokoll
från Verkstadsarbetarekonferensen den 25 och 26 september 1928 i Stockholm. E3:1, M 50,
FU. År 1930 ändrade § 9 namn till § 3. Protokoll fört vid verkstadsarbetarekonferensen i
Stockholm dagarna 26 och 27 september 1930. E3:1, M 50, FU. Protokoll fört vid verkstadsarbetarekonferensen i Stockholm dagarna 4 och 5 december 1931. E3:1, M 50, FU. Protokoll
fört vid avtalskonferens den 25 augusti i samband med Sv. Metallindustriarbetareförbundets
sjuttonde kongress i Folkets hus A-sal, Stockholm, 21–28 augusti 1932, E3:1, M 50, FU.
117
Cirkulär nr 10 1927, E2:1, M 50, FU.
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bestämma. När förbundet trots många försök inte lyckades få igenom kravet
i avtalsförhandlingarna bytte det så småningom taktik.
År 1934 fastställde verkstadsavtalskonferensen nya principer. Medbestämmandeförslaget från år 1925 ersattes med följande:
Mom. 1. Vid permitteringar eller avskedanden på grund av minskad arbetstillgång och vid intagning av ny arbetskraft skola bland arbetare med likartade arbetsuppgifter de, vilka hava längsta anställningstiden vid verkstaden,
givas förmånsrätt att kvarstanna i arbetet resp. erhålla återanställning.
Mom. 2. Därest vid permittering eller avskedande (av) annat skäl än arbetsbrist eller intet särskilt skäl angives skall, om berörd arbetare genom sin organisation det påfordrar, åtgärden prövas enligt detta avtals förhandlingsordning, varefter missnöjd avtalspart är oförhindrad vidtaga stridsåtgärd i den
sålunda föreliggande tvisten.
Mom. 3. Arbetare får icke permitteras eller avskedas under loppet av den
dag eller skift, han infunnit sig till arbete.
Dylik åtgärd kan sålunda endast träda i kraft vid den för arbetaren gällande
ordinarie arbetstidens slut för dagen.
Denna bestämmelse får ej inskränka arbetarens rätt att erhålla permission
118
under arbetstid för enskilda angelägenheter.

Metall gav år 1934 upp sitt krav om att vara med och bestämma och övergick till att kräva vad som ansågs möjligt att få arbetsgivarna att gå med på,
turordningsregler.
I debatten innan det ovannämnda avtalsförslaget antogs ansåg ett ombud
att förslagsställaren Ernst Ohlsson borde ha fått diskutera med den år 1911
framlidna förtroendemannen Ernst Blomberg, som varit motståndare till
anciennitetsprincipen. Ernst Ohlsson replikerade att förhållandena ändrats
sedan år 1905 och att anciennitetsprincipen inte var helt tillfredställande,
men att den kunde stävja arbetsgivares möjligheter till dold trakassering.
Gunnar Andersson, VU, var pessimistisk och menade att utsikterna att få
igenom det dittillsvarande förslaget var obefintliga, och trodde att detta även
gällde Ohlssons förslag. Ett antagande av Ohlssons förslag skulle dock innebära en ändrad principiell hållning från förbundets sida, då förbundsstyrelsen
aldrig tidigare godkänt anciennitetsprincipen. Flera ombud pläderade för det
nya förslaget, vilket de trodde skulle minska de orättvisa avskedandena.
Någon absolut rättvisa skulle inte gå att åstadkomma, men om förbundet
119
kunde införa en acceptabel princip vore mycket vunnet, menade ombuden.
I avtalsförslagen till allmänna bestämmelser införde 1925 och 1929 års
järnbruksarbetarkonferenser en medbestämmandeparagraf med likartat inne120
håll som den av verkstadskonferensen år 1925 antagna.
118

Protokoll fört vid avtalskonferens för verkstadsindustrien i Stockholm dagarna 27 och 28
september 1934, E3:1, M 50, FU.
119
Protokoll fört vid avtalskonferens för verkstadsindustrien i Stockholm dagarna 27 och 28
september 1934, E3:1, M 50, FU.
120
Protokoll från Järnbruksarbetarekonferensen den 12 och 13 september 1927, s. 42, och
Protokoll från Järnbruksarbetarekonferensen den 23 och 24 september 1929, s. 36, E3:1
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Avtalskonferensen för smidesfacket diskuterade i december år 1939 hur
ett skydd mot arbetsgivarnas tilltag att avskeda organiserade arbetare skulle
kunna införas i avtalet. Ett ombud från Göteborg framhöll att de i denna stad
tidigare haft bestämmelse om arbetarnas medverkan vid avsked och permitteringar i avtalet, men att de hade dåliga erfarenheter av detta. De hade
därför istället infört anciennitetsprincipen, vilken de ansåg fungerade avsevärt bättre, även om den hade sina brister. I förbundsstyrelsens förslag till
avtal med oorganiserade arbetsgivare stod:
Därest inskränkningar i arbetsstyrkan måste företagas på grund av arbetsbrist,
skola permitteringar eller avskedanden ske i samråd med representanter för
arbetarnas organisation. I de fall arbetarna för att undvika avskedanden eller
permitteringar erbjuda sig arbeta med förkortad arbetstid, skall sådan anordning tillämpas. Vid ökad arbetstillgång skola i första hand för arbetsbrist
121
tidigare avskedade eller permitterade återanställas.

Detta ansågs för vagt. Motförslaget var att istället införa följande:
Vid permittering eller avskedanden och vid intagning av arbetare skola bland
arbetare över 18 års ålder och med likvärdiga arbetsuppgifter de, vilka hava
längsta anställningstiden hos firman kvarstanna i arbetet resp. erhålla återanställning. I de fall arbetarna för att undvika långtidspermittering eller avskedanden, erbjuda sig arbeta avkortad tid, skall sådan anordning tillämpas.
Härvid skall tillses att inskränkningar sker lika pr 4 veckorsperiod för alla vid
122
verkstaden anställda.

Den senare formuleringen fanns införd i gällande avtal med Göteborgs
smidesmästarförening. I samband med bestämmelsen angavs att hänsyn dock
skulle tas till dem som hade pågående ackordsarbete. Beslut fattades om att
förbundsstyrelsens förslag skulle gälla i avtalsförslaget för de organiserade
arbetsgivarna, och motförslaget för de oorganiserade arbetsgivarna. Beslut
fattades även om att förbundsstyrelsen vid behov skulle försöka komplettera
avtalen med en organisationsklausul, i likhet med vad som fanns i rörarbetar123
avtalen.

M 50, FU. Någon senare dokumentation från avtalskonferenserna gällande järnbruksavtalet
finns inte i Avdelning 50:s efterlämnade handlingar, vilket kan förklaras av att endast ett företag i Uppsala berördes.
121
Protokoll fört över förhandlingarna vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets
avtalskonferens för smidesfacket å LO:s samlingssal Barnhusg. 16, dagarna 15–16 december
1939, Bilaga B Förslag till kollektivavtal för smidesfacket, E3:1, M 50, FU.
122
Protokoll fört över förhandlingarna vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets
avtalskonferens för smidesfacket å LO:s samlingssal Barnhusg. 16, dagarna 15–16 december
1939, s. 23, E3:1, M 50, FU.
123
Protokoll fört över förhandlingarna vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets
avtalskonferens för smidesfacket å LO:s samlingssal Barnhusg. 16, dagarna 15–16 december
1939, Bilaga C, s. 4, E3:1, M 50, FU.
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Begränsningar av § 23 i Metalls olika avtal
I det följande belyses först de lokala avtalen i Uppsala, därefter följer en
redogörelse över begränsningar av § 23 i de riksavtal som Metall tecknade.
I Tabell 4.4 presenteras de begränsningar av § 23 som var gällande i något
avtal åren 1929–1939.
Tabell 4.4 Avtalade begränsningar av § 23 inom Metall avdelning 50:s
verksamhetsområde, åren 1929–1939.
Bestämmelse
Företrädesrätt
vid anställning för medlem i avtalsslutande fackförening
arbetsgivaren skulle se till att de anställda organiserade
sig inom 14 dagar
arbetsgivaren skulle vända sig till avdelningsexpeditionen
för erhållande av arbetskraft
till fortsatt anställning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
och permittering för den med längst anställningstid
till återanställning för den med längst anställningstid
Avsked och permitteringar skulle ske i samråd med representanter
för arbetarorganisationen
Förkortad arbetstid skulle tillämpas om arbetarna så begärde
för att undvika permitteringar och avsked
Begränsningar av arbetsgivares deltagande i ackordsarbete
Anställningsskydd vid
värnplikt och sjukdom
Lärlingsregulativ

Giltighetstid
1938–1939
1939
1938–1939
1933–1939
1936–1939
1939
1937–1939
1938–1939
1929–1939
1938–1939

Källor: Avtal mellan Uppsala Motorverkstäder och avdelning 50 från den 20/12 1930 och
mellan avdelningen och Fabriks AB Osmund från den 10/7 1930, F1b:1, M 50, FU. Avtal
gällande vid Rosés Optiska tecknat den 25/5 1933, 1926–1935, F1b:1, M 50, FU. Avtal
tecknat mellan avdelning 50 och Uppsala Optiska Industri den 5/8 1937, F1b:1, M 50, FU.
Rapport på föreningsmötet den 16/9 1937, Protokoll avdelningsmöten 15/4 1937–20/2 1941,
A1:1, M 50, FU. Se kollektivavtal mellan avdelning 50 och AB Nordiska Metallduksväveriet
i Uppsala från den 31/5 1938, F1b:1, och Ang. Nordiska Metallduksväveriet, brev från
avdelning 50 till förbundet av den 8/6 1938. Förbundet meddelade godkännande den 10/6
1938, F1a:3, M 50, FU. Avtal mellan Zetterbergs Smides- och Karosseriverkstad, Östervåla
och Metall och dess avdelning 333 i Östervåla från den 12/10 1939, F1b:1, M 50, FU. Avtal
mellan Rörledningsfirman Karl Helenius i Uppsala och Metallindustriarbetareförbundet och
dess avdelning 50, 19/8 1938, och Avtal mellan Uno Granaths Mekaniska verkstad, i Almunge
och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och dess avd. 50, Uppsala, F1b:1, M 50, FU.
Kollektivt avtal mellan Sveriges Verkstadsförening och vederbörande fackförbund (Metall,
Gjutarna, Grov- och Fabriks), godkänt av SAF, från år 1929, 1933 samt 1938, F1b:1, M 50,
FU. Kollektivavtal mellan Rörledningsfirmornas riksförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1931–1932 samt avtal mellan samma parter 1939–1940, F1b:1,
M 50, FU. Riksavtal mellan Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1933, F1b:1, M 50, FU.
Kommentar: Där det anges att bestämmelser har en giltighetstid t.o.m. år 1939 innebär det
inte att de upphörde att gälla vid denna tidpunkt utan endast att de var giltiga vid undersökningsperiodens slut.
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Lokala avtal
1) Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist och företrädesrätt till återanställning. När arbetarna vid Rosés Optiska fabrik gick
över från Grov- och fabriks till Metall behölls de turordningsregler enligt
anciennitetsprincipen som dittills gällt i Grov- och fabriks avtal från år
124
1929. År 1937 fick avdelningen in turordning enligt anciennitetsprincipen
bland arbetare med likartade arbetsuppgifter i avtalet gällande företaget
Uppsala Optiska Industri. De som blev uppsagda hade företrädesrätt till
återanställning. År 1938 infördes motsvarande bestämmelser även i avtalet
gällande Nordiska Metallduksväveriet och året därpå vid Zetterbergs i
Östervåla och vid Uno Granaths Mekaniska verkstad.
2) Förkortad arbetstid. År 1937 infördes en bestämmelse om att i det fall
arbetarna, för att undvika avskedanden eller permitteringar, erbjöd sig att
arbeta med förkortade arbetstid skulle så ske vid Uppsala Optiska Industri.
År 1938 infördes en sådan bestämmelse även i avtalet gällande Nordiska
Metallduksväveriet och året därpå vid Zetterbergs i Östervåla och vid Uno
Granaths Mekaniska verkstad.
3) Anställningsskydd vid värnplikt och sjukdom. Vid Fabriks AB
Osmunds samt vid Uppsala Motorverkstäder fick Avdelning 50 in anställningsskydd vid värnplikt i avtalen år 1930. Vid Zetterbergs i Östervåla infördes bestämmelser om anställningsskydd vid sjukdom och värnplikt i
avtalet år 1939.
4) Begränsningar vid arbetsgivares deltagande i ackordsarbete. I några
avtal för rörarbetare och vid mekaniska verkstäder lyckades Avdelning 50 år
1938 få in en bestämmelse ämnad att begränsa konkurrensen från arbetsgivarna om arbetstillfällena. Arbetsgivare som deltog i ackordsarbete hade
inte rätt att tillgodoräkna sig arbetsförtjänst för annan tid än den som sammanföll med arbetarnas och arbetsgivarens ackordsöverskott skulle beräknas
125
på grundval av en jämförlig arbetares timlön.
5) Företrädesrätt till anställning för fackföreningsmedlemmar. I avtalet
med rörledningsfirman Karl Helenius fick avdelningen år 1938 även in en
bestämmelse om företrädesrätt till anställning för medlemmar i Metall. Vid
Uno Granaths Mekaniska verkstad gällde från november år 1939 att: ”§ 4.
Arbetsgivaren förbinder sig tillse, att nu anställda arbetare eller de, som
124

I Grov- och fabriks avtal fanns även bestämmelser om att medlemmar i den avtalsslutande
organisationen hade företrädesrätt till anställning och att arbetare som ansåg sig orättvist
avskedad eller permitterad hade rätt att genom sin organisation vinna rättelse. Dessa
bestämmelser utgick vid övergången till Metall. Se Kollektivavtal mellan Aktieb. J. L. Rosés
Optiska Fabrik, och Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avd. 136 Uppsala, 1926–
1935, F1b:1, M 50, FU.
125
Se t.ex. Avtal mellan Rörledningsfirman Karl Helenius i Uppsala och Metallindustriarbetareförbundet och dess avdelning 50, 19/8 1938, och Avtal mellan Uno Granaths Mekaniska verkstad, i Almunge och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och dess avd. 50,
Uppsala, F1b:1, M 50, FU.
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sedermera anställas tillhöra den avtalsslutande organisationen eller ingå i
126
densamma inom 14 dagar.”
6) Avdelningens platsförmedling. Avtalet med rörledningsfirman Karl
Helenius från år 1938 innehöll även en bestämmelse om att arbetsgivaren
skulle vända sig till avdelningsexpeditionen för att erhålla arbetare.
7) Samråd. I slutet av år 1939 lyckades Avdelning 50 få in en samrådsbestämmelse i avtalet gällande vid Uno Granaths Mekaniska verkstad: ”§ 3.
Därest inskränkningar i arbetsstyrkan måste företagas på grund av arbetsbrist, skola permitteringar eller avskedanden ske i samråd med represen127
tanter för arbetarnas organisation.” Avtalet utgjorde ett hängavtal på riksavtalet mellan Metall och Rörledningsfirmornas Riksförbund, de nämnda
bestämmelserna utgjorde tillägg i hängavtalet och ingick alltså inte i riksavtalet.
Metall avdelning 50 fick in ett antal olika begränsningar av § 23 i lokala
avtal, men detta skedde förhållandevis sent och avtalen gällde endast på ett
fåtal arbetsplatser och omfattade endast en liten del av föreningens med128
lemmar.
Riksavtal
I de verkstadsavtal som tecknades åren 1929–1938 ingick anställningsskydd
129
vid värnplikt och sjukdom. År 1938 tillkom en överenskommelse rörande
lärlingar. Minimilöner för lärlingar infördes. Tidigare hade arbetsgivarna
ensamt bestämt dessa och vid anställande av lärling skulle hänsyn tas till
antalet yrkesarbetare så att lärlingsantalet inte blev så stort att utbildningen
130
äventyrades. I övrigt sken begränsningar av § 23 med sin frånvaro i verkstadsavtalen.
126

Avtal mellan Uno Granaths Mekaniska verkstad, i Almunge och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och dess avd. 50, Uppsala, giltighetstid 24/11 1939–31/12 1940, F1b:1,
M 50, FU.
127
Avtal mellan Uno Granaths Mekaniska verkstad, i Almunge och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och dess avd. 50, Uppsala, giltighetstid 24/11 1939–31/12 1940, F1b:1, M
50, FU. I förhandlingarna med Stål & Maskin i Uppsala år 1929 och Fabriks AB Osmund och
Josef Erikssons velocipedfabrik år 1930 och 1931 försökte Avdelning 50 få in en bestämmelse om medbestämmande enligt vilken arbetare ”äga att genom 2 representanter öva
inflytande på företagets ekonomiska och organisatoriska förvaltning, tillsättandet av nödigt
antal arbetsledare, intagning av arbetare samt i fråga om arbetets ledning och fördelning.”
Detta lyckades inte. Förslag till överenskommelse Stål & Maskin i Uppsala och avdelning 50
och Avtal mellan Fabriks AB Osmund och avdelning 50 från den 10/7 1930, 5/7 1933 och 9/2
1937 samt avtal mellan Josef Erikssons velocipedfabrik och avdelning 50 från den 1/8 1931,
F1b:1, M 50, FU.
128
För källor till uppgifter om avtalsinnehåll i detta avsnitt se där inte annat anges Tabell 4.4.
129
Kollektivt avtal mellan Sveriges Verkstadsförening och vederbörande fackförbund (Metall,
Gjutarna, Grov- och Fabriks), godkänt av SAF, från år 1929, 1933 samt 1938, F1b:1, M 50,
FU.
130
Kollektivt avtal mellan Sveriges Verkstadsförening och Metall, godkänt av SAF, från år
1938, F1b:1, M 50, FU. En medlemsomröstning hade sagt ja till verkstadsavtalet under
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Riksavtalen mellan Järnbruksförbundet och Metall, järnbruksavtalet
innehöll inga begränsningar av § 23 utöver decemberkompromissformu131
leringen.
Förutom de två stora riksavtalen tecknade Metall riksavtal med andra
arbetsgivarorganisationer. I rörarbetaravtalet mellan Metall och Rörledningsfirmornas Riksförbund ingick åren 1931–1940 decemberkompromissformuleringen och anställningsskydd vid värnplikt, samt en organisations132
klausul. I bilarbetaravtalet mellan Metall och Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund från år 1933 ingick nämnda bestämmelser, samt anställnings133
skydd vid sjukdom. Bilverkstäderna i Uppsala slöt hängavtal till detta år
134
1937. Smidesbranschen hade också separata avtal. I det år 1939 gällande
smidesavtalet för organiserade arbetsgivare ingick decemberkompromiss135
formuleringen.
Riksavtalen inom Metalls avtalsområden innehöll ytterst få begränsningar
av § 23. Metall hade som förbund besvärliga arbetsgivare emot sig. Den
periodvis höga arbetslösheten och de höga kostnaderna för denna och för
ständiga konflikter försvårade också det fackliga arbetet. Detta är dock
troligen inte huvudorsak till varför förbundet var sent med t.ex. turordningsregler och organisationsklausuler i sina avtal. Förbundet drev inte dessa krav
förrän från 1930-talets mitt. Det var medbestämmande förbundet ville ha,
först när detta visat sig omöjligt att införa avtalsvägen ställde det de mer
modesta kraven.

Beklädnads
De avtal skrädderiarbetarfackföreningen i Uppsala, Beklädnads avdelning
13, förhandlade fram före år 1913 hade karaktären av prislistor, varken § 23
eller begränsningar av denna ingick i avtalen. I 1913 års avtal mellan
förutsättning att förhandlingarna rörande lärlingsfrågan slutfördes. Cirkulär nr 1 1938, E2:2,
M 50, FU. Efter långa förhandlingar träffade Metall och VF en överenskommelse. Cirkulär nr
2 1939, E2:2, M 50, FU.
131
F1b:1, M 50, FU.
132
Kollektivavtal mellan Rörledningsfirmornas riksförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1931–1932 samt avtal mellan samma parter 1939–1940, F1b:1, och
Protokoll fört över förhandlingarna vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets avtalskonferens för smidesfacket å LO:s samlingssal Barnhusg. 16, dagarna 15–16 december 1939,
Bilaga C, s. 4, E3:1, M 50, FU.
133
Riksavtal mellan Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1933, F1b:1, M 50, FU.
134
Riksavtal mellan Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1937–1939, hängavtal från den 28/7 1937, F1b:1, M 50, FU.
135
Protokoll fört över förhandlingarna vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets
avtalskonferens för smidesfacket å LO:s samlingssal Barnhusg. 16, dagarna 15–16 december
1939, Bilaga C, s. 4, E3:1, M 50, FU.
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Sveriges Skräddarmästares Centralstyrelse och Svenska Skrädderiarbetareförbundet samt de lokala parterna ingick decemberkompromissformuleringen, men med ett tillägg efter att leda och fördela att detta skulle ske
136
med iakttagande av en rättvis fördelning arbetarna emellan. I avtal mellan
Uppsala Skrädderiidkareförening och Uppsalas skrädderiarbetarförening
gällande åren 1916–1920 stod decemberkompromissformuleringen utan
137
tillägg.
Uppsalas skrädderiarbetares kamp var inriktad på lönerna och en rättvis
138
fördelning av arbetet. Från år 1920 infördes ett riksavtal och de öppna
139
konflikterna blev färre. Paragraf 23-frågorna stod inte på dagordningen i
förhandlingarna och inga begränsningar av § 23 av betydelse förekom i de
avtal föreningens medlemmar omfattades av under tidsperioden fram till
1930-talets slut.
Det första avtalet gällande sömmerskor i Uppsala var det som StickSömmerskefackföreningen, tillhörande Kvinnornas fackförbund, slöt med
fabrikör Hjalmar Söderberg år 1907. Detta avtal innehöll, på arbetarnas begäran, en bestämmelse om att arbetstiden skulle inskränkas vid arbetsbrist
för att i möjligaste mån undvika avskedanden och väntning på arbete. Efter
140
sjukdom hade arbeterska rätt att återfå sin plats. Avtalet upphörde att gälla
år 1908.
Därefter är det ett glapp fram till dess den till Beklädnads tillhörande
sömmerskefackföreningen, avdelning 66, tecknade avtal med Upsala Kapp141
fabrik år 1920. Beträffande sömmerskefackföreningen var § 23-frågorna
136

Se F2, F2:1 Skrädd, BekU, FU.
Löne- och arbetsavtal gällande mellan Uppsala Skrädderiidkareförening och Svenska
Skrädderiarbetareförbundets Uppsalaavdelning, F2, F2:1 Skrädd, BekU, FU.
138
I dessa frågor var föreningen stridbar och vidtog konflikter även mot förbundets vilja.
Under första världskrigets dyrtid skedde ett antal förhandlingar om löneökningar. Hösten år
1917 strejkade föreningen mot förbundets vilja för att driva igenom dyrtidstillägg. Se 10/9,
17/9, 1/10, 2/10, 4/10 samt 14/10 1917, A1:1, Skrädd, BekU, FU. Även år 1918 strejkade
föreningen trots avrådan från förbundet. Se 1/10, 9/10, 10/10 och 19/10 1918, A1:1, Skrädd,
BekU, FU. Strejken år 1918 ledde till att centrala förhandlingar om dyrtidstillägg kom till
stånd. Se Kortfattad 70-årsberättelse för Sv. Bekl.arbetarförb. avd. 66, skräddarsektionen,
B1a:1, Skrädd, BekU, FU.
139
Kortfattad 70-årsberättelse för Sv. Bekl.arbetarförb. avd. 66, skräddarsektionen, B1a:1,
Skrädd, BekU, FU.
140
Arbetsaftal emellan Herr Fabrikör Hj. Söderberg, Uppsala och Stick-Sömmerskefackföreningen i Uppsala, Kvinnornas fackförbunds afdelning n:o 8, giltighetstid 9/3 1907–1/4
1908. F2, F2:1, BekU, FU. Avtalet innehöll en paragraf som visserligen inte hör till ämnet för
denna studie, men ändå kan vara värd att notera. Arbetsgivaren fick inte anordna
andaktsövningar under ordinarie arbetstid. I samma volym återfinns även ett Aftal rörande
lagerskrädderiarbeten gällande mellan Svenska Grossisternas Herrkonfektionsförbund och
hos dettas medlemmar anställda arbetare från 1906 innehållande decemberkompromissformuleringen. Det framgår dock inte om någon fackförening deltagit vid avtalets upprättande, eller om det var en ensidig arbetsgivardeklaration över vilka villkor som gällde.
141
Kollektivt avtal mellan Aktiebolaget Upsala Kappfabrik i Upsala och Kappsömmerskornas
Upsala-avdelning av Svenska Skrädderiarbetareförbundet, giltighetstid 1/7 1920–1/1 1921,
underskrift även av respektive förbund. Upsala Kappfabrik var medlemmar i Sveriges Kon137
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frånvarande i avtalsförhandlingarna. Ackordslönerna och fördelningen av
arbetet stod i centrum.
År 1937 skedde en övergång till riksavtal i konfektionsindustrin. Arbetsgivarna var anslutna till Sveriges Konfektionsförbund. Beklädnads avtalsförslag från oktober 1936 innehöll följande formulering:
Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt
att leda och fördela arbetet, att vid behov antaga eller avskeda arbetare, samt
att använda arbetare, oavsett om dessa äro organiserade eller ej. Dock skall
arbetares anställning vara tryggad i så måtto att avskedande endast företages
då bärande skäl härför kan företes. Dessa skäl skola i varje särskilt fall delgivas representant för arbetarna innan arbetarens anställning uppsäges.
Vid avskedande på grund av driftsinskränkning eller dylikt skall hänsyn i
142
första hand tagas till anställningstid och försörjningsplikt.

Organisationen ville att saklig grund för uppsägning samt turordningsregler
vid uppsägning på grund av arbetsbrist skulle införas i avtalet. Riksavtalet
slöts, efter förlikningskommissions medverkan, i februari 1937. I avtalet
kom inte arbetarnas förslag om saklig grund och turordningsregler med,
143
istället ingick decemberkompromissformuleringen.
För beställningsskrädderiet hade Beklädnads och Sveriges Skrädderiarbetsgivares Centralförening, som inte var medlem i SAF, under 1930-talets
senare hälft avtal innehållande en bestämmelse om att ”det åligger arbetsgivare att iakttaga en rättvis fördelning av arbetet arbetarna emellan, samt att
144
då arbete finnes ordna detta så att väntning icke behöver ifrågakomma.”
För Beklädnads var arbetsfördelningen, som tidigare nämnts, av stor betydelse, då arbetet i de flesta fall utfördes på ackord.
I Beklädnads avtal har jag inte funnit några bestämmelser utöver decemberkompromissformuleringen som begränsade § 23. Föregående kapitel
visade dock att högst 9 procent av beklädnadsarbetarna omfattades av turordningsregler men inga av organisationsklausuler vid årets slut 1907. Vid
fektionsindustriförbund. F2, F2:1, BekU, FU. Detta avtal innehöll decemberkompromissformuleringen, så gjorde även avtalen för kappfabriken åren 1924, 1925 och 1934, samt avtalet
vid Berglöfs från år 1931. Se Kollektivavtal för år 1924 mellan AB Bève & C:os Kappfabrik
och AB Elis Fischer i Stockholm samt AB Upsala Kappfabrik i Uppsala och Svenska
Skrädderiarbetareförbundet och dess avdelningar N:o 85 i Stockholm och 66 i Uppsala,
Kollektivavtal för år 1925 mellan AB Bève & C:os Kappfabrik och AB Elis Fischer i
Stockholm samt AB Upsala Kappfabrik i Uppsala och Svenska Skrädderiarbetareförbundet
och dess avdelningar N:o 85 i Stockholm och 66 i Uppsala, Kollektivt avtal mellan Sveriges
Konfektionsindustriförbund och Svenska Beklädnadsarbetareförbundet rörande arbets- och
löneförhållanden för arbetare hos AB Bève & C:os Kappfabrik, AB Elis Fischer och firma
Nordiska Kappfabriken samtliga i stockholm, samt AB Upsala Kappfabrik i Uppsala ävensom
Pellén & C:o Kappfabrik Kommanditbolag i Stockholm samt Kollektivt avtal mellan firma
Gustaf A. Berglöf i Uppsala och Svenska beklädnadsarbetareförbundets avdelning n:r 66
rörande arbets- och löneförhållanden, F2, F2:1, BekU, FU.
142
P.M. 16/10 1936, F2, F2:1, BekU, FU.
143
Beklädnadsarbetareförbundets cirkulär nr 71 och 72, F2, F2:1, BekU, FU.
144
Beklädnads, § 23-utredningen, LO:s arkiv.
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samma tidpunkt fanns lärlingsregulativ i 6 procent av avtalen omfattande 10
procent av lärlingarna och 4 procent av arbetarna vid skrädderier och sömnadsfabriker. Detta var i och för sig inte mycket, men mer än som förekom i
uppsalaavtalen och de riksavtal jag funnit gällande under senare tid.

Sammanfattning
Arbetarna och deras fackliga organisationer var inte helt maktlösa. Inom
vissa områden lyckades de genomdriva relativt omfattande begränsningar av
§ 23 i avtal. Sett över tid var det bland de i urvalet ingående fackförbunden
endast Metall som inte hade fått någon avtalsmässig begränsning införd före
storkonflikten 1909. De avtal Typograferna tecknade åren 1901–1908
innehöll exceptionella begränsningar av § 23 även med våra dagars mått
mätt. Uppsalas bleck- och plåtslageriarbetare fick år 1907 in två bestämmelser som var yrkes- respektive branschspecifika, företrädesrätt till snöskottning och anställningsskydd under pågående arbete. I de offentliga redogörelserna över kollektivavtalens utbredning och innehåll, vilka belystes i
föregående kapitel framgår att organisationsklausuler vid årets slut 1907
förekom inom Bleck- och Plåt och Handels verksamhetsområde och att
Handels även hade avtal innehållande turordningsregler, samt att lärlingsregulativ förekom inom Beklädnads och Bleck- och Plåts verksamhetsområde.
Många begränsningar av § 23 försvann dock efter arbetarnas nederlag i
storkonflikten 1909. Under 1910-talet var det endast Typograferna och
Bleck- och Plåt som lyckades att få in nya begränsningar av § 23 i avtalen.
Först under 1920-talet fick något annat fackförbund i urvalet åter in
begränsningar av § 23 i avtal. Den relativt nybildade Handels avdelning 36
lyckades under år 1922 få in turordningsregler vid uppsägning på grund av
arbetsbrist samt företrädesrätt till återanställning och anställningsskydd vid
sjukdom och värnplikt i avtal. Under 1920-talets andra hälft infördes ett stort
antal begränsningar av § 23 i Handels avdelning 36:s olika avtal. Metall
avdelning 50 fick in sin första begränsning av § 23 i avtal år 1929 och den
gällde anställningsskydd vid sjukdom och värnplikt. Från år 1925 hade
Typograferna bestämmelser om omfattande samråd i sina avtal med AB
Samorganisationen (den socialdemokratiska pressen).
Under 1930-talets första hälft tillkom fler begränsningar av § 23 i Uppsalaföreningarnas avtal. Bleck- och Plåt avdelning 11 ändrade år 1930 turordningsregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist, från företrädesrätt till
fortsatt anställning för fackföreningsmedlemmar, vilket gällt från år 1910,
till företrädesrätt för den med längst anställningstid. Föreningen fick även in
två branschspecifika bestämmelser, en begränsning av arbetsgivares deltagande i produktionen och arbetstidsförkortning vintertid. Handels lyckades
år 1931 få en organisationsklausul införd i avtal. Metall avdelning 50 fick år
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1933 för första gången in turordningsregler vid uppsägning på grund av
arbetsbrist och permitteringar i något av sina avtal.
Först under 1930-talets andra hälft skedde ett genombrott för begränsningar av § 23 i Metall avdelning 50:s avtal. Även Handels avdelning 36
utökade antalet begränsningar av § 23 i sina avtal. År 1937 infördes i
Handels avtal bland annat anställningsskydd vid ingående av äktenskap och
vid graviditet.
Beträffande Beklädnads förekom några begränsningar av § 23, enligt de
officiella redogörelserna, före storkonflikten. De båda undersökta Uppsalaavdelningar fick dock inte in några begränsningar av § 23 före 1930-talets
slut. De arbetade mer med frågan om arbetets fördelning.
Begränsningar av § 23 i kollektivavtal och när de infördes inom de fem
utvalda fackförbunden presenteras i Tabell D.1c, Bilaga D.
Typograferna hade i många avseenden störst förutsättningar att uppnå
makt vid anställning och avsked av arbetare. Typograferna fick tidigt in ett
stort antal begränsningar av § 23 i avtal. I storstrejken 1909 förlorade Typograferna några av de tidigare begränsningarna av § 23, men även därefter var
typografavtalen starka i jämförelse med övriga samtida avtal. Från år 1919
fick Typograferna en starkare motpart då civilarbetsgivarna anslöt sig till
SAF. När Typograferna inte kunde få in eller behålla av förbundet önskvärda
bestämmelser i kollektivavtal använde det sig av kompletterande strategier,
främst platskontroll. På tidningssidan kan man förvänta sig ur facklig synpunkt relativt starka avtal då produktionen är mycket störningskänslig. Tidningsutgivare sätter en stor heder i att tidningen verkligen kommer ut alla
utgivningsdagar, och helst i tid.
Även bleck- och plåtslageriarbetarna hade, vilket tidigare berörts, relativt
goda förutsättningar att uppnå makt och de fick också in avsevärda begränsningar av § 23 i sina avtal. Lite förvånande är dock att Avdelning 11 år 1910
strax efter storkonflikten lyckades genomdriva flera betydande begränsningar av § 23 i avtalet, trots inte särskilt goda konjunkturer. Bleck- och Plåt
klarade sig relativt helskinnat ur storkonflikten.
Det mest anmärkningsvärda är nog att Handels, vilket bedömts som det
svagaste förbundet med sämst förutsättningar att kunna begränsa § 23, ändå
lyckades få in så många begränsningar av § 23 i sina avtal. Detta styrker
tesen att motivationen har betydelse, att det för lättare utbytbara arbetare var
av större vikt att få begränsningar av § 23 införda i avtal och att de därför
satsade mer i kampen för att genomdriva detta.
Metall borde med tanke på förutsättningarna ha varit starkare än Handels,
men fick inte in några mer betydande begränsningar av § 23 i sina avtal
förrän under 1930-talet. Detta behöver dock inte endast bero på bristande
förutsättningar det kan också bero på att förbundet inriktade sig på att få in
bestämmelser om medbestämmande i avtal. Först från 1930-talets mitt då
detta visat sig omöjligt, utom i enstaka undantagsfall, började förbundet
aktivt driva mer modesta krav som t.ex. turordningsregler.
174

Beklädnads var det förbund som var mest svårbedömt i fråga om förutsättningarna eftersom skrädderiarbetare och sömmerskor hade mycket olika
förutsättningar. Varken skrädderiarbetarna eller sömmerskorna lyckades
dock genomdriva några begränsningar av § 23 av betydelse. I skrädderiarbetarnas fall kan detta ha berott på att de delvis var att betrakta som
uppdragstagare och att lönerna och arbetets fördelning stod i centrum för
deras kamp. Skrädderiarbetarna var dessutom en grupp på kraftig tillbakagång. Sömmerskorna blev dock fler, men de var fackligt svaga.
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KAPITEL 5

Makten över arbetsförmedlingen

Under den tidsperiod som föreliggande framställning behandlar försökte såväl arbetarnas som arbetsgivarnas organisationer ta makten över arbetsför1
medlingen. Detta har föga uppmärksammats av tidigare forskning. Jag anser
att den som har kontroll över arbetsförmedlingen är i besittning av ett kraftfullt maktmedel på arbetsmarknaden och menar därför att det är intressant att
veta i vilken mån de fackliga organisationerna lyckades ta kontroll över
arbetsförmedlingen, uppnå platskontroll.
Tage Lindbom, som studerat fackföreningsrörelsens utveckling åren
1872–1900, ser den fackliga arbetsförmedlingen som inspirerad av hantverksarbetarnas tidigare erfarenheter under skråsystemet. Facklig arbetsförmedling var, enligt Lindbom, ett sätt att nå företrädesrätt till arbete för organiserade arbetare och därmed även underlätta medlemsvärvningen. Den
kunde även användas för att hindra att resande arbetare trängde undan de bofasta från arbetsplatserna. Lindbom anser att bageriarbetarna hade den mest
välfungerande arbetsförmedlingen och att facklig arbetsförmedling i övrigt
2
inte hade särskilt stor betydelse före 1900-talet.
Privat vinstsyftande arbetsförmedling förekom tidigt på svensk arbetsmarknad, men en tillbakagång inleddes år 1902 när offentlig arbetsförmed3
ling påbörjades. Den offentliga arbetsförmedlingen drevs i kommunal regi
1

Arbetsförmedling utgör en mellanhand mellan arbetare som söker anställning och arbetsgivare som söker arbetskraft. Förmedling av arbete respektive arbetare, beroende på från
vilket perspektiv det betraktas, kan ske genom en institution, som t.ex. kan kallas arbetsförmedling, platsanskaffningsbyrå eller arbetsanvisningsbyrå, men förmedling kan ske även
utan att någon formell institution för ändamålet bildas. Arbetsförmedlande verksamhet kan
ske i syfte att tjäna pengar eller att främja den ena eller andra partens intressen, men även
arbetsförmedling som eftersträvar att vara neutral i förhållande till arbetsmarknadens parter
kan förekomma. Arbets- eller platsförmedlaren anvisar anställning eller arbetskraft. En anvisning kan, beroende på sammanhanget, innebära olika saker. En anvisning kan utgöra en
upplysning eller ett råd om var anställning eller arbetskraft kan sökas, vilken/vilket den
sökande fritt kan förhålla sig till. En anvisning kan även innebära ett tillstånd att söka
anställning på viss arbetsplats alternativt anta viss arbetare för anställning. Ytterligare
alternativ är att anvisningen kan utgöra en instruktion eller direktiv om att söka viss anställning alternativt anta viss arbetare, en förhållningsorder. I det sistnämnda fallet kan
sanktioner av olika slag förekomma mot den som inte följer direktivet.
2
Lindbom (1938), s. 315–318.
3
År 1936 förbjöds nyetablering av vinstsyftande arbetsförmedling. År 1968 blev det förbjudet
att driva arbetsförmedling i vinstsyfte. Se Wadensjö (1991), s. 146–151.
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fram till år 1940 och var av liten betydelse för platstillsättningarna inom
industrin. Industri och hantverk stod för en liten och minskande andel av de
genom offentlig arbetsförmedling tillsatta platserna, från 15,2 procent år
4
1913, 12,4 procent år 1920 och 6,7 procent år 1929. En stor del av arbetstillfällena måste alltså ha tillsatts på annat sätt. Arbetslöshetsutredningen
från år 1931 menar att de fackliga organisationerna i stor utsträckning själva
5
skötte arbetsförmedlingen. Utredningen anser att facklig arbetsförmedlingsverksamhet neutraliserade den tidigare överrörligheten, det planlösa resandet
och sökandet efter arbete som bidrog till ökad arbetslöshet, men också att
den bidrog till en minskad rörlighet generellt. Arbetslöshetsutredningen
menar att fackföreningarna spred kunskap om de faktiska förhållandena på
arbetsmarknadens olika delar och främjade arbetarnas omflyttning och anpassning på arbetsmarknaden. Vidare hävdas att de fackliga organisationerna
efter första världskriget använde arbetsförmedlingen mer medvetet för att
påverka arbetskraftsutbudet och att arbetslöshetskassorna ”kommit att utgöra
skydd för en redan uppnådd standard och minskat tvånget för den enskilde
att vid svårartad arbetslöshet bjuda ut sin arbetskraft under tidigare gängse
6
lönenivå på marknaden”. Ovanstående ger stöd för att facklig arbetsförmedling var betydelsefull och att arbetslöshetskassorna var en viktig maktresurs i sammanhanget.
Bo Rothstein anser dock att varken arbetar- eller arbetsgivarorganisationer i Sverige lyckades etablera egna arbetsförmedlingssystem. Rothstein
hämtar stöd för sin uppfattning i Socialstyrelsens yttrande år 1915 där det
står att svenska arbetar- och arbetsgivarorganisationer ”dess bättre avstått
från det nyttjande av arbetsanvisningen som ett vapen i den sociala kampen”
och i ett uttalande av Otto Järte, Socialstyrelsen, från år 1920 om att parts7
organisationerna inte i större utsträckning skaffat sig egen arbetsförmedling.
De tidigare refererade offentliga utredningarna motsäger Rothsteins uppfattning. En tolkning av de motstridiga uppfattningarna kan vara att arbetsförmedling genom partsorganisationerna fick större omfattning från 1920talet, och att det då var de fackliga organisationerna som, när organisationsgraden ökat, vunnit styrka nog att ta ett fastare grepp om verksamheten.
Eskil Wadensjö menar att facklig arbetsförmedling vid mitten av 1930talet var av större betydelse än arbetsgivarnas arbetsförmedlingar och att de
grafiska arbetarnas fackförbund troligen var de som hade den mest väl8
organiserade arbetsförmedlingen. Den fackliga arbetsförmedlingen drevs
genom självreglering, det vill säga genom att man hade bestämmelser i

4

SOU 1931:20, s. 399, och SOU 1928:9, s. 183.
SOU 1931:20, s. 400.
6
SOU 1931:20, s. 395–396, citat s. 396.
7
Rothstein (1989), s. 116–117.
8
Wadensjö (1991), s. 152.
5
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stadgar eller dylikt som reglerade hur den skulle skötas och vilka för9
pliktelser medlemmarna hade vid platssökande.
Syndikalisterna försökte få platskontroll genom en kombination av regi10
ster (lönestatistik) och arbetsförmedling, så kallad registermetod. Riktlinjer
11
för verksamheten drogs upp år 1913. Lennart Persson menar att det var de
12
svenska syndikalisterna som skapade registermetoden. Syndikalisterna såg
registret som en universalmetod för att ta över kontrollen av produktions13
medlen och som de avtalslösa arbetarnas kampmetod. De reformistiska
fackföreningarna använde platskontrollen som ett komplement till kollektivavtalet. Termen registermetod har använts för det som jag kallar platskon14
troll.
De ur maktsynpunkt intressanta motiv arbetsgivare hade för att bedriva
arbetsförmedlingsverksamhet var att hindra att fackföreningarna fick kontroll över arbetskraftsutbudet, att hindra arbetarnas organisering genom att
sålla bort organiserade arbetare samt att rekrytera strejkbrytare, vilket berörts
under rubriken medel i maktkampen i kapitel 2. SAF var år 1904 intresserat
av att skapa ett arbetsgivardominerat arbetsförmedlingssystem enligt tysk
15
modell. De tyska arbetsgivarna hade startat arbetsförmedling i syfte att
vinna ett maktmedel mot de fackliga organisationerna. De hade lyckats
bygga upp en organisation som gjorde det möjligt för dem att sortera bort
16
organiserade arbetare och rekrytera strejkbrytare. År 1907 efter SAF:s
omorganisation, såg Hjalmar von Sydow, som då var ordförande, fördelar
med en arbetsgivarstyrd arbetsförmedling efter tysk förebild. Förutom det
9

Av denna anledning har den inte gjort särskilt stora avtryck i kollektivavtalen. Det finns
dock exempel på avtalsbestämmelser där det framgår att arbetsgivarna rekryterade personal
via fackföreningarna. Se t.ex. Arbetsstatistik, A:5, Del II (1908), s. 245, 254, 443 och 445ff,
SOS, Socialstatistik, Del II (1922), s. 266–267, och Litografernas, Målarnas, Sadelmakareoch tapetserareförbundets Skorstensfejeriarbetarnas och Transports svar på cirkulär 908, i
§ 23-utredningen, LO:s arkiv, och Metalls avtal gällande vid oorganiserade rörfirmor i
Stockholm samt Sko- och läder i Protokoll fört vid arbetsmarknadskommitténs sammanträde
å Grand Hotel i Saltsjöbaden den 9–12 november 1937, Bilaga C, s. 217–219, AMK, SAF:s
arkiv.
10
Syndikalisternas registermetod behandlas i bl.a. SOU 1923:29, s. 89; SOU 1927:4, s. 111
och s. 162–165; Persson (1975), s. 258–265 och 269–275, och Falk (1998), s. 36–40.
11
SOU 1927:4, s. 163.
12
För utvecklingen av syndikalisternas register se Persson (1975), s. 258–275. Även i SOU
1931:20, s. 393 anses registermetoden utvecklats inom SAC.
13
För syndikalisternas syn på kollektivavtal se Persson (1975), s. 240–250.
14
Metoden diskuteras bl.a. i Malmborg (1920); Oljelund (1924), s. 246–250, och Johansson
(1924), s. 275–277. I SOU 1931:20, s. 394–395, används termen platskontroll som sammanfattande benämning efter en redogörelse för de olika beståndsdelarna i metoden. Platskontroll
är den i nutid vedertagna benämningen. En trolig orsak till att termen ersatte platsanvisningsbyrå och platsförmedling från mitten av 1930-talet var sannolikt den nya arbetsförmedlingslagen. Denna gav utrymme åt organisationsförmedlingar, men sådana skulle registreras.
Enklast för fackföreningarna var troligen att inte officiellt bedriva arbetsförmedling.
15
Schiller (1989), s. 217, se även Thoursie (1991), s. 23.
16
Falkenström (1904), s. 12.
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ovan nämnda skulle arbetare kunna skickas till av dem mindre omtyckta
arbetsplatser, och avfolkning skulle kunna hindras. Hjalmar von Sydow
bedömde dock det fackliga motståndet vara så stort att en sådan arbetsförmedling inte skulle kunna genomföras om inte arbetarna led ett fullständigt nederlag i en allmän storkonflikt. Hjalmar von Sydow tyckte därför
att det var klokare, att åtminstone till att börja med, nöja sig med det danska
systemet, vilket innebar att så kallade svarta listor (arbetarregister) upprättades. Om det skulle visa sig att arbetarna i större utsträckning använde
sig av avfolkning som maktmedel skulle det, enligt von Sydow, vara lätt att
17
utveckla systemet efter tysk förebild. Inom en del arbetsgivarorganisationer
upprättades arbetarregister. Kända arbetarregister fanns fram till 1930-talet
inom Verkstadsföreningen, Väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbund,
Träindustriförbundet och Järnbruksförbundet. Den offentliga arbetslöshetsutredningen framförde i sitt betänkande från år 1931 synpunkten att arbetsgivarnas möjligheter att själva bestämma vilka som skulle få arbete ytterst
18
bestämdes av de fackliga organisationernas styrka.
De fackliga organisationerna utformar sin politik i relation till motparten,
dennes resurser och agerande. Jag menar att fackliga organisationer startade
och drev arbetsförmedlande verksamhet, platskontroll, i syfte att skapa en
motvikt mot arbetsgivarnas svarta listor, eliminera den inbördes konkurrensen om arbetstillfällena och sätta § 23 ur spel. Industriell demokrati skulle
framtvingas utan lagstiftning. Platskontrollen syftade även till att påverka
anställnings- och arbetsvillkor i övrigt.
Statistik över den fackliga arbetsförmedlingens omfattning saknas och
någon undersökning av verksamhetens effektivitet har inte gjorts. Om tesen
att arbetarna organiserade sig i syfte att ta makten över arbetsförmedlingen
stämmer borde det dock framgå av de fackliga organisationernas stadgar.
Det har också antytts att erfarenheter från förfackliga reshjälpskassor och
arbetsanvisningssystem kan ha använts som resurs i de fackliga organisationerna. Om detta stämmer borde hantverksarbetare och typografer ha haft
försprång i försöken att begränsa § 23 genom facklig arbetsförmedling.
I syfte att kunna säga något om den fackliga arbetsförmedlingens utbredning har jag kartlagt bestämmelser om arbetsförmedling (arbetsanvisning) och platskontroll i fackförbunds- och fackföreningsstadgar fram till
1930-talets slut. Med bestämmelser om arbetsanvisning avser jag formuleringar om att organisationen i fråga ska bedriva arbetsförmedling och hur
detta ska gå till. Med bestämmelser om platskontroll avser jag bestämmelser
om medlemmarnas förpliktelser vid sökande och antagande av anställning.
För fackförbund representerande lättare utbytbara arbetare kan det antas
att det var av större vikt att LO samfällt gjorde något för att begränsa § 23
genom facklig arbetsförmedling. Fackförbund representerande mindre utbyt17
18

Sydow von (1907), s. 12–16.
SOU 1931:20, s. 387–388.
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bara arbetare antas ha haft lättare att själva åstadkomma begränsningar av
§ 23 inom det egna verksamhetsområdet genom facklig arbetsförmedling.
I syfte att se vad LO gjorde i frågan har även LO:s ställningstaganden och
normalstadgar undersökts.
I detta kapitel belyses den fackliga arbetsförmedlingens utbredning generellt och inom de fem utvalda fackförbunden. De fackliga organisationer som
hade en hög organisationsgrad och lyckades bygga upp reshjälps- och/eller
arbetslöshetskassor som kunde ge tillräckligt finansiellt stöd till arbetslösa
medlemmar antas ha haft större möjlighet än andra att uppnå en effektiv
19
platskontroll. Betingelserna för att ta makten över arbetsförmedlingen var
olika inom olika fackförbunds verksamhetsområden och det är därför inte
troligt att alla uppnådde en effektiv platskontroll.

Facklig arbetsförmedling
I Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan från år 1927 nämns främjandet av arbetsförmedlingen inom yrket som en av de moderna fackföre20
ningarnas uppgifter. I samma utredning står, angående bestämmelser om
arbetsanvisning i fackliga stadgar, att det i åtskilliga fall föreskrivs
”skyldighet för medlem att vid tagande av ny anställning hänvända sig till
21
avdelningsstyrelsen på platsen.” Utredningen konstaterar att bestämmelserna kunde användas i syfte att begränsa § 23 och att åstadkomma brist på
arbetskraft för vissa arbetsgivare. I vissa fall inskränkte sig bestämmelserna
till att ta sikte på arbetsanvisning i samband med konflikter, avtals- och
lönerörelser. Denna mer begränsade form av platskontroll är inte medtagen i
den följande redovisningen av min egen undersökning. Utredningen från år
1927 visar också att sanktionsbestämmelser för försummelse av anmälningsplikten till avdelningarna vid platssökande förekom i en del stadgar. Sanktioner som nämns var förlust av rättigheter inom förbundet under en tid vars
längd bestämdes av förbundsstyrelsen, avstängning från understöd under viss
22
tid, samt åläggande att sluta påbörjad anställning.
Med utgångspunkten att arbetare organiserade sig för att ta makten över
arbetsförmedlingen förväntade jag mig att finna bestämmelser om arbetsanvisning i tidiga fackförenings- och fackförbundsstadgar. En genomgång av
19

De fackliga arbetslöshets- och reshjälpskassorna var fonder, vilka förvaltade de medel medlemmarna avsatt till arbetslöshetsförsäkring. Den arbetslöshetsersättning som utgick från
försäkringen, under förutsättning att medlemmen uppfyllde de stadgade försäkringsvillkoren,
benämndes vanligen med termen understöd. Skillnaden mellan arbetslöshetsunderstöd och
reshjälp var att det förra betalades ut på plats, d.v.s. medlemmen behövde inte resa till annan
ort för att kunna komma i åtnjutande av understödet.
20
SOU 1927:4, s. 71.
21
SOU 1927:4, s. 97. Kursiverat i originalet.
22
SOU 1927:4, s. 96–98.
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samtliga fackliga stadgar i Uppsala universitetsbiblioteks ägo, såväl förenings- som förbundsstadgar, antagna fram till år 1940 visar att så var fallet.
Eftersom den samlade fackföreningsrörelsen antog många stadgar från fackföreningarnas bildande fram till år 1940 är det inte möjligt att redogöra
separat för alla fackföreningsstadgar som innehöll bestämmelser om arbetsanvisning och platskontroll utan redovisningen sker förbundsvis. Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Det är okänt hur många
fackförbunds- och fackföreningsstadgar som aldrig trycktes, aldrig nådde
Uppsala universitetsbibliotek eller har förkommit. Det är också rimligt att
anta att jag har missat några bestämmelser.
Utredningen från år 1927 hade rätt i att det fanns åtskilliga bestämmelser
och de blev ännu fler under 1930-talet.
Bestämmelser om arbetsanvisning i fackförbundens och föreningarnas
stadgar förekom redan på 1880-talet, vilket ger stöd för tesen att viljan att få
kontroll över arbetsförmedlingen var en viktig bidragande orsak till den
fackliga organiseringen. Under 1890-talet, när förbundsbildandet kom igång
på allvar, ökade antalet förbund med bestämmelser om platsanvisning.
Under detta decennium började även stadganden om platskontroll att förekomma inom olika yrkesarbetarförbund, vilket ger stöd för tesen om olika
förutsättningar för olika arbetargrupper.
Under 1900-talets första tio år ökade bestämmelser om platsanvisning sin
utbredning, och platskontrollbestämmelser infördes inom flera yrkesförbund.
Efter storkonflikten år 1909 minskade antalet förbund med arbetsanvisningsbestämmelser något. Platskontrollbestämmelsernas utbredning ökade. Platskontroll kräver inte arbetsgivarnas frivilliga medverkan. Under 1910-talet
förekom inte längre några formuleringar om att inrätta arbetsanvisningskontor. De förbund som ville ha separata sådana hade troligen redan inrättat
dem. Andra bedrev platsanvisningsverksamheten tillsammans med den
övriga fackliga verksamheten, på förbunds- och föreningskontor. En anledning till att inrätta separata arbetsanvisningskontor kunde dock vara att
arbetsgivarnas motstånd skulle minska om kopplingen till fackföreningen
inte var så direkt uppenbar som när arbetsanvisningen skedde direkt från
förbunds- eller föreningsexpeditionerna.
Stadganden om platskontroll infördes under 1920-talet inom många
förbund, då de förbund som hade stadganden om platskontroll var fler än de
som enbart hade formuleringar om arbetsanvisning genom facket. Under
1930-talet var stadganden om platskontroll införda i de flesta fackförbunds
stadgar. Det finns ingen rimlig anledning för de fackliga organisationerna att
ha stadgebestämmelser om platskontroll om de inte avser att de ska efterlevas.
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I Tabell 4.1 och Tabell 4.2 framgår inom vilka fackförbund (i förbundsoch/eller föreningsstadgar) jag funnit stadganden om att arbetsanvisning
skulle ske genom den fackliga organisationen respektive stadgebestämmelser
om medlems förpliktelser vid sökande och antagande av anställning (platskontrollbestämmelser) under olika decennier från år 1880–1939.
Tabell 4.1 Fackförbund inom vilka det förekom stadgar innehållande bestämmelser om arbetsanvisning, 1880–1930-talen.
Fackförbund

1880–
1889

1890–
1899

1900–
1909

1910–
1919

1920– 1930–
1929
1939
Automobilförareförbundet
xxxxx upphört
Bageriarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx till Livs 1922
Slakteri- och Charkuteriarbet.förb.
xxxxxxxxxxxxxxxx till Livs 1922
Livsmedelsarbetareförbundet
xxxxxx
Hatt- och pälsindustriarb.förbundet
xxxxxxxxxxxxx till Beklädnads 1933
Bleck- och Plåtslagareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fönsterglasarbetareförbundet
xxxxx till Grov- och Fabriks 1907
Tunnbinderiarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Träarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx till Trä och Byggnadsträ 1929
Byggnadsträarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De förenade förbunden
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elektriska Arbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frisörbiträdesförbundet
xxxxxxxxxxxxxx
Färgeriarbetareförbundet
xxxxx
Gjutareförbundet
xxxxx
Grov- och fabriksarbetareförbundet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skorstensfejeriarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxx
Hotell- och Restaurangpers.förbund
xxxxxxxxxxxxxx
Litografförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guldsmedsarbetareförbundet
xxxxxx till Metall
Kakel- o. plattarb.förb.
xxxxx
Nya Kypareförbundet
xxxxx
xxxxx till Hotell- och Restaurang
Körsvensförbundet
xxxxx
Metallindustriarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Målareförbundet
xxxxxxxxxxxxx
Mäteriarbetareförbund
xxxxxxxxxxxxx
Maskinbefäls-Förbundet/Stewartsför.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Maskinist- och Eldareförbundet
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Skogs- och Flottningsarb.förbundet
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Stenhuggareförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stuckatörförbundet
xxxxxxxxxxxxx
Transportarbetareförbundet
xxxxxxxxxxxxxx
Typografförbundet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Källa: Fackförbunds- och fackföreningsstadgar, UUB.
Kommentar. xxxxx markerar under vilka decennier bestämmelserna förekom, inte exakta
årtal. När det gäller några mindre förbund har jag inte funnit uppgifter om när de upphörde
alternativt slogs samman med något annat förbund.
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Tabell 4.2. Fackförbund inom vilka det förekom stadgebestämmelser om
medlems förpliktelser vid sökande och antagande av anställning (platskontrollbestämmelser), 1880–1930-talen.
Fackförbund
Livsmedelsarbetareförbundet
Hatt- och pälsindustriarbetareförbundet
Beklädnadsarbetareförbundet
Bleck- och Plåtslagareförbundet
Bokbindareförbundet
Bryggeriarbetareförbundet
Träarbetareförbundet
Byggnadsträarbetareförbundet
De förenade förbunden
Fastighetsarbetareförbundet
Frisörbiträdesförbundet
Gjutareförbundet
Grov- och fabriksarbetareförbundet
Skorstensfejeriarbetareförbundet
Gruvarbetareförbundet
Lantarbetareförbundet
Litografförbundet
Guldsmedsarbetareförbundet
Metallindustriarbetareförbundet
Murareförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
Maskinbefäls-Förbundet/Stewartsför.
Maskinist- och Eldareförbundet
Sjöfolksförbundet
Skoarbetareförbundet
Skogs- och Flottningsarbetareförbundet
Stenhuggareförbundet
Sågverksindustriarbetareförbundet
Textilarbetareförbundet
Tobaksarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet
Typografförbundet

1880–
1889

1890–
1899

1900–
1909

1910–
1919

1920–
1929

1930–
1939
xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx in i Metall
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Källa: Fackförbunds- och fackföreningsstadgar, UUB.
Kommentar. xxxxx markerar under vilka decennier bestämmelserna förekom, inte exakta
årtal.

LO och platskontrollen
Det kan antas att förbund vilka organiserade lättare utbytbara arbetare och
förbund med en låg organisationsgrad hade svårare att själva uppnå en
effektiv platskontroll och därför var angelägna om att LO skulle göra något i
frågan. Antaganden har också framförts om att de fackliga organisationerna
tog ett stadigare grepp om arbetsförmedlingen från 1920-talet, vilket resultaten i Tabell 4.2 ger stöd för. Vid LO-kongressen 1922 förespråkade tre
motioner, underskrivna av ett antal avdelningar inom förbund med relativt
lätt utbytbara arbetare, skapandet av en gemensam platskontroll för hela LO.
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Argumentet för en gemensam platskontroll, administrerad av de fackliga
centralorganisationerna (FCO), var att förebygga underbudskonkurrens
mellan medlemmar i olika förbund. Landssekretariatet menade att det skulle
vara dyrt och svårt att genomföra en gemensam sådan, och föreslog att
motionerna inte skulle föranleda någon åtgärd. Landssekretariatet uppmanade förbunden att med hänsyn till sina maktresurser själva göra allt de
förmådde i frågan. Talare från förbund som sade sig bedriva platskontroll,
Typograferna och Gjutarna, vilka i stor utsträckning organiserade yrkesarbetare och som hade en hög organisationsgrad, talade om fördelarna med
att sköta arbetsförmedlingen inom respektive förbund. De som talade för en
gemensam platskontroll var ombud från Metall, Pappers och Träarbetareförbundet. Arvid Thorberg, Landssekretariatet, påpekade att de flesta förbundsstadgar redan hade bestämmelser om att medlem skulle höra sig för
hos avdelningsstyrelsen innan anställning söktes samt att medlem hade
skyldighet att lämna uppgifter som efterfrågades. De förslag som ställdes
emot varandra var landssekretariatets utlåtande, vilket innebar att förbunden
själva skulle bedriva den platskontroll de hade maktresurser till och Arvid
Olssons (Metall, Örebro), vilket innebar en centralisering av arbetsförmedlingen. Kongressen beslutade godkänna landssekretariatets utlåtande. En
relativt stor kongressminoritet ansåg dock att en centralisering av plats23
kontrollen borde genomföras. Även 1926 års LO-kongress avslog ett för24
slag om gemensam platskontroll.
Samarbete om arbetsförmedlingen mellan olika förbund verkar inte ha
förekommit i någon nämnvärd utsträckning. I arbetslöshetsutredningens
betänkande från år 1931 bedömdes de fackliga arbetsförmedlingarna därför
inte ha haft någon större betydelse för främjandet av orts- och yrkesrörlig25
heten.
Vid 1930-talets början ville LO ha en större enhetlighet mellan förbunden. Representantskapet tillsatte år 1930 en kommitté med uppgift att
utarbeta förslag till normalstadgar. Ett år senare lämnade kommittén sitt
förslag. I detta föreslogs angående statistik och platskontroll följande:
Mom. 2. Medlem skall, på tillhandahållna blanketter lämna erforderliga
statistiska uppgifter rörande löner och andra arbetsvillkor.
Mom. 3. Medlem skall, innan arbete tages på ny arbetsplats, hos därvarande förbundsavdelning inhämta upplysning och direktiv angående arbets26
villkoren och ställa sig dessa till efterrättelse.
23

Protokoll, LO-kongressen 1922, s. 186–193.
Sågverksarbetarnas avdelning i Hudiksvall motionerade om att motion 41 från föregående
kongress, om införande av gemensam platskontroll, skulle tas upp till förnyad behandling. Se
Protokoll, LO-kongressen 1926, motion 141, s. 356–357.
25
SOU 1931:20, s. 388–389.
26
Till Landsorganisationens Representantskap, Stockholm den 19 maj 1931, § 25, Övriga bestämmelser, Mom. 2 och 3. En likalydande text förekommer även i en skrivelse med samma
titel av den 17 mars 1932. Organisationstryck, UUB.
24
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Mom. 2 utgör statistikdelen och Mom. 3 platskontrolldelen. Båda delarna behövs för att platskontroll ska uppnås. LO:s representantskap godkände förslaget och förbunden prövade i sin tur stadgarna vid sina respektive förbundskongresser. Dessa antog, enligt Landssekretariatet, förslaget till
normalstadgar med vissa variationer betingade av förhållanden i den egna
27
branschen. Drygt 30 förbund hade bestämmelser om platskontroll under
1930-talet, se Tabell 4.2.
En svaghet med formuleringen i normalstadgan var, om den tolkas ordagrant, ur maktsynpunkt att det var först innan antagande av arbete medlem
skulle kontakta avdelningen. Medlem kunde alltså först söka ett arbete och
därefter höra sig för med avdelningen om han/hon fick ta anställningen och
på vilka villkor. Med den formuleringen undveks inte rusning till arbetstillfällena. Flera kunde söka samma plats, för att senare, när de talat med avdelningen avböja eventuellt anställningserbjudande. Detta kunde bidra till
onödiga konflikter. Ur maktsynpunkt kan det normalt sett vara fördelaktigt
om en person i sänder söker anställningar, och att ingen söker på avstängda
arbetsplatser. I vissa fall kan det dock vara fördel att många sökande går till
en arbetsplats och säger att de inte är intresserade av att arbeta för den lönen,
eller i den dåliga arbetsmiljö som finns på arbetsstället. Detta måste ske
organiserat om det ska få avsedd verkan. Varför fördes då inte en ur maktsynpunkt starkare skrivning in i normalstadgarna? Det kan tänkas bero på att
stadgarna skulle kunna tillämpas av alla förbund och det kan antas att förutsättningarna och tillgången till maktresurser inom olika förbund var så
varierande att alla inte skulle kunna efterleva en starkare skrivning. Tanken
med den ur maktsynpunkt svaga formuleringen kan ha varit att det är bättre
med stadgar som efterlevs än en ideal skrivning, som alla förbund inte förmår hävda. Det senare torde leda till demoralisering.
På 1936 års LO-kongress ändrades lydelsen i normalstadgan till följande:
Mom. 2. Medlem, som anser sig hava lidit orätt genom avdelningens beslut, äger rätt att hos förbundsstyrelsen påfordra dess prövning av ärendet.
Mom. 3. Medlem skall på tillhandahållna blanketter lämna erforderliga
statistiska uppgifter rörande löner och andra arbetsvillkor.
Mom. 4. Medlem skall, innan arbete tages på ny arbetsplats, hos därvarande förbundsavdelning inhämta upplysning angående arbetsvillkoren och
28
ställa sig dessa till efterrättelse.

I den nya lydelsen infördes ett skydd för medlemmen mot godtycklig behandling från avdelningens sida (Mom. 2). Moment 4 blev ur maktsynpunkt
ytterligare urvattnad. Ordet direktiv togs bort, troligen för att inte reta upp
arbetsgivarorganisationerna. En aningslös läsare skulle med den nya formuleringen kunna tolka det som att avdelningen endast skulle informera om
27

Protokoll LO-kongressen 1936, Landssekretariatets utlåtande, s. 235.
Normalstadgar för de till Landsorganisationen i Sverige anslutna förbunden, § 26, Övriga
bestämmelser, Mom. 2–4, organisationstryck, UUB.
28
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gällande avtal och förmana medlemmen att följa detta. Det var något som
arbetsgivarna länge krävt. Moment 4 hade dock vidare syften. Medlem
skulle inhämta upplysning om det var fritt att anta anställningen i fråga, och i
så fall vilka villkor han/hon skulle ställa för att godta denna, och därefter
rätta sig efter dessa upplysningar. Om så inte gjordes kunde det betraktas
som illojal handling, och påföljd kunde beslutas. Upplysningen var att
29
betrakta som avdelningens beslut.

Platskontroll i fem fackförbund
Se upp vid antagande af kondition så att ni icke kommer att spela en förrädares roll! Vänd eder därför alltid först till vederb. lokalafdelning. Antag
icke plats på grund af annons utan genom denna tidning, så framt ni vill vara
fullt säker om att icke blifva redskap i händerna på mindre samvetsgranna
30
principaler.
Antag icke plats å någon ort, där tariffen är genomförd, utan att först ha vändt
eder till vederbörande lokalafdelning. Det gifves en och annan principal, som
satt sig i sinnet att de typografer, som genomdrifvit tariffen, icke skola få
skörda frukterna af detta sitt arbete, utan ersättas med andra. Sådant måste vi
31
förhindra, så länge arbetaren sköter sin plats.

29

På LO-kongressen år 1941 ändrades formuleringen till: ”Mom. 2. Medlem är skyldig att på
anfordran lämna statistiska och andra uppgifter rörande löne- och arbetsvillkor. Mom. 3.
Medlem är skyldig att, innan arbete tages på ny arbetsplats, hos förbundsavdelning på orten
inhämta upplysning angående arbetsvillkoren och förhållandena på arbetsplatsen. Mom. 4.
Medlem, som anser sig hava lidit orätt genom beslut av avdelning eller dess styrelse, äger att
hos förbundsstyrelsen överklaga beslutet. Förbundsstyrelsens beslut må överklagas i den
ordning, som stadgas i § 12 mom. 5–7.” Medlem skulle även få upplysning om förhållandena
på arbetsplatsen, men att ställa sig upplysningarna till efterrättelse föll bort. Ytterligare instanser för rättelse tillkom. Paragraf 12 var uteslutningsparagrafen. Överklagande kunde ske till
förbundsråd, i de fall rådet inte fann anledning att ändra på förbundsstyrelsens beslut om
uteslutning eller påföljd, hade den berörde rätt att få tvisten prövad av skiljemän. Den som
medvetet brutit mot stadgarna eller vägrat följa stadgeenliga föreskrifter, eller som ägnat sig
åt eller gett stöd åt med organisationens ändamål oförenlig verksamhet eller på annat sätt
uppträtt illojalt, kunde uteslutas eller drabbas av påföljd. Förbundsstyrelsen verkställde
uteslutningar. I särskilda fall kunde medlem istället för att bli utesluten berövas rätten att ha
uppdrag inom förbundet eller dess avdelningar. Ingen av de kongresser som samlades under
åren 1946–1966 gjorde några ändringar i denna stadga. På LO-kongressen år 1971 skedde
redaktionella ändringar utan att sakinnehållet förändrades och bestämmelsen stod kvar i
oförändrat skick ännu år 1991. Kongress efter kongress, såväl LO:s som de enskilda
förbundens, beslutade om att i stadgarna införa, eller ha kvar, bestämmelser som gjorde
kontroll över platserna möjlig även långt efter den för denna avhandling aktuella tidsperioden.
LO:s normalstadgar gavs ut med en av Arnold Sölvén kommenterad redogörelse. Sölvén fann
ingen anledning att kommentera platskontrollparagrafen i någon av de fem upplagor, vilka
gavs ut åren 1942–1962. Se Sölvén (1942, 1947, 1952, 1956 och 1962).
30
TT Nr 6, 15 mars 1893.
31
TT Nr 9, 1 maj 1893.
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Dessa och liknande uppmaningar till medlemmarna publicerades ofta i
Typograf-Tidning från år 1893. Solidaritetsplikten bjöd typograferna att, i
syfte att begränsa inbördes konkurrens om arbetstillfällena och hindra
arbetsgivare från att utestänga fackligt aktiva, alltid vända sig till sin förening vid sökande av anställning. Frågan om upprättande av platsanskaffningsbyrå hade varit uppe på förbundsmötena 1889 och 1892. I juli år 1893
32
blev den verklighet. I förbundsstyrelsens berättelse för år 1893 skrevs att
den fyllt ett länge känt behov. Såväl arbetare som arbetsgivare uppgavs ha
använt sig av den. Platsanskaffningsbyrån sades ha hållit ned kostnaderna
under lönerörelsen eftersom strejker hade kunnat undvikas. Vid konflikter
33
hade arbetarna relativt snart kunnat placeras där konflikt inte rådde. År
34
1896 flyttades platsbyrån till förbundsexpeditionen. Platsförmedlingen
sköttes dels av förbundets platsanskaffningsbyrå och dels av avdelningarna.
Platskontrollen omfattade även syskonförbund i andra länder. Internationella
Typografsekretariatet meddelade regelbundet var förfrågningar om platser i
utlandet skulle riktas, och det utfärdade varningar om att anta plats i länder
35
eller på orter där konflikt eller lönerörelse rådde. Medlem som blivit
suspenderad på grund av sökande eller antagande av plats i strid mot stad36
garna miste rätten till understöd i 30 dagar. Avdelningsstyrelserna hade
rapportskyldighet till förbundets platsanskaffningsbyrå och skulle sända in
uppgifter om arbetslösa som beviljats understöd samt avanmäla den som på37
började en anställning.
Bleck- och Plåt verkade från sin start år 1893 för att arbetsanvisningen
38
skulle övertas av arbetarna. Ordföranden i avdelningarna skulle ta emot anmälan av resande medlemmar och anvisa dem arbete om sådant fanns samt
utifrån förbundets månadsmeddelanden informera medlemmarna om för-

32

TT Nr 13, 1 juli 1893.
TT Nr 13, 1 juli 1894.
34
TT Nr 2, 15 januari 1896.
35
Se t.ex. TT Nr 20, 15 oktober 1901, TT Nr 17, 1 september 1902, TT Nr 18, 15 september
1902.
36
Stadgarna finns publicerade i t.ex. TT Nr 20, 15 oktober 1901, s. 83–84.
37
TT Nr 24 1902, TT Nr 5 1903.
38
Stadgar Bleck- och Plåtslagareförbundet i Sverige 1893, Förbundets ändamål 4. Före
förbundsbildandet, och strax efter dess start, var det vanligt att föreningarna stadgade att
medlemmarna först och främst skulle rekommendera föreningsmedlemmar till erhållande av
arbete. Se t.ex. stadgar för avdelningarna i Lund 1888; Malmö 1888; Norrköping 1888 och
1895; Stockholm 1886; Sundsvall 1888; Uppsala 1895; samt Christianstad 1889. I Eskilstuna
stadgades 1891 även att det var varje medlems plikt att motarbeta att fler lärlingar än vad som
var av behovet påkallat antogs och att medlem inte borde söka arbete hos arbetsgivare som ej
själv lärt yrket. I Gefle stadgar 1889 hade medlemmar skyldighet att se till att endast ordentliga lärlingar antogs och att se till att tillökningen inte blev för stor. UUB. Se även Hansson
(1918), s. 23 och 98.
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39

hållanden på andra orter. Arbetsanvisningen kompletterades med reshjälp.
Resande som blev anvisad plats med skälig lön var skyldig att antaga denna,
40
i annat fall bortföll reshjälpsunderstödet. Medlem som reste till annan plats
än dit han blivit anvisad kunde inte få reshjälpsunderstöd med mindre än att
avdelningen på platsen där han anmälde sig godkände den ändrade resplanen. Reshjälpsunderstöd i samma stad kunde inte erhållas med kortare
41
mellanrum än sex månader. År 1898 infördes i stadgarna att avdelningarna
42
på lämpligt sätt skulle anvisa arbete åt arbetslösa medlemmar.
Bleck- och Plåts kongress år 1909 gav de tre största avdelningarna i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en av dem ledd arbetsförmedlingsbyrå.
Uppdraget slutfördes, men av ekonomiska skäl inrättades inte någon arbetsförmedlingsbyrå. Arbetsgivarna beslutade inleda förhandlingar med Bleckoch Plåt om samarbete kring platsförmedlingsbyråer. När förbundskongressen år 1912 behandlade frågan hade några ombud principiella invändningar. De ansåg att samarbete med arbetsgivarna kunde förfuska hela
tanken med arbetsanvisningen. Kongressen beslöt dock att ingå i förhandlingar med arbetsgivarna under premissen att organiserade arbetare skulle ha
företrädesrätt till arbete och att förbundsmedlemmar skulle slippa arbeta
tillsammans med strejkbrytare. Något samarbete med arbetsgivarna kom
aldrig till stånd, i stället gjorde Bleck- och Plåt en undersökning i samråd
med Socialstyrelsen för att lösa arbetsförmedlingsfrågan. År 1918 öppnades,
i Stockholm, en offentlig yrkesarbetsförmedling med en särskild avdelning
för bleck- och plåtslagare, denna stod i förbindelse med alla offentliga
arbetsförmedlingskontor i landet. Bleck- och Plåt mjukade upp formuleringen om att arbetsanvisningen skulle övertas av fackföreningarna till att
arbetsanvisningen skulle övertas av organ kontrollerade av fackföreningarna,
vilka skulle stå i förbindelse med varandra och på lämpligt sätt anvisa
43
arbete.
Metall beslutade redan år 1890 att bilda en platsanskaffningsbyrå. Endast
medlemmar skulle få anlita byrån, vilket ansågs främja medlemsrekry44
teringen. Det tog dock närmare tio år innan verksamheten kom igång.
39

Stadgar Bleck- och Plåtslagareförbundet i Sverige 1893, § 14, UUB. Anvisningen kunde även
skötas av kassören eller annan tillförlitlig medlem om ordföranden var bortrest eller dylikt, detta
skulle i så fall anmälas till förtroendemannen. Se även Hansson (1918), s. 25 och 98.
40
Hansson (1918), s. 25 och 98.
41
Lundqvist (1945), s. 391, och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955),
s. 57–58. Dessa regler kvarstod fram till 1898. Se stadgar Bleck- och Plåtslagareförbundet i
Sverige 1894, 1896 och 1897, UUB, och Lundqvist (1945), s. 386.
42
Stadgar Bleck- och Plåtslagareförbundet i Sverige 1898, 7), likalydande år 1900, år 1903
samma innehåll men ändrad formulering, UUB.
43
Lundqvist (1945), s. 495, 505–506 och 581, och Hansson (1918), s. 98–99.
44
F. O. Björkman var järnsvarvare och utsågs i september år 1890 av Metalls styrelse till
skrivbiträde. Kongressen år 1890 fattade beslut om att avlöna en förtroendeman. Björkman
utsågs till förbundets första förtroendeman och var den som skulle ha hand om arbetsförmedlingen. I Lindgrens historik får Björkman skulden för att arbetsanvisningen inte fungerade
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Under mellantiden hade Metall studerat utvecklingen hos de danska kollegorna. Där var arbetsförmedlingens uppgift att genomföra platskontroll på
orten, att genom råd och upplysningar reglera tillgången på arbetare. Varje
resande, organiserad eller inte, skulle vända sig till arbetsförmedlingskontoret innan arbete söktes. Arbetsförmedlaren delade ut ett kort som gav rätt
att söka ett visst arbete, och den sökande fick uppgift om vilken lön som
skulle krävas. Vid kongressen år 1899 antog Metall bestämmelser om arbets45
anvisning och vid ingången av 1900-talet var verksamheten igång.
Metalls arbetsförmedlingskontor skulle ge arbetslösa råd och upplysningar vid arbetssökande och samla statistik över arbetslösheten. Arbetslösa
och resande medlemmar skulle anmäla sig till kontoret, samt medverka till
att även oorganiserade anmälde sin arbetslöshet. Medlem borde inte söka
eller ta anställning innan anmälan skett till kontoret, om ett sådant fanns på
platsen. Anvisningarna skulle, så vitt möjligt, lämnas i den ordning som
46
anmälningarna om arbetslöshet skett. Ernst Blomberg ansvarade för arbets47
förmedlingen. Arbetsanvisningen skulle göra det möjligt att utöva kontroll
över arbetslösheten och reglera arbetssökandet till nytta för såväl de
arbetslösa som de i arbete. I instruktionerna till avdelningarna framförde
förbundet önskemål om att den som utbetalade understöd även skulle vara
ansvarig för arbetsanvisningen. Detta gällde mindre orter, på större orter
48
med flera avdelningar upprättades platsstyrelser.
Skrädderiarbetarna var tidiga föreningsbildare och Stockholms SkrädderiArbetareförening, bildad år 1869, hade från början arbetsanskaffning på pro49
grammet. Beklädnads löste dock aldrig frågan om arbetsförmedling på för50
bundsnivå.
Handelsarbetare var, lokalt på vissa håll, tidiga med platsförmedlingsverksamhet. Gross- och minuthandelsarbetareföreningen i Stockholm, vilken
bildades år 1890, påbörjade platsförmedlingsverksamhet redan under sitt
som det var tänkt under 1890-talet. Lindgren skriver att Björkman inte förstod ”att vårda den
späda plantan. Nu tröttnade han snart på det hela, underlät att svara på brev och förfrågningar
och därmed gick det med detta uppslag som med en hel del andra under det romantiska
skedet: det blev en episod, ingenting annat.” Lindgren (1938), s. 446.
45
Lindgren (1938), s. 446–448.
46
Stadgar för Sv. Järn- och Metallarbetareförbundet år 1900, s. 25–26, § 1–2 och § 6; år 1902,
1904 och 1909, s. 62–63, § 1–2 och § 6, samt Stadgar för Svenska Metallindustriarbetareförbundet antagna år 1913, 1916 och 1919, § 7 Mom. 1–2 och 6, UUB.
47
Kopparslagaren Ernst Blomberg tillträdde som förbundets korresponderande sekreterare
efter att kongressen år 1893 beslutat ta bort förtroendemannaposten. Den korresponderande
sekreteraren var inte helt avlönad av förbundet utan fick sköta uppdraget vid sidan om
lönearbete. Kongressen år 1895 återinförde förtroendemannaposten. Blomberg erhöll en
avlönad heltidstjänst. Se Salmonsson (1998), s. 202. Blomberg framställs av Lindgren minst
av allt som någon slarver eller romantiker. För det senare se Lindgren (1938), s. 218–234.
48
Lindgren (1938), s. 450–451.
49
Nerman (1939), s. 37.
50
Nerman (1939), s. 236.
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första verksamhetsår. I föreningens första tidning, Ledstjernan, som kom ut
51
julen 1891, var en notis om platsförmedlingsbyrån införd. Byrån anvisade
plats åt arbetslösa medlemmar i mån av tillgång. Föreningsmedlemmar som
kände till något ledigt arbete skulle anmäla detta till platsförmedlingens
föreståndare, vilken i sin tur meddelade de arbetslösa. Försök gjordes även
att få arbetsgivarna att vända sig till byrån vid behov av arbetskraft. Under
hösten år 1891 arbetade föreningen med att bygga upp organisationen för
52
understödskassan och platsförmedlingen. I Malmö fanns vid 1900-talets
början en handelsbiträdesförening med bl.a. platsanskaffning och under53
stödskassa för arbetslösa medlemmar på sitt program. Någon arbetsförmedlingsbyrå på förbundsnivå startades inte inom Handels under den här
aktuella tidsperioden.
Arbetsförmedlande verksamhet förekom inom fackföreningar som var
eller skulle komma att bli delar av de fem för denna studie utvalda fackförbunden redan under 1800-talet, vilket stöder tesen att viljan till makt över
arbetsförmedlingen var en bidragande orsak till organiseringen. Med tanke
på förutsättningarna för facklig makt inom de utvalda förbunden är det inte
förvånande att Typograferna tidigt startade arbetsförmedling. Typograferna
och Metall startade arbetsförmedlingsbyråer på förbundsnivå under 1890talet. Någon arbetsförmedling på förbundsnivå upprättades dock inte inom
Bleck- och Plåt, Beklädnads och Handels. Att de två sistnämnda förbunden
inte gjorde detta är inte heller förvånande med tanke på förutsättningarna.
Bleck- och Plåt, vars förutsättningar i kampen mot § 23 bedömts som bättre,
lade en stor del av sina resurser på arbetslöshetsersättning och ansåg sig inte
ha råd med egna arbetsförmedlingskontor, utan inledde i stället ett samarbete
med den offentliga arbetsförmedlingen. Detta kompletterades med lokal
platskontroll inom avdelningarna.
Den ovan lämnade redogörelsen ger stöd för att platskontrollen syftade
till att utgöra ett skydd mot inbördes konkurrens, inom landet och
internationellt mellan medlemmar i syskonförbund. Uppnådda villkor skulle
skyddas, liksom föreningsrätten. Platskontrollen var tydligt kopplad till
arbetslöshets- och reshjälpsunderstöden och arbetslösa skulle anvisas arbete i
turordning efter arbetslöshetens längd. Platskontrollen skulle även ge en
bättre uppfattning om arbetslöshetens omfattning, varför även oorganiserade
uppmanades anmäla sin arbetslöshet. Verksamheten syftade också till att
51

Sjölin (1950), s. 14. I Handels minnesskrift över förbundets första kvartssekel står att
Gross- och minuthandelsarbetareföreningen i Stockholm gav ut sin första tidning, Handelsarbetaren, i maj 1904 och att föreningen inte bedrev någon egentlig facklig verksamhet under
de första åren. Dessa uppgifter verkar inte stämma. Detta kan bero på slarv, en annorlunda
bedömning av vad som var facklig verksamhet eller en viss njugghet gentemot föreningen då
den vid förbundsbildandet inte gick med i Handels utan i stället anslöt sig till Transport.
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 57–58.
52
Sjölin (1950), s. 23–26.
53
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 59.
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minska förbrukningen av ekonomiska resurser, genom att resultat kunde nås
utan att strejk behövde tillgripas. Om öppna konflikter ändå uppstod kunde
de indragna arbetarna placeras någon annanstans, vilket också bidrog till
minskad resursförbrukning, och tillströmning av arbetssökande till arbetsplatser, orter eller länder där konflikt pågick kunde hindras. Arbetsförmedlingen var också tänkt att ge företrädesrätt till arbete för organiserade och
främja medlemsrekryteringen.

Den kollektiva individuella aktionen
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsunderstödet användes för att påverka
anställnings- och arbetsvillkoren. Fackföreningar vilka hade platskontroll
anvisade vanligen en medlem i sänder att söka en viss anställning. Om den
tänkte arbetsgivaren inte ville acceptera den arbetssökande personen eller
villkoren var det tänkt att inga nya sökande skulle infinna sig. Beroende på
omständigheterna kunde då även andra befattningar på företaget blockeras
för nyanställningar (avstängning av arbetskraft). Arbetsplatsen kunde också
avfolkas, tömmas på anställda utan att andra arbetare sökte de uppkomna
vakanserna. När arbetarna inte fick igenom de krav som de gemensamt ställt
54
upp sade de upp sina anställningar. Detta benämns här som den kollektiva
individuella aktionen. Tredskande arbetsgivare kunde då bli utan arbetskraft.
Den kollektiva individuella aktionen förlitade sig på medlemmarnas villighet
att byta anställning. I Saltsjöbadsavtalet infördes stadganden, vilka var
ämnade att förhindra den kollektiva individuella aktionen och den avfolk55
ning av arbetsplatser som denna kunde leda till.
Metall hade efter rösträttsstrejken och den därpå följande Separatorkonflikten år 1902 inte ekonomiska resurser till någon stor öppen konflikt.
Lönerörelsen på Kockums var dock på väg att utvecklas till en sådan. Övriga
fackförbund hade sina egna bekymmer, så något större ekonomiskt stöd
kunde Metall inte räkna med. I det läget inriktade Metall sina strävanden på
att stärka arbetslöshetskassan och använda sig av den kollektiva individuella
aktionen för att driva upp lönerna. Den kollektiva individuella aktionen
bygger på en effektiv platskontroll. Medlemmarna skulle vägra att ta anställning under en viss lönenivå. På så vis skulle en minimilön åstadkommas
genom självreglering – utan överenskommelse med arbetsgivarna och utan
konflikt. Lönerörelsen på Kockums bordlades till år 1903, och förbundet
56
vann därmed tid att bygga upp sina ekonomiska resurser.
54

Se t.ex. SOU 1931:20, s. 392–393.
Huvudavtalet, kapitel 3, § 5, se t.ex. Casparsson (1966), s. 263. Arbetarna inom fackförbund
vilka införlivade Huvudavtalets bestämmelser i sina avtal förlorade formellt rätten att säga
upp sina anställningar om de t.ex. var missnöjda med lönen: i det fall uppsägningarna ledde
till att arbetsgivaren fick brist på arbetskraft betraktades dessa som maskerad stridsåtgärd.
56
Lindgren (1938), s. 529–537.
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Metall försökte uppnå platskontroll och använda sig av den kollektiva
individuella aktionen. Verkstadsföreningen var dock en svår motståndare
och förbundet hade även vissa svårigheter med att få de egna medlemmarna
att ställa upp på metoden. Om en lönerörelse ska ske gruppvis och kombineras med uppsägningar är förutsättningen att de berörda grupperna är
villiga att agera, är väl organiserade och har låg utbytbarhet och att förbundet
kan hålla dem skadelösa i de fall aktionen leder till att de blir arbetslösa. En
grupp som har de förutsättningarna har relativt stora möjligheter att hävda
sina intressen och är som regel redan bättre betald. Hur kan då en sådan
taktik vara en lösning för mindre väl organiserade med en högre utbytbarhet?
För att den ska kunna vara det behövs en mer långsiktig tilltro till att de som
går före på sikt driver upp även de lägre betaldas löner. I en organisation av
57
Metalls storlek och slag var det svårt att få det att fungera.
Krigsutbrottet skedde strax efter att typografavtalet undertecknats år 1914
och relativt snart uppstod missnöje med avtalets långa giltighetstid, fem år,
som försvårade anpassningen av lönerna till de ökade levnadskostnaderna.
Arbetsgivarna vägrade att förhandla om ett allmänt dyrtidstillägg och Boktryckarföreningens styrelse skickade ut ett cirkulär till sina medlemmar om
att endast bevilja dyrtidstillägg till familjeförsörjare som hade det extra svårt.
Genom massuppsägningar, den kollektiva individuella aktionen, tvingade
typograferna många arbetsgivare att ändå bevilja dyrtidstillägg. I februari
1917 sände förbundsstyrelsen, i samband med förbundsförhandlingarna om
58
dyrtidstillägg ett förtroligt meddelande till avdelningarna. Eftersom arbetstillgången var stor och förhandlingarna med arbetsgivarna om dyrtidstillägg
ännu inte gett resultat hade Stockholmstypograferna i slutet av år 1916 beslutat att driva upp lönerna genom att säga upp sina anställningar. Förbundet
hade formellt inte med de kollektiva individuella aktionerna att skaffa, men
genom att informera om Stockholmstypografernas aktion, vilket gjordes i det
förtroliga meddelandet, gav det klartecken till övriga avdelningar att söka få
kompensation för dyrtiden genom kollektiva individuella aktioner. Några
förbundsmedlemmar uppträdde osolidariskt och gick vid sidan om platsan59
skaffningsbyrån och svarade på platsannonser. Trots att några medlemmar
svek blev resultatet av typografernas aktioner år 1917 lönehöjningar på 10–
60
20 procent och mer förhandlingsvilliga boktryckare.
Arbetsgivarorganisationen svarade på de kollektiva individuella aktionerna genom att sända ut meddelanden till sina medlemmar om vilka typografer som sagt upp sina anställningar när de vägrats löneökningar. Detta
57

Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 390–394.
På grund av risken att det förtroliga meddelandet kunde komma i obehöriga händer kallades
medlemmarna i Uppsala till sammanträden där de fick upplysningar om innehållet. Styr. 10/2
1917 och för. 17/2 1917, A1:2, GF 84, FU. Det är troligt att andra avdelningar använde sig av
samma tillvägagångssätt.
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Extra för. 27/9 1917, A1:2, GF 84, FU.
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Björklund (1965), s. 163.
58

193

retade upp typograferna och bara i Stockholm var det cirka 700 medlemmar
som i februari 1918 sade upp sina platser och anmälde sig till platsbyrån för
att få ny anställning, vilket fick arbetsgivarna till förhandlingsbordet.
Typografförbundets olika avdelningar höll kontakten med varandra för att
inte medlemmar genom sitt agerande skulle verka menligt på andra avdel61
ningars aktioner. Såväl SAF som Sveriges Tryckeriers arbetsgivareförbund
(STA) klagade hos Typografförbundet över de kollektiva individuella aktionerna, och att förbundsstyrelsen beviljade arbetslöshetsunderstöd till dem
som sade upp sina platser. Arbetsgivarna föreslog dock nya förhandlingar
om dyrtidstillägg och överenskommelse gällande till den 1 oktober 1918
62
träffades. I samband med uppgörelsen annullerade typograferna de upp63
sägningar som inte hunnit träda i kraft.
Levnadskostnaderna steg dock så snabbt att typograferna trots överenskommelse om dyrtidstillägg inte kompenserades fullt ut. Ytterligare tillägg
krävdes därför när överenskommelsen löpte ut. Med hjälp av förlikningsmannens ingripande slöt förbundet ett avtal om dyrtidstillägg gällande till
den 1 februari 1919, därefter skedde en överenskommelse om ytterligare
64
tillägg fram till riksavtalets utlöpningstid den 1 juli 1919.
I syfte att upprätthålla solidariteten uttalade Typograf-Tidning förkastelsedomar över kollegor som svarade på annonser och bjöd ut sin arbetskraft ”utan att det ringaste reflektera över, om de härmed skada direkt en
65
annan kollega och indirekt organisationen och därmed sig själva.” Sede66
lärande exempel på korrekt agerade publicerades. Typograferna litade dock
inte endast till medlemmarnas moral. De ekonomiska incitamenten att följa
reglerna stärktes genom att avstängningen från arbetslöshets- eller reshjälpsunderstöd av dem som bröt mot platsanvisningsbestämmelserna år 1918
67
fördubblades till 60 dagar. Förbundsmötet beslutade även att medlemmarna
hade skyldighet att individuellt försöka höja sin lön och verka för att lönerna
68
även under avtalstiden höjdes. Detta skedde genom kollektiva individuella
aktioner. Kampmetoden användes även i Norge och de svenska tryckarna i
Kristiania uppmanade kollegorna i Sverige att rätta sig efter de föreskrifter
som kollegorna i Norge ställt upp.
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Skriv först till Norska Typografförbundets avdelning i den stad eller plats ni
har tänkt er. Hör efter om allt är i ordning på det tryckeri ni söker plats, då
det ofta kan förekomma partiella konflikter. Begär alltid att erhålla den
69
högsta möjliga lön som förekommer, gå aldrig under densamma.

Försök till fastare fackligt grepp om arbetsförmedlingen
Typograferna uppmanades från april år 1919 i var och var annat nummer av
medlemstidningen, och ofta på mer än ett ställe, att sköta sina stadgeenliga
70
förpliktelser. Stadgarna skulle etsas in i medlemmarnas medvetande. Det
var inte endast förbundsstyrelsen som genom tidningen påminde om platskontrollen. Flera insändare propagerade efter typografstrejken år 1919 för att
driva upp lönerna genom kollektiva individuella aktioner och användandet
71
av platsförmedlingen. Emil Malmborg, Stockholmsföreningens ombudsman, gick ändå längre. Han betecknade kollektivavtal som ”produkter av
organiserat våld” och ansåg att medlemmarna inte hade något att förlora på
att arbeta utan avtal. ”Ja, vi äro till och med starka nog att kontrollera
arbetsmarknaden, trots att vi, dumt nog, ha avtal med dessa organisationer”,
skrev Malmborg och ansåg att ”förbundets platsförmedling, måste göras fullt
up to date och bättre utnyttjas av medlemmarna”. De unga skulle, enligt
72
Malmborg, gå i spetsen.
I maj 1920 beslutade Typografernas förbundsstyrelse, bl.a. i syfte att
avlasta centralförmedlingen i Stockholm och påskynda platstillsättningsproceduren, att inrätta förmedlingskontor i Malmö och Göteborg. Rapportskyldighet infördes för avdelningsstyrelserna och med hjälp av rapporterna
skulle distriktsorganisationen direkt kunna lämna korrekta upplysningar om
löne- och arbetsförhållanden på de olika orterna. Platsombyte inom orten
skulle som tidigare ske genom avdelningsstyrelsen. Vid byte av ort skulle all
platsförmedling ske genom förbundets platsbyråer. Platssökande var skyldig
att rätta sig efter avdelningsstyrelsernas och platsbyråernas direktiv. Platsföreståndarna hade skyldighet att besvara alla förfrågningar, föra journal
över arbetslösa medlemmar och i första hand ordna arbete åt dessa samt att
föra journal över ombytessökande och anvisa dessa platser i turordning efter
när anmälan gjordes. Den statistiska delen skulle skötas genom att avdel69

TT Nr 1 1919, s. 6. I januari 1919 lästes meddelandet från Norge upp på Uppsalaföreningens möte, se för. 18/1 1919, A1:3, GF 84, FU.
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I t.ex. TT Nr 7, 1 april 1919, stod på tre olika platser följande uppmaningar. ”Kollegor!
Kommen ihåg vid sökandet och antagande av kondition bestämmelserna i reshjälpskassans
stadgar § 6 mom. 3.” ”Ingen får söka eller antaga kondition utan att iakttaga bestämmelserna i
reshjälpskassans stadgar § 6 mom. 3.” ”Bestämmelserna i reshjälpskassans stadgar § 6 mom.
3. måste noggrant iakttagas av den som söker och antager kondition.”
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Se t.ex. signaturen Erik Lindvall i TT Nr 22 1919, s. 187, och signaturen ”Mot övertid” i
TT Nr 24 1919, s. 204.
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TT Nr 11 1919, s. 82–83.
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ningsstyrelsen såg till att alla medlemmar fyllde i statistikblanketter. Så snart
en medlem fick mer än en kronas lönehöjning skulle det rapporteras till
förbundsstyrelsen. Avdelningsstyrelserna skulle vid alla lämpliga tillfällen
underrätta medlemmarna om platssökningsbestämmelserna. Det skulle inte
73
finnas någon möjlighet att vara ovetande om vad som gällde.
I oktober 1920 sände Typografförbundet ut detaljbestämmelser för ar74
betsanvisningen. Platsbyråföreståndarna hade i samråd med förbundsstyrelsen beslutat om följande riktlinjer:
Med avseende på stadgarnas bestämmelse rörande skyldigheten för medlemmarna, att innan de söka och antaga kondition, därom först meddela sig
med förbundets platsanskaffningsbyrå eller avdelningsstyrelsen på platsen, få
vi kraftigt understryka att följande bestämmelser iakttagas:
att medlem icke äger söka kondition å den ort han befinner sig utan att först
därom ha erhållit tillstånd av vederbörande avdelningsstyrelse;
att medlem icke äger söka kondition å annan ort utan att hava inhämtat
75
vederbörande platsbyrås tillstånd.

I meddelandet omtalades att det förekom att platser tillsattes genom svar på
annonser, dock i de flesta fall först efter tillstånd från avdelningsstyrelserna.
Förbundet såg inte med blida ögon på annonserande efter arbetskraft, och i
synnerhet inte på anonyma annonser (där det inte framgick vilken arbetsgivare det var fråga om). Medlem hade inte rätt att söka platser vilka annonserats anonymt. Förbundsstyrelsen trodde dock inte att tiden var mogen för
att helt bli av med, som den uppfattade det, otyget annonser. Istället skulle
medlem som önskade söka annonserad plats först kontakta den platsbyrå
varunder orten sorterade.
En, som förbundsstyrelsen såg det, fördel med att all platsförmedling vid
byte av ort sköttes av förbundets platsbyråer var att förbundsstyrelsen därigenom skulle kunna hindra att vissa avdelningar strypte arbetskraftstillförseln genom att ge anvisning till arbetssökande från annan ort att begära
betydligt högre lön än vad de som redan arbetade på orten hade. Eftersom
förbundets platsbyrå, genom lönestatistiken, skulle känna till förhållandena
på orten skulle den kunna fordra en förklaring i sådana fall. Förbundsstyrelsen påpekade att där löneaktion pågick skulle givetvis den lön som
aktionen syftade till krävas. Där ingen aktion pågick skulle de arbetslösa ha
rätt att ta anställning till den högsta lön som utgick för ifrågavarande yrkes76
grupp.
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Svenska Typografförbundet (1920), Till avdelningsstyrelserna! Förbundsstyrelsen,
Stockholm den 4 maj 1920. Se bilaga 1 till styr. 11/9 1920, A1:3, GF 84, FU.
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TT Nr 23 1920, s. 178.
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Svenska Typografförbundet (1920). Till avdelningsstyrelserna! Stockholm den 5 oktober
1920, Förbundsstyrelsen, organisationstryck, UUB.
76
Svenska Typografförbundet (1920). Till avdelningsstyrelserna! Stockholm den 5 oktober
1920, Förbundsstyrelsen, organisationstryck, UUB.
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Efter 1921 års typografmöte delades förbundet in i fyra platsförmedlingsdistrikt. Ordningen gällde dock endast en kort tid. År 1925 var det ånyo
avdelningsstyrelserna som skulle sköta platsförmedlingen under ledning av
centralförmedlingen på förbundskontoret. En förbundssekreterare tillsattes
77
med ansvar för platsförmedlingen och nya instruktioner utarbetades.
Typografförbundet höll under 1920-talskrisen kontakt med de arbetslösa,
78
vilket var nödvändigt för att upprätthålla platsanskaffningsbestämmelserna.
79
Samarbete skedde även mellan kusinförbunden. Samarbetet på föreningsnivå skedde genom grafiska ortskarteller. På förbundsnivå samarbetade
Typograferna, Litograferna och Bokbindarna genom den grafiska industrikartellen. De grafiska ortskartellerna och den grafiska industrikartellen hade
från år 1922 till uppgift att verka för likartade platsförmedlingsbestämmelser
inom de grafiska förbunden, samt att se till att bestämmelserna respekterades
av de platssökande.80
År 1923 när arbetslösheten var Typografernas största problem påpekade
förtroendemannen Cruse att organisationen hade särskilda förpliktelser mot
äldre arbetslösa medlemmar. Platsförmedlingsbestämmelserna menade han
81
skulle hävdas än mer, vilket betonades av förbundsmötet år 1924.
Uppgifter om antalet förmedlade platser inom Typografförbundet saknas
för tiden fram till år 1925. Åren 1925–1935 förmedlades varje år mellan
82
1 000 och 1 700 platser, de allra flesta genom avdelningsstyrelserna.
Enligt Metalls socialiseringskommitté skulle den industriella demokratin
framtvingas utan lagstiftning genom en förstärkt satsning på maktmedlet
83
platskontroll. Förbundsstyrelsen fattade år 1920 ett principbeslut om införande av utförliga bestämmelser om statistikföring och platskontroll. Ett
motiv för införandet var att arbetsgivarna sedan länge registrerat och stängt
84
av arbetare från anställning. Metall tänkte använda sig av samma maktmedel. Genom detta skulle de kunna ge upplysningar till arbetssökande medlemmar samt stänga av arbetsgivare med de lägsta lönerna och sämsta
arbetsförhållandena så att de inte fick några arbetare. Medlemsomröstning
verkställdes om två förslag. Förslag A hade utarbetats av den register77

Wessel (1937), s. 396. Fem motioner om slopandet av distriktens platsförmedlande
verksamhet hade inkommit till förbundsmötet år 1924, vilket också beslutades. Se TT Nr 16
1924, s. 128.
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Extra för. 30/1 1922, A1:3, GF 84, FU.
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Termen kusinförbund används för att beteckna de övriga grafiska fackförbunden, Litograferna och Bokbindarna.
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Se TT Nr 11 1926, s.88; Grundstadgar för grafiska ortskarteller år 1922, respektive år 1937;
och Stadgar Grafiska Industrikartellen åren 1933, 1937 samt 1941, § 2 c), UUB.
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TT Nr 7 1923, ”Arbetslöshetsfrågan”, signatur C–e respektive TT Nr 16 1924, s. 128.
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Wessel (1937), s. 397. Centralförmedlingen förmedlade mellan 71 och 180 platser per år.
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Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 691.
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Georg Styrman, direktör i VF, förnekar existensen av svarta listor och hävdar att dessa
endast är en myt. Organisationens förteckningar över strejkande och dess arbetarregister
(kartotek) förtjänade inte alls detta namn enligt Styrman. Se Styrman (1945), s. 284–294.
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kommitté förbundsstyrelsen tillsatt. Förbundsordföranden Johan-Olov
Johanssons reservationsförslag utgjorde Förslag B. Förslag A innehöll regler
om att medlemmarna vid varje avlöning skulle lämna löneuppgifter till
statistikinsamlaren som skulle sända dem vidare till förbundsexpeditionen
där ett centralregister skulle upprättas. Från detta skulle funktionärerna,
avdelningsstyrelserna och arbetsanvisningsföreståndarna få de upplysningar
de behövde. Vid lönerörelser skulle hemlig blockad kunna användas. Alla
medlemmar som ville söka arbete skulle först vända sig till arbetsanvisningsföreståndaren för att erhålla anvisning och upplysning om vilka villkor som
skulle krävas. Medlem som bröt mot bestämmelserna skulle tilldelas
varning, vid upprepad förseelse eller brott mot tystnadsplikten kunde uteslutning ske. Johan-Olov motiverade sin reservation med att kommitténs
förslag skulle bli för betungande för medlemmarna och därför inte praktiskt
genomförbart. Eftersom han ansåg att platskontroll var en nödvändig motvikt mot arbetsgivarnas hemliga blockader, prickningar etc. föreslog han ett
85
enklare lokalt system som skulle kunna byggas ut efterhand.
Förslag A vann medlemsomröstningen och Metalls förbundskongress
1922 antog regler för verksamheten som i stort sett överensstämde med detta
86
förslag. Den utvidgade platskontrollen skulle införas år 1924. Året före
prövades systemet i Stockholm, Eskilstuna, Fagersta, Nyköping och
Halmstad. Den stora arbetslösheten gjorde det svårt att tillämpa systemet
som det var tänkt. I övriga avdelningar förbereddes införandet genom att
meddelanden skickades ut och information gavs på avdelningsmöten och på
87
arbetsplatserna. Instruktioner och uppmaningar sändes från förbundskon88
toret till avdelningarna. Oscar Westerlund, förbundets andre ordförande, lät
meddela alla arbetsanvisningsföreståndare och kassörer att ”alltid på det
kraftigaste understryka att anmälningsplikten är absolut och att de som bryta
89
häremot betraktas och behandlas såsom om de hava uppträtt osolidariskt”.
Westerlund underströk att platskontrollens effektivitet berodde på hur
respektive styrelser organiserade och hade uppsyn över verksamheten.
Under år 1924 förekom startsvårigheter. Syndikalisterna och VF uppgavs
gemensamt försöka försvåra och förhindra arbetet. Metall utfärdade en varning för provokatörer, av arbetsgivarna anlitade oorganiserade informatörer,
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Cirkulär nr 6 1921, E2:1, M 50, FU. Bestämmelser om upprättande av arbetsgivarregister
finns publicerade i Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 693, samt i SOU 1927:4 s.
166–168. Metalls registerverksamhet berörs även i Karlbom (1955), s. 134–135, samt i Falk
(1998), s. 36.
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Lindgren, Tingsten & Westerståhl (1948), s. 692–694.
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Se 17/4, 21/9 och 15/11 1923, A1:1, Till resp. avdelningars arbetsanvisningsföreståndare,
Stockholm den 11/4 1923, E2:1 och Brev från Stockholms Distriktet, i oktober 1923, E1a:1,
samtliga M 50, FU.
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Oscar Westerlund, Stockholm 31/1 1924, E2:1, M 50, FU.
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90

som skulle försöka ta reda på platskontrollens ändamål och metoder.
Avdelningarna och förbundet höll kontakt med varandra i sina försök att
91
uppnå platskontroll, och meddelanden i tidningar användes för att få med92
lemmarna att komma ihåg platskontrollen.
Den höga arbetslösheten hindrade Metall från att använda platskontrollen
som det maktmedel den var tänkt, oftast användes den för att reglera turordningen till arbete för arbetslösa. Metalls förbundsstyrelse förde i maj 1927 en
diskussion om synen på företrädesrätt till arbete. Oenigheten var stor. K. G.
93
Taberman förklarade att avdelningen i Södertälje av hänsyn till den omfattande arbetslösheten på orten ansett att på platsen boende arbetslösa borde
ha företrädesrätt till arbete framför kollegor från annan ort. Metalls för94
bundsordförande, Fritjof Ekman, framhöll att det stod medlemmar från
vilken ort som helst fritt att ta anställning vid vilken konfliktfri verkstad som
helst. Metalls andre ordförande, Oscar Westerlund, ansåg att saken måste
prövas från fall till fall. Det var inte rimligt att alltid anvisa arbetslösa i den
ordning de anmält sig, många andra omständigheter spelade in så som
familjeförhållanden, yrkeskvalifikationer m.m. De som tidigare arbetat inom
metallindustrin borde ha företrädesrätt till arbete, men bostadsförhållandena
borde inte få spela in, menade Westerlund. Anton Sjö från Malmö menade
att bestämmelserna inte föreskrev att arbetslösa skulle få arbete i turordning
och att en sådan regel skulle leda till permanent arbetslöshet för vissa, t.ex.
de som ännu inte kommit in i arbetslivet. Något beslut fattades inte vid detta
tillfälle. Enigheten var inte större ett år senare då beslut fattades. Ekman
framhöll registrets kontrollfunktion och sammanfattade att medlemmarna
inom förbundets verksamhetsområde skulle ha samma rätt att söka och ta
anställningar, dock inte på platser där verkställande utskottet fattat beslut om
avstängningar. Detta skulle vara den allmänna principen, från vilken dock
95
undantag kunde göras vid stor arbetslöshet.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde i juni 1930 tog Taberman upp att
platskontrollen inte verkade fylla sin funktion inom Metall. Att ha den kvar
utan att den efterlevdes ansåg han meningslöst. Ekman menade att platskontrollen inte införts för att reglera arbetslösheten, utan var ett maktmedel för
att förbättra medlemmarnas löne- och arbetsvillkor och att återinsätta trakasserade medlemmar i arbete, d.v.s. för att skydda föreningsrätten. Axel Lundqvist, Göteborg, trodde att platskontrollen skulle få ännu större betydelse i
90

Cirkulär nr 7 1924, konfidentiellt, den 23/5 1924, E2:1, M 50, FU.
Se t.ex. Brev från Metalls avd. 82 i Norrtälje, den 20/2 1924; Brev från förbundet den 10/3
1926, E1a:1 och Brev från förbundet, Fritjof Ekman, den 10/7 1928, E1a:2, M 50, FU.
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K. G. Taberman från Södertälje valdes in i förbundsstyrelsen år 1926.
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Fritjof Ekman efterträdde Johan-Olov Johansson som förbundsordförande när denne år
1925 avgick för att bli kassör i LO.
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Back & Lindgren (1963), s. 108–110.
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framtiden eftersom företagen när de rationaliserade försökte gallra bland de
anställda. Tidigare anställda blev förbigångna vid nyanställningar. Det låg i
förbundets intresse att se till att dessa fick företrädesrätt till återanställning.
Ekman intog en försiktig hållning och menade att förbundet inte fick bortse
ifrån att arbetsgivarna enligt avtal hade rätt att fritt antaga och avskeda
arbetare. I en öppen konflikt skulle inte förbundet klara av att ändra på detta,
därför såg han det som säkrast att inte använda platskontrollen på sådant sätt
96
att öppna konflikter uppstod.
Även Bleck- och Plåt försökte skärpa kontrollen under 1920-talet. År
1926 utarbetade förbundet ett program för att motverka illojal konkurrens.
Ett problem var överetableringen av småföretag i branschen. För att reducera
97
antalet företag skulle medlemmarna avfolka ”dåliga” arbetsplatser.
Beklädnads införde platskontrollbestämmelser först år 1927. I grundstadgarna för avdelningarna infördes då en mjuk formulering. Medlem borde,
98
innan anställning togs, anmäla detta till avdelningsstyrelsen.
Inom Handels, det förbund som bedömts ha sämst förutsättningar i
kampen mot § 23, märktes inga försök till platskontroll. Fackförbundet hade
fullt upp med att försöka nå en någorlunda stabil organisation och få upp
organisationsgraden.
År 1935 antog Metall, Bleck- och Plåt och Beklädnads stadganden i
99
huvudsak överensstämmande med LO:s förslag till normalstadgar. Typograferna fortsatte med egna formuleringar. Handels införde inga bestämmelser om platskontroll förrän förbundet, efter den här aktuella tidsperioden,
på 1940-talet antog LO:s normalstadgar.
I arbetslöshetsutredningens betänkande från år 1931 nämns att det var
först efter depressionen 1921–1922 som fackföreningarnas platskontroll fick
påtaglig betydelse på arbetsmarknaden. Motståndet mot lönesänkningar och
strävan efter höjda löner ledde till ökad platskontroll och under åren 1925–
1927 då arbetslösheten åter steg användes den för att hindra inbördes konkurrens om arbetstillfällena och för att skydda uppnådda villkor. Under åren
1928–1930 bidrog den sjunkande arbetslösheten till att en effektiv plats100
kontroll kunde ske på delar av arbetsmarknaden.
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För uppgifter i detta stycke se Back (1963), s. 215–218.
Till medlemmarna inom avd. 6, Stockholm, Styrelsen, Stockholm i december 1926,
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Sammanfattning
Makten över arbetsförmedlingen var viktig på arbetsmarknaden under den
här aktuella tidsperioden. Åtskilliga fackliga organisationer försökte från sin
start bedriva arbetsförmedlande verksamhet och de flesta fackförbund införde efter hand platskontrollbestämmelser i sina stadgar. När de fackliga
organisationerna uppnådde platskontroll utgjorde den ett mycket väsentlig
maktmedel i kampen mot § 23.
Facklig platskontroll var en form av självreglering genom vilken § 23:s
kärna utmanades. Den skulle utgöra en motvikt till arbetsgivarnas svarta
listor och ge arbetarna möjlighet att vara med och bestämma över anställningarna. Genom att bedriva arbetsförmedlande verksamhet understödd av
arbetslöshets- och reshjälpskassor försökte fackföreningarna hindra inbördes
konkurrens om arbetstillfällena, skydda fackligt aktiva samt förbättra anställnings- och arbetsvillkor. Genom den kollektiva individuella aktionen
kunde platskontrollen användas för att höja lönerna under avtalsperioderna
utan att dyrbara konflikter uppstod. Om sådana ändå uppstod bidrog platskontrollen till att förhindra en oordnad återgång till arbetet och till att de
mest behövande först fick anställning. Om arbete vid konflikter kunde
ordnas på konfliktfria arbetsställen på orten eller på annan ort kunde kostnaderna för strejk- eller lockoutunderstöd begränsas, vilket bidrog till att
förbundet i fråga kunde hålla ut längre. Vid låg arbetslöshet kunde platskontrollen användas som ett maktmedel för att driva fram löneökningar
under avtalsperioderna. I arbetslöshetstider handlade det mer om att fördela
befintliga arbetstillfällena så rättvist som möjligt och att förhindra underbudskonkurrens. Platskontrollen utgjorde ett komplement till kollektivavtalen och var ett maktmedel i förhandlingarna om sådana. Platskontroll
innebar också att de fackliga organisationernas medlemmar kunde ges företrädesrätt till anställning utan avtal med arbetsgivarna, vilket kunde antas
främja medlemsrekryteringen.
Även om en fullständig facklig platskontroll på hela arbetsmarknaden
skulle kunna eliminera kapitalismen var det nog inte så långtgående mål som
de flesta såg framför sig. Platskontroll sågs troligen i huvudsak som ett
maktmedel som var såväl billigare som effektivare än strejker. Metoden
ställde höga krav på medlemmarnas solidariska uppträdande och krävde inre
sammanhållning, personkännedom och kännedom om förhållandena på olika
arbetsplatser, vilket var lättare att uppnå i små, relativt homogena förbund än
inom stora heterogena organisationer.
Fackföreningarna kunde inte uppnå en effektiv platskontroll om arbetsförmedlingen endast riktades till arbetslösa medlemmar. Även de som redan
hade ett arbete måste vända sig till fackföreningen vid ombytessökande.
Fackföreningarna måste ha tillgänglig lönestatistik och kännedom om övriga
arbetsvillkor på varje arbetsplats (register). För att platskontrollen skulle
fungera krävdes principer för arbetsanvisning och understöd, samt sanktioner
201

mot dem som inte följde de överenskomna bestämmelserna om att varken
söka eller antaga arbete utan tillstånd från avdelningsstyrelsen eller förbundets platsförmedling.
Det verkar mer troligt att fackföreningarnas platskontroll växte fram ur
erfarenheterna från reshjälpskassorna än ur syndikalisternas registermetod.
Facklig platskontroll förekom innan syndikalisterna hade bildat sin organisation.
Exakt i vilken utsträckning olika fackförbund och fackföreningar haft en
effektiv platskontroll är inte något som går att fastställa. Typograferna som
bedömts ha haft störst förutsättningar att begränsa § 23 hade från år 1893
platsanskaffningsbyrå på förbundsnivå, understödd av arbetslöshetskassan.
Bleck- och Plåt som också värderats som ett förbund med relativt goda
förutsättningar i kampen mot § 23 bedrev arbetsanvisning på avdelningsnivå
från år 1893 och verksamheten kompletterades av reshjälpskassan. Bleckoch Plåt ansåg sig dock inte ha råd med en egen arbetsförmedling på förbundsnivå. Metall vars förutsättningar att uppnå begränsningar av § 23
bedömts som mindre goda än de tidigare nämnda förbunden kom år 1900
igång med facklig arbetsförmedling på förbundsnivå och hade då även en
fungerande arbetslöshetskassa. Beklädnads, vars förutsättningar i kampen är
svårbedömda, hade inte någon arbetsförmedling på förbundsnivå under den
aktuella tidsperioden och förbundets arbetslöshetskassa bildades sent och
hade låg kompensationsförmåga, varför den inte i någon större utsträckning
torde ha kunnat understödja platskontrollerande verksamhet. Handels, vilket
betraktas som det förbund som hade sämst förutsättningar i kampen mot § 23
hade liksom Beklädnads och Bleck- och Plåt ingen arbetsförmedlingsverksamhet på förbundsnivå och liksom Beklädnads en sen och svag arbetslöshetskassa. Inom vissa fackföreningar inom Handels och Beklädnads verksamhetsområde förekom dock arbetsförmedlande verksamhet tidigt.
Platskontroll var Typografernas ”paradgren”, men att även Metall, Bleckoch Plåt och föreningar inom de svagaste facken i urvalet, Beklädnads och
Handels, försökte starta arbetsförmedlingar redan under 1800-talet tyder på
att tesen om att makten över arbetsförmedlingen utgjorde en av de viktigaste
orsakerna till arbetares organisering stämmer. 1890-talet var en facklig uppbyggnadsperiod. Tre av de utvalda förbunden, Typograferna, Metall och
Bleck- och Plåt startade under detta decennium såväl arbetslöshetskassor
som arbetsförmedlande verksamhet. Före nederlaget i storkonflikten 1909
löste dessa tre förbund frågorna på förbundsnivå. Inom Beklädnads verksamhetsområde förekom såväl kassaverksamhet som platsförmedling endast
på föreningsnivå. Handels bildades först 1906, men platsförmedlande verksamhet fanns på föreningsnivå från år 1890.
1910-talet präglades av facklig återuppbyggnad och kollektiva individuella aktioner användes för att driva upp lönerna, särskilt i samband med
första världskrigets dyrtid och fram till 1920-talskrisen. Under arbetslöshetskrisen åren 1921–1923 försköts tyngdpunkten i arbetsförmedlingsverk202

samheten från att vara maktmedel i lönekampen till att fördela befintliga
arbetstillfällen och understöd så rättvist som möjligt. Den fackliga arbetsförmedlingen växte i omfattning och bedrevs mer systematiskt från 1920talet. Arbetslöshetskrisen under decenniets första del hindrade att den blev
effektiv, men gav sannolikt ökad insikt om verksamhetens betydelse. Åren
1924–1930 innebar en stabilisering på arbetsmarknaden, men arbetslösheten
förblev fortsatt hög vilket försvårade möjligheten att uppnå platskontroll.
När Arbetsdomstolen år 1932 tog ställning för arbetsgivarna i fråga om § 23
torde också motivationen att bedriva platskontroll ha ökat. På delar av
arbetsmarknaden nådde de fackliga organisationerna en effektiv platskontroll
under 1930-talet. En egen arbetslöshetskassa med god kompensationsförmåga var en viktig förutsättning för att platskontrollen skulle kunna bli
effektiv.
På LO-kongresserna år 1922 och 1926 avslogs förslag om en gemensam
branschöverskridande platskontroll administrerad av de Fackliga Centralorganisationerna (FCO). LO ansåg att platskontrollen skulle skötas inom
respektive förbund. LO utarbetade dock normalstadgar som gav förbunden
stadgemässiga förutsättningar för att kunna bedriva platskontroll. Förutsättningarna i övrigt skilde sig dock mellan de olika förbunden. Stadgebestämmelserna var en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för att nå
platskontroll. Trots stadganden kan det antas att de flesta förbund inte
lyckades eliminera § 23 genom en effektiv platskontroll.
Metall hade svårt att åstadkomma en effektiv platskontroll. Förbundets
storlek var i detta sammanhang också en svaghet. Det var svårt att uppnå
tillräcklig inre sammanhållning i ett förbund som Metall, som hade hög
arbetslöshet, stor medlemsgenomströmning, heterogen medlemssammansättning med många medlemmar utan yrkesutbildning och som hade starka
aggressiva arbetsgivare så som de inom Verkstadsföreningen. Arbetslöshetsersättningen och de ständigt återkommande konflikterna slukade en stor del
av förbundets tillgängliga medel. Eftersom Metall mötte många hinder i sina
försök att uppnå platskontroll utvecklade det nya strategier. Ett förslag år
1932 om gemensam lönestatistik (med arbetsgivarna) och motionen till LOkongressen 1936 om solidarisk lönepolitik kan ses som utslag av detta. Förbundet var också ett av dem som begärde att LO skulle uppta förhandlingar
med SAF för att begränsa § 23, vilket ledde till Saltsjöbadsavtalet.
Typograferna använde trots en relativt låg arbetslöshet en stor andel av de
ekonomiska resurserna till arbetslöshetsunderstöd. Den i jämförelse med
andra förbund höga kompensationsgraden bidrog till att en relativt effektiv
platskontroll kunde upprätthållas. Den större arbetslösheten i Metall och
Bleck- och Plåt medförde att de inte hade råd att använda sina arbetslöshetskassor på samma sätt. Inom Beklädnads och Handels verksamhetsområden var betingelserna för att lyckas ännu sämre, varför de inte ens
på allvar försökte nå platskontroll på förbundsnivå.
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Även om ett litet starkt förbund som Typograferna kunde kontrollera sin
arbetsmarknad var den samlade fackföreningsrörelsen aldrig så stark att det
var realistiskt att tro att en effektiv kontroll över hela arbetsmarknaden var
möjlig. Platskontroll kunde därför inte bli en allenarådande strategi för fackföreningsrörelsen.
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KAPITEL 6

Strategier och praktik på den lokala
arbetsmarknaden i Uppsala

I detta kapitel utgör de för denna studie utvalda fackförbundens Uppsalaavdelningar exempel på hur den lokala kampen mot § 23 fördes och vilka
resultat den gav. Inledningsvis presenteras Uppsala och dess arbetsmarknad
samt de aktuella lokalavdelningarna.
Vad facklig arbetsförmedling syftade till och hur de utvalda fackförbunden agerade belystes i föregående kapitel. I detta kapitel behandlas den
lokala praktiken. Syftet är att kunna säga något om vilka problem fackföreningarna stötte på när de i praktiken försökte tillämpa platskontroll och hur
de hanterade dem. I tidigare kapitel har jag visat att alla fackförbund inte
hade förutsättningar att uppnå en effektiv platskontroll. Förutom tillgången
till en stark arbetslöshetskassa var bl.a. en hög organisationsgrad och en
relativt låg arbetslöshet viktiga förutsättningar för möjligheten att ta makten
över arbetsförmedlingen. För att platskontrollen skulle fungera krävdes principer för hur arbetsanvisningen skulle ske och principer för utbetalande av
understöd. Även principer för vad som borde göras med osolidariska måste
utarbetas. I detta kapitel belyses vilka principer de fackföreningar som
bedrev platskontroll tillämpade.
I tidigare kapitlen har begränsningar av § 23 i kollektivavtal belysts.
I föreliggande kapitel åskådliggörs hur vissa av de begränsningar av § 23
som de olika fackföreningarna, någon gång under tidsperioden, hade i avtal
efterlevdes och vad fackföreningarna gjorde för att beivra avtalsbrott.
Begränsningarna kan ha gällt kortare tid än den undersökningen omfattar.
Allt var inte avtalsreglerat och ifråga om sådant som var det kunde det råda
skillnad mellan regleringen och faktiskt handlande. Samma regel kunde
också, beroende på rådande maktförhållanden, tillämpas på olika sätt. Av
dessa anledningar behövs studier av faktiskt agerande på lokal nivå i syfte att
bedöma om, hur och i vilken utsträckning olika arbetargrupper uppnådde
makt i § 23-frågorna. I det följande berörs vilka principer de utvalda lokala
fackföreningarna försökte tillämpa när frågorna inte var avtalsreglerade, hur
de faktiskt agerade och vilka problem de stötte på. Föreningarnas förhållningssätt till daglig arbetstidsförkortning, permitteringar, uppsägningar, företrädesrätt vid återanställning, anställningsskydd vid värnplikt och sjukdom,
lärlingsregulativ och konkurrens om arbetstillfällena från arbetsgivare och
deras söner berörs. Skillnader mellan de olika fackföreningarna belyses.
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Hur fackföreningarna skulle förhålla sig i dessa frågor var inte självklart.
De måste hela tiden välja mellan möjliga handlingsalternativ. Det som kan
tolkas som solidaritet arbetskamrater emellan kan t.ex. få negativa verkningar för kolleger på andra arbetsplatser, och det som på kort sikt kan te sig
som ett bra alternativ för arbetarna kan på längre sikt visa sig ofördelaktigt.
Inom skrädderiarbetarfackföreningen, Beklädnads avdelning 13, berörs
platskontrollen i de efterlämnade handlingarna, övriga frågor som belyses i
detta kapitel fann skrädderiarbetarna inte anledning att behandla på sina
föreningsmöten. En orsak till detta kan vara att de delvis var att betrakta som
en slags uppdragstagare. Föreningens politik var inriktad på kravet att arbets1
givarna skulle hålla med verkstäder, priset på arbetet och arbetets fördelning.

Uppsala och dess arbetsmarknad
Uppsala var en stad med skarpa sociala gränser. Arbetare bodde och arbetade i huvudsak öster om ån. Vid 1900-talets början var Uppsala en liten stad
präglad av domkyrkan, universitetet och hantverket. Under 1900-talets första
decennier skedde en omvandling till industristad. Staden växte främst genom
inflyttning, från den uppländska landsbygden och de många nedlagda järnbruken, men även från mer fjärran landsbygd. En del for vidare och befolkningsomsättningen var stor. Arbetarna lyckades inte utveckla någon stark
motoffentlighet till den som borgerliga akademiker, köpmän och kyrko2
företrädare stod för.
Uppsalas industrialisering skedde relativt sent. Industri- och hantverkssysselsatta, med anhöriga, utgjorde 25 procent av stadens befolkning år 1900
och 37 procent år 1910. År 1920 fanns drygt 3 000 industriarbetare, fördelade på 87 arbetsplatser, och cirka 40 procent av befolkningen hade sin
försörjning genom industri och hantverk, vilket var i nivå med riksgenomsnittet för Sveriges städer vid mellankrigstidens ingång. Beträffande industriarbetarnas fördelning på olika industrigrenar var den grafiska industrin i
Uppsala något större än i riket i sin helhet och metallindustrin något mindre.
Beklädnadsindustrin låg på genomsnittsnivån. Inga riktigt stora företag fanns
i Uppsala. Den sena industrialiseringen kan förklaras med inriktningen på

1

Frågan om att arbetsgivarna skulle hålla med verkstäder var på föreningens dagordning från
år 1887 till april 1908 då fria verkstäder, d.v.s. av arbetsgivarna iordningsställda och underhållna verkstäder där arbetsgivarna höll med arbetsredskap och arbetsmaterial, infördes.
Skrädderiarbetarna hoppades genom detta bl.a. nå bättre sammanhållning än när de arbetade i
sina egna bostäder och bättre kunna begränsa den inbördes konkurrensen om arbetstillfällena.13/2 och 14/8 1887, 11/3 och 8/4 1888, 23/10 och 11/12 1892, 9/4 och 16/9 1893, 28/5,
22/10, 26/11 och 30/12 1907, 25/2, 10/3, 24/3, 3/4 och 28/4 1908, A1:1, Skrädd, BekU, FU.
2
Isacson & Magnusson (1996), s. 11–14.
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konsumtionsvaror för hemmamarknaden. De handelsanställda utgjorde en
3
mindre andel i Uppsala än i riket.
Åren 1870–1885 nästan fördubblades Uppsalas befolkning och byggnadsverksamheten var ansenlig. Bland de branscher där de i urvalet ingående
fackföreningarna hade sin verksamhet grundades inom verkstadsindustrin år
1879 föregångaren till Tullgarns mekaniska verkstad och gjuteri. Nymans
verkstäder, vilket kom att bli Uppsalas storföretag i cykelbranschen, startade
vid 1880-talets slut. Hjalmar Söderbergs sömnadsfabrik startade år 1885 och
Almqvist & Wiksell, som växt fram ur ett tryckeri som startat på 1830-talet,
antog bolagsform år 1888. År 1890 skedde en konjunkturnedgång som
varade i tre år. En stor byggkris inträdde. Stadens växande verkstadsindustri
tillgodosåg efter krisen ökande inhemsk efterfrågan. Under 1890-talet var
tillväxten långsammare än tidigare. Företag inom exportsektorn saknades vid
1900-talets början i Uppsala. Övergången från hantverk till industri vid slutet
av 1800-talet avsåg konsumtionsvaror för hemmamarknaden. Tillväxten tog
åter fart vid 1900-talets början då inflyttningen var stor. Cykel- och skotillverkning, beklädnadsindustri och grafisk industri fick stor betydelse i
Uppsala. Under 1900-talets första decennium startade Hjalmar Söderbergs
ett dotterbolag som tillverkade barnkläder och G. A. Berglöfs trikåfabrik tog
upp konkurrensen med Söderbergs. Inom verkstadsindustrin startade Uppsala Separator sin verksamhet. Inom tryckindustrin konkurrerade Almqvist
& Wiksell med bl.a. Appelbergs, Edvard Berlings och Wretmans. År 1912
etablerades AB Uppsala Kappfabrik och Fabriksaktiebolaget Osmund samt
bröderna Karlssons smidesverkstad. En omfattande byggverksamhet pågick
och parallellt med industrins utbyggnad ökade även hantverket fram till år
1910. En förskjutning skedde dock mellan olika hantverk. Byggverksam4
heten stagnerade under 1920-talet och början av 1930-talet.
Varutransporter krävde mycket arbete och många av handelsarbetarna var
varuutkörare, t.ex. vid mejeriet. De industrier, t.ex. sömnadsföretagen,
Hjalmar Söderbergs konfektionsfabrik och Uppsala Kappfabrik som anställde kvinnor anställde i första hand unga ogifta kvinnor. Hemsömnad var
ett alternativ för gifta kvinnor med barn. Berglöfs fabrik var ett av de företag
5
som utnyttjade hemsömmerskor.
Uppsalas fackföreningsrörelse gjorde sig inte känd som särskilt stark eller
radikal. Före industrialiseringen var Uppsala präglat av hantverket, och hantverksarbetare organiserade sig som regel först och hade lättare att driva
igenom sina krav än andra arbetare. Företagsstrukturen med många små och
oorganiserade arbetsgivare kan ha påverkat fackföreningarnas möjlighet att
begränsa § 23 på olika sätt. Enskilda små arbetsgivare kan ha haft svårare att
3

Ullenhag (1984), s. 22 och s. 35–38.
Ullenhag (1984), s. 13, 17–18, 34–37 och 42–43, Bergqvist (1992), s. 42, och Isacson &
Magnusson (1996), s. 13–14.
5
Isacson & Magnusson (1996), 19–28.
4
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förhindra arbetarnas organisering och att stå emot fackliga krav när arbetarna
hade sin organisation bakom sig. Å andra sidan kan närheten till arbetsgivare
verka hämmande på den fackliga organiseringen och uppkomsten av självständiga arbetarkollektiv. Den stora inflyttningen av människor från landsbygden och de nedlagda järnbruken i Uppland, vilka troligen var präglade av
patriarkala förhållanden, kan ha bidragit till en trög start för fackföreningsrörelsen. Avsaknaden av exportindustri och dess ofta militanta arbetsgivarorganisationer kan å andra sidan ha underlättat organiseringen.
Mot bakgrund av den omfattande förföljelse fackföreningsaktiva utsattes
för i olika delar av landet vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet
gick det relativt lugnt till i Uppsala. I jämförelse med förhållandena vid de
stora exportindustrierna var de första fackföreningarna i Uppsala i allmänhet
inte lika utsatta för allvarliga trakasserier från arbetsgivarna eller etablissemanget. Den hemmamarknadsbaserade produktionen som inte var beroende av priskonkurrens utifrån tillsammans med arbetsplatsstrukturen med
många små och oorganiserade arbetsgivare, utan militanta arbetsgivarorganisationer bakom sig, kan ses som orsak till det relativa lugnet. Inom
hantverksbranscherna var arbetsgivarna dessutom själva yrkesutbildade.
Närheten mellan arbetsgivare och anställda kunde hämma organiseringen.
Flera arbetsgivare förbjöd de anställda att organisera sig med hot om
6
avsked. Peter Knutar påstår att fackföreningarna i Uppsala inte hade några
7
problem att få föreningsrätten accepterad. Detta är ett överdrivet påstående.
Särskilt inom Metall avdelning 50 finns många exempel på trakasserier och
8
dylikt från arbetsgivarna. En konflikt vid Markströms var Metall avdelning
9
50:s längsta föreningsrättstvist, den pågick från juli 1908 ända till år 1914.

6

Bergqvist (1992), s. 51–52 och s. 69.
Knutar (1996), s. 129.
8
Några exempel är när Tullgarns mekaniska verkstad efter verkstadskonflikten år 1905 vägrade att återta organiserade arbetare. Se 1/11, 6/12, 20/12 1905 och 17/1 1906, A1:1, M 50,
FU. När Engs smidesverkstad efter storkonflikten 1909 hävdade att arbetarna själva sagt upp
sig från sina anställningar när de strejkade. Se 15/9 1909. Vid Metall avdelning 50:s
föreningsmöten den 6/10, 20/10 och 17/10 1909 behandlades utestängning av arbetare vid
Nymans verkstäder, A1:1, M 50, FU.
9
Inledningsvis avskedade arbetsgivaren en fackföreningsmedlem som fört kamraternas talan.
Arbetarna svarade med strejk. 21/7 1909, A1:1, M 50, FU och Historik 15 år, s. 35–36, F2:1,
M 50, FU. För konflikten se även Dalkvist (1936), s. 66–69, 72, 81, och 83. I slutet av år 1908
diskuterade föreningen att utfärda bojkott mot firmans varor. 18/11 och 16/12 1908, A1:1, M
50, FU. Arbetsgivaren lyckades skaffa strejkbrytare under konflikten. Metall avfolkade företaget, de organiserade arbetarna sökte sig till andra anställningar. I februari 1909 upphörde
strejkunderstödet och de som inte hade fått annat arbete erhöll istället arbetslöshetsunderstöd.
Strax före storkonflikten 1909 gjorde tidigare strejkbrytare avbön och begärde inträde i föreningen. Företaget var dock fortsatt blockerat. År 1910 beviljades några nådeansökningar från
osolidariska som gjorde avbön, 6/4 och 21/9 1910, A1:1, M 50, FU. År 1914 var den inledningsvis avskedade arbetaren inte längre intresserad av anställning vid företaget. Markströms
erkände föreningsrätten och blockadbrytarna hade gjort avbön och ingått i förbundet.
7
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De lokala fackföreningarna
Hantverksarbetare var i Uppsala, liksom på andra orter, först att organisera
10
sig. Skrädderiarbetarna bildade fackförening år 1882 (Beklädnads avd. 13).
11
Några år senare, år 1885, bildades Uppsalas Typografiska förening. Åren
1885–1895 var turbulenta för Uppsalas fackföreningsrörelse. Många fackföreningar bildades vid 1880-talets mitt, men krisen i början av 1890-talet
ledde till arbetslöshet, ökad konkurrens om arbetstillfällena och lönenedpressning. Tillsammans med en låg organisationsgrad och höjda livsmedelspriser till följd av införandet av livsmedelstullar från år 1888, bidrog detta
12
till en fackföreningsdöd i Uppsala. År 1891 hade alla Uppsalas fackföreningar, utom typografernas, insomnat. Skrädderiarbetarna var först med
att återuppta verksamheten, vilket de gjorde år 1892. Under 1890-talets
andra hälft återuppstod de flesta nedlagda föreningarna och nya tillkom.
13
Snabba förändringar i konjunkturerna bidrog till de stora svängningarna.
Uppsalas bleck- och plåtslageriarbetare och metallarbetare organiserade
sig först under den andra organisationsvågen i Uppsala, år 1895 bildades
14
Bleck- och Plåt avdelning 11 och 1896 Metall avdelning 50. Handelsarbetarna och sömmerskorna organiserade sig först på 1900-talet.
De två senast bildade fackföreningarna i urvalet, sömmerskefackföreningen Beklädnads avdelning 66 och Handels avdelning 36, hade störst problem med att nå en organisationsgrad som gav stabilitet i verksamheten.
Sömmerskornas första organisationsförsök ägde rum år 1906, men för15
eningen var insomnad under ett decennium. Även efter återupplivandet år
1917 var osäkerheten om föreningens vara eller icke vara stor. Organiseringen gick trögt och avdelningens medlemmar besvärades av underbudskonkurrens från hemsömmerskor och andra oorganiserade, som de gjorde
16
många försök att organisera.
Handels Avdelning 36 gjorde också ett misslyckat organisationsförsök
under 1900-talets första decennium, år 1908. Därefter dröjde det, även för
17
dem, till år 1917 innan föreningen återuppstod. Den låga organisations10

Nerman (1939), s. 38, se även Bergqvist (1992), s. 43, och Knutar (1996), s. 117.
Uppsala Typografiska förening (1935), s. 7 och 13.
12
Bergqvist (1992), s. 59–60, och Knutar (1996), s. 117.
13
Bergqvist (1992), s. 42–43 och 62–63.
14
Se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 11, respektive
Dalkvist (1936), s. 17.
15
Årsberättelse omfattande tiden från och med den 21 Dec. 1906 till och med den 14 Jan.
1908, B2, B1:1, BekU, FU.
16
Sömmerskeföreningens försök att få oorganiserade att organisera sig behandlades bl.a. på
följande föreningsmöten; 16/11 1925, 22/2, 15/3, 26/7, 16/8 och 18/10 1926, A1:3, A1:1, och
16/8 1937, A1:6, A1:1, BekU, FU.
17
För 1908 års organisationsförsök se 3/5, 31/5 och 5/7 1908, A1:1, HU, FU samt Handels
avdelning 36 Uppsala (1967), s. 6. För återuppståndelsen se 21/1 1917, A1:1, HU, FU. Vid
det första organisationsförsöket år 1908 hette föreningen Svenska Varuutkörare och
11
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graden utgjorde ett grundläggande problem fram till 1930-talet, först från år
18
1932 ökade medlemstalet oavbrutet. Vissa grupper av handelsarbetare var
mer svårorganiserade än andra och ansträngningar måste även göras för att
behålla dem som föreningen lyckats organisera. De svårorganiserade var
kontorister, handelsbiträden och de så kallade boddrängarna, manliga arbetare med tyngre arbete vilka hade inslag av kost och logi i anställnings19
villkoren. Vid kolonialvarufirmorna och mejerierna fanns fler arbetare med
likartade arbetsvillkor och arbetarna där var mer lättorganiserade. Vid mejerierna var det de manliga mjölkutkörarna som organiserade sig först. Arbetet
vid mejerierna var uppdelat i ute- och innearbete. Kvinnorna arbetade inne
med tillverkningen av smör och ost. Männen körde ut mjölk samt utförde
20
underhåll och reparationer.
Handelsarbetarföreningens egna förklaringar till startsvårigheterna har
varit att de låga lönerna kompenserades av låg arbetslöshetsrisk och att
handelsanställda kunde få rabatt vid varuköp och eventuellt någon julgåva
från företaget. Enligt hävd hade också de flesta handelsarbetarna sjuklön
21
under tre månader, vilket inte hörde till vanligheterna vid denna tid. För
kontorister och handelsbiträden har den nära kontakten med arbetsgivaren,
förtroendeställningen och möjligheten att bli sin egen anförts som delförklaringar till den sena organiseringen. Dessa båda grupper hade dock ofta
sämre materiellt utbyte av sina anställningar än andra arbetare. Ofta gick de
som obetalda elever, och inslag av kost och logi var vanligt och underströk
deras ofria ställning. Utkörarna, som hade en friare ställning i förhållande till
22
arbetsgivarna, organiserade sig först. De var delvis egna ”affärsmän”, de
23
sålde varor till sina kunder och fick själva stå för risken vid lämnad kredit.
För såväl handelsarbetare som sömmerskor förekom det att arbetsgivare
försökte hindra organiseringen genom att ”köpa över” arbetarna. I utbyte
mot att arbetare lämnade fackföreningarna erbjöd arbetsgivare befordran,
24
högre lön eller delägarskap.

handelsarbetareförbundets afd No 18 i Upsala, när verksamheten återupptogs år 1917 blev det
nya namnet Svenska Varuutkörare och Handelsarbetareförbundet afdelning 36 Upsala.
18
Medlemsvärvningen behandlades vid flera tillfällen under 1920-talet, se Extra möte 1/6
1923, ordinarie möte 22/10 1925 respektive möte 9/(månad framgår ej) 1927, A1:1, HU, FU.
Se även Svenska Handelsarbetareförbundet (1926b), s. 22–23, och Handels avdelning 36
Uppsala (1967), s. 7.
19
Handels avdelning 36 Uppsala (1967), s. 7–8.
20
Sommestad (1987), s. 9.
21
Handels avdelning 36 Uppsala (1967), s. 7.
22
Tidman (1981), s. 28–32.
23
Svenska Handelsarbetareförbundet (1931), s. 61.
24
Ordinarie möte 4 § den 26/5 1921, A1:1, HU, FU. Uppsala Stick- å Sömmerske-fackförening upphörde i samband med storkonflikten 1909. Arbetsgivarnas taktik att köpa arbetarna med lite högre lön mot att de inte organiserade sig var av stor betydelse i sammanhanget. Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 13–14.
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Den andra fackföreningsdöden i Uppsala skedde i samband med lågkonjunkturen år 1908 och storkonflikten året därpå. Handels avdelning 36 och
Sömmerskefackföreningen dukade under. Detta var vanligt bland sent organiserade fackföreningar även på andra håll i landet. Fram till 1930-talet var
organiseringen den viktigaste fackliga aktiviteten, främst för dessa svagare
25
fackföreningar.
Även Metall avdelning 50 hade en del problem med anslutningen, främst
26
under sina första verksamhetsår. Bleck- och Plåt avdelning 11 och Uppsala
Typografiska förening hade endast vid enstaka tillfällen anledning att be27
handla frågan om oorganiserade. Skrädderiarbetarfackföreningen, Beklädnads avdelning 13, tycks inte heller ha haft några stora svårigheter med organiseringen.
Om medlemsutvecklingen i de utvalda Uppsalafackföreningarna jämförs
med utvecklingen i respektive förbund kan vi se att Bleck- och Plåt avdelning 11, Beklädnads avdelning 66, Handels avdelning 36 och Metall avdelning 50 startades först efter respektive förbunds tillkomst. De tre sistnämnda
föreningarna hade en långsammare expansion än respektive förbund fram till
1930-talet då föreningarnas tillväxttakt ökade, vilket bekräftar bilden av en
något sen fackföreningsrörelse i Uppsala. Bleck- och Plåt avdelning 11 hade
inte en trög start, men under 1910-talet stagnerade tillväxttakten och var
därefter ryckig fram till mitten av 1920-talet. Under 1930-talets senare hälft
var tillväxttakten hög. Uppsala Typografiska förening startade året före förbundet och hade en likartad medlemsutveckling som detta fram till år 1903,
då föreningen fick en snabbare tillväxttakt fram till storkonfliktåret 1909.
Därefter höll föreningen ungefär samma ökningstakt som förbundet, men låg
på en högre nivå än förbundet. Detta beroende på att den grafiska industrin
25

Knutar (1996), s. 129.
Se 13/9, 14/2, (inget datum)/2, 2/3 och 16/3 1899, A1:1, M 50, FU. Mot slutet av
undersökningsperioden aktualiserades frågan åter då järnhandlarnas organisation uppmanade
sina medlemmar att försöka sänka kostnaderna genom att anlita oorganiserade arbetare. Ang.
rörinstallationer på landsbygden, avd. 50 den 21/6 1939, F1a:6, M 50, FU.
27
För Bleck- och Plåt avdelning 11 se 8/9 1932, A1:1, BPU, FU. År 1932 sände FCO ut ett
cirkulär med uppmaning till stadens organiserade arbetare att se till att deras söner och döttrar
gick med i fackföreningarna. När typograferna beslutade låta cirkuläret cirkulera på arbetsplatserna gjordes ett tillägg till protokollet. Med tanke på framtida historieskrivare lades
följande till: ” För undvikande av missförstånd, vid framtida historieskrivning, vill mötet särskilt framhålla att den i ovan berörda skrivelse påtalade svårigheten, att organisera ungdomen,
icke äger tillämpning på Uppsala Typografiska Förening som icke kan sägas hava haft eller
f.n. har att brottas med några större svårigheter vid organiserandet av lärlingarna inom typografyrket. Mötet är även av den uppfattningen att det påtalade missförhållandet ej kan gälla
fackföreningarna i allmänhet utan endast enstaka fackföreningar, särskilt inom yrken med stor
kvinnlig arbetskraft.” För. 18/3 1932, A1:5, GF 84, FU. Mot slutet av 1930-talet fick dock
typograferna problem med organiseringen av en ny arbetargrupp, de kvinnliga monotypeskrivarna vid Almqvist & Wiksell (A & W). När frågan om att organisera dessa var uppe för
styrelsebehandling ansåg styrelsen ”detta svårt för att inte säga lönlöst då dessa damer anse
sig som tjänstemän i firman och åtnjuta lön månadsvis”. Frågan bordlades för utredning. Styr.
24/5 1938, A1:5 GF 84, FU.
26
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var relativt större i Uppsala jämfört med riket totalt. I slutet av 1930-talet
höll föreningen och förbundet samma tillväxttakt. För skrädderiarbetarnas
del tillåter inte källmaterialet några jämförelser, uppgifter om medlemsantal
finns endast ett fåtal år. För underlag till jämförelserna i detta stycke se
Tabellerna B.1–B.2, Bilaga B.
Föreningar som ingick i de förbund som i kapitel 2 bedömdes ha sämst
förutsättningar i kampen mot § 23, Handels, Beklädnads och Metall, hade i
Uppsala störst svårigheter med organiseringen. Metall avdelning 50 hade
dock inte lika stora svårigheter som Handels avdelning 36 och sömmerskefackföreningen, Beklädnads avdelning 66. Den ena beklädnadsarbetarföreningen, den kvinnliga sömmerskefackföreningen, hade stora bekymmer
med organiseringen men inte den andra, den manliga skrädderiarbetarfackföreningen. Skillnaderna mellan sömmerskor och skrädderiarbetare gör, som
tidigare nämnts, förbundets förutsättningar att uppnå makt svårbedömda.
Skrädderiarbetarna var först att organisera sig i Uppsala och hörde till dem
som först kom igång efter den uppsaliensiska fackföreningsdöden under
1880-talet. Sömmerskorna var å andra sidan sent organiserade och hade stora
startsvårigheter bl.a. på grund av att hemsömmerskorna var svårorganiserade
och konkurrerade med de anställda sömmerskorna om arbetstillfällena. De
kvinnliga sömmerskorna och de manliga skrädderiarbetarna i Uppsala var
särorganiserade fram till år 1935.
Från år 1888 hade sömmerskor rätt till medlemskap i Uppsalas skrädderiarbetarfackförening och denna bedrev i början av 1900-talet agitation bland
28
sömmerskorna för organisering. Detta lyckades inte så väl ur skrädderiarbetarnas synvinkel. Sömmerskorna bildade en egen förening och anslöt sig
till det med Beklädnads konkurrerande fackförbundet Kvinnornas Fackför29
bund. Föreningen upphörde i samband med storkonflikten 1909.
Initiativ till bildandet av en ny sömmerskefackförening togs först av
skrädderiarbetarna och därefter av Uppsala FCO. Sömmerskorna bildade år
1917 en egen avdelning med anslutning till Beklädnads. Tilda Mattsson
30
valdes till föreningens ordförande. Anslutningen till sömmerskefackföreningen gick trögt, den hade svårt att få medlemmar att ta på sig styrelse31
uppdrag och dess fortsatta existens var ofta på dagordningen.
28

11/11 1888, 5/1 och 23/1 1906, A1:1, Skrädd, BekU, FU.
Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 13–14. Hösten 1908
föreslog skrädderiarbetarna en sammanslagning, men någon sådan skedde inte, se 27/10 1908,
A1:1, Skrädd, BekU, FU.
30
Se brev från Uppsala Soc.dem. ungdomsklubb daterat den 26/1 1916, B1a:1 och 9/4 1916,
A1:1, båda i Skrädd, BekU, FU, Centralorganisationens VU-sammanträde 15/2 1917, A1:1,
BekU, FU, Knutar (1996), s. 119 och Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala
(1956), s. 15–16 och 18.
31
Den 26/8 1917 och den 15/3 1920 diskuterades föreningens upplösande, A1:1 A1:2, BekU,
FU. I januari 1918 beslutades om dess upphörande (ingen ville vara med i styrelsen), men den
återuppstod inom kort. Den ende manliga medlemmen, pressaren Emanuel Lundberg valdes
till ordförande, men lämnade inom kort föreningen, se 22/1 1918, Protokoll fört vid AB Josef
29
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En originell detalj är att sömmerskorna begärde hjälp från FCO för att få
32
en manlig utanförstående ordförande. Manliga skomakare, murare och
33
skrädderiarbetare var ordförande i föreningen åren 1922–1929. Från år
1929–1938 var Anna Pettersson avdelningens ordförande, varefter hon år
34
1939 valdes till föreningens första ombudsman. Varför valde Uppsalas
sömmerskor män, och dessutom utomstående sådana, till ordförande i sin
förening? Av protokollen framgår att kvinnorna själva skötte förhandlingarna med arbetsgivarna på respektive arbetsplatser. Kvinnorna själva
kände bäst till de konkreta sakförhållandena, en murare eller skomakare
torde inte ha haft mycket att bidra med vid t.ex. bedömningen av ackordsprislistorna. Det var således inte för att med manlig förhandlare få större
respekt hos arbetsgivarna som de valde manlig ordförande. Tidsbrist kan ha
bidragit till att sömmerskorna hade svårt att få medlemmar att ta på sig
styrelseuppdrag. Med lång arbetsdag i lönearbetet och dessutom ansvar för
det oavlönade hushållsarbetet kan det vara svårt att få tid till ett tidskrävande
förtroendeuppdrag. Detta brukar dock inte hindra då det verkligen gäller, och
de ogifta barnlösa kvinnorna torde ha haft ungefär lika mycket fritid som
gifta män. Det kan ha setts som rimligt att i en tid när kvinnor inte hade fullt
medborgarskap välja en man som representant för föreningen. I en manlig
organisationsvärld kan det ha setts som taktiskt i kontakterna med övriga
fackliga organisationer och myndigheter. Förklaringsförsöket i sömmerskeföreningens egna historik är att blyghet och en överdriven mindervärdighetskänsla troligen höll kvinnorna tillbaka och att det kanske ”också fordrades en kraftigare stämma på mötena för att hålla ordning på de ivriga och
35
impulsiva medlemmarna.” Denna efterkonstruktion är skriven av en man,
Larsson Sömmerskors sammanträde den 18/2 1918, A1:1, BekU, FU och Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 19. I juni 1918 tillsatte skrädderiarbetarna
en kommitté för kvinnornas organisering, se 10/6 1918, A1:1, Skrädd, BekU, FU. I april 1920
då föreningen hade problem med att få ihop en styrelse diskuterades sammanslagning med
skrädderiarbetarföreningen. FCO:s ordförande Otto Ottander gjorde en förfrågan till skrädderiarbetarna om sömmerskorna kunde få ansluta sig till dem, vilket dessa var villiga till.
Även sömmerskorna ställde sig inledningsvis positiva till detta. 12/4 1920, A1:1, Skrädd,
BekU, FU respektive 19/4 1920, A1:2, BekU, FU. Därefter går historieskrivningen isär.
Skrädderiarbetarna beslutade anordna ett gemensamt möte med sömmerskorna, de ville dock
inte utse en ordförande för sömmerskornas sektion förrän den anslutits till avdelningen. 10/5
1920, A1:1, Skrädd, BekU, FU. I den av ombudsmannen Oskar Lind författade berättelsen
över sömmerskefackföreningens första 50 år står att skrädderiarbetarna avslog sömmerskornas framställning om att gå med som en sektion i skrädderiarbetarföreningen. Svenska
Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 24. Detta är inte i överensstämmelse
med de båda föreningarnas respektive protokoll. Sömmerskorna ansåg dock att vissa skrädderiarbetare hade en motvillig inställning och beslutade därför om fortsatt särorganisering.
32
29/4, 17/5 och odaterat möte 1920, A1:2, A1:1, BekU, FU.
33
Se Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 24–25, 9/10 1922, A1:1,
Skrädd, BekU, FU och 16/10 och 20/11 1922, A1:2, A1:1, BekU, FU.
34
Med avbrott för några månader 1929–1930, då Anna Pettersson avgick på grund av att
föreningen kommit i konflikt med förbundet då den lämnat stöd till den fackliga oppositionen.
35
Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66 Uppsala (1956), s. 30.
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föreningens ombudsman år 1956, Oskar Lind, under den svenska hemmafruepoken och är kanske mer ett uttryck för författarens kvinnosyn på 1950talet än en förklaring till varför kvinnorna under 1920-talet valde att ha
manlig ordförande. Under 1920-talet var sömmerskeföreningen, på det hela
taget, enkönat kvinnlig. Först från år 1930, då föreningen övergått till att
välja kvinnor tillhörande föreningen till ordföranden fick föreningen manliga
medlemmar.
De kvinnliga sömmerskorna och de manliga skrädderiarbetarna hade en
ambivalent hållning till varandra. Sömmerskorna ansåg sig motarbetade,
vilket troligen hade sin grund i att skrädderiarbetarna hade anledning att
känna yrket hotat av konfektionssömnaden, som undanträngde skrädderiet.
Å andra sidan begärde sömmerskorna manlig hjälp till sin förening. Skrädderiarbetarna framhöll å ena sidan att det var upp till kvinnorna själva att
organisera sig för att nå medbestämmande och lika villkor som männen. Å
andra sidan ansåg de sig hjälpsamma och bidrog med bl.a. ordförande.
År 1934 beslutade föreningarna om sammanslagning till en avdelning,
där de skulle ha varsin sektion, från den 1 januari år 1935. Beslutet påskyndades av bildandet av en erkänd arbetslöshetskassa. Sektionerna skulle
36
besluta i sina speciella avtals- och yrkesfrågor.

Platskontroll
Varken Beklädnads avdelning 66 eller Handels avdelning 36 bedrev någon
systematiskt organiserad arbetsförmedling under den här aktuella tidsperioden. De saknade förutsättningar för en effektiv platskontroll så länge organisationsgraden var låg. Handels avdelning 36 gjorde dock, när den väl
kommit igång med verksamheten på 1920-talet, vad den kunde för att nå
någon slags rättvisa vid anställningsförfarandet och försökte i första hand
hjälpa föreningens arbetslösa till arbete och i andra hand organiserade
arbetslösa inom andra fackföreningar. När en medlem fick kännedom om
37
något arbete inom branschen skulle denne meddela sig till styrelsen.
Om fackföreningarna skulle kunna uppnå platskontroll krävdes tillgång
till resurser. Medlemmarnas engagemang var nödvändigt: de måste agera
solidariskt och följa stadgarna. Det krävdes också engagerade förtroendevalda som ställde upp på tidskrävande uppdrag, som även kunde leda till
ekonomiska uppoffringar. Metalls avdelning 50 i Uppsala som tidigt påbörjade försök att nå platskontroll hade, på grund av bristande resurser, svårt
att behålla sina förtroendevalda i uppdraget som platsanvisningsföreståndare.
36

4/12, 10/12 1934 och 14/1 1935, A.1b:3.c i A1:2, Skrädd, BekU, FU. Innan dess hade
förbundet i juni 1931 uppmanat sömmerskorna och skrädderiarbetarna att slå samman sina
avdelningar. 8/6 1931, A.1b:3.c i A1:2, Skrädd, BekU, FU.
37
Ordinarie möte 28/2 1924 och ordinarie möte 22/10 1925, A1:1, HU, FU.
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I början av år 1899 beslutades att kassören skulle ge anvisning om var
resande organiserade kolleger borde söka arbete. De resande skulle inte söka
38
arbete direkt på arbetsplatserna utan få anvisning av kassören. I september
1900 tillsatte avdelningen en platsanvisningsföreståndare, vilken i enlighet
39
med förbundets önskemål även betalade ut understöd. Uppdraget var betungande, tidsmässigt och ekonomiskt (inget arvode utgick), och för att klara
uppgiften utökades styrelsen år 1901 med två personer. Den nye platsanvisningsföreståndaren förlorade arbetsförtjänst på grund av uppdraget och fick
40
därigenom svårt att sköta sina medlemsavgifter. I mars 1902 utsåg styrelsen
en ny platsanvisningsföreståndare, men denne avsade sig uppdraget redan i
41
augusti samma år. En ny platsanvisningsföreståndare tillika platsexpeditör
42
tillträdde. År 1905 ansåg platsexpeditören det inte längre möjligt att ha
mottagning i hemmet. Föreningsstyrelsen fann det då nödvändigt att hyra
43
lokal i Folkets Hus. Året därpå 1906 beslutade avdelningen att anslå en
mindre summa pengar så att platsexpeditören skulle slippa att ur egen ficka
bistå resande medlemmar som inte var berättigade till understöd samt att
44
ersätta honom för förlorad arbetsförtjänst. När föreningen ordnat lokal,
beslutat om kompensation för förlorad arbetsförtjänst samt vidtagit andra
åtgärder för att hindra att platsanvisningsföreståndaren skulle gå med ekonomisk förlust på grund av förtroendeuppdraget verkar problemen med att
behålla platsanvisningsföreståndarna ha blivit mindre.
Det var inte endast medlemmar i den egna föreningen som måste höra av
sig till avdelningen, om platskontrollen skulle fungera måste även arbetssökande från andra orter följa platssökningsbestämmelserna. Metallarbetare
som önskade arbete på annan ort brukade göra skriftliga förfrågningar till
45
avdelningen på den ort de önskade resa till. Uppsalas skrädderiarbetare,
38

19/1 och 16/3 1899, A1:1, M 50, FU.
20/9 1900, A1:1, M 50, FU.
40
7/2 och 21/2, 18/6 och 4/7 1901, A1:1, M 50, FU. Vid årsmötet 1902 var det flera talare
som ville ha kvar samme platsanvisningsföreståndare, men eftersom han stod i skuld och inte
var närvarande på mötet ansågs han inte valbar. Efter diverse turer beslutade mötet att skulden
skulle efterskänkas som gratifikation för det gångna året mot att han åtog sig att förestå
arbetsanvisningskontoret även nästa år. En kommitté tillsattes för att ordna saken till nästa
möte, men vid detta bordlades frågan, varför man får anta att det inte hade gått att ordna. 16/2
och 20/2 1902, A1:1, M 50, FU. Valet av platsanvisningsföreståndare hänsköts till styrelsen.
6/3 1902, A1:1, M 50, FU.
41
20/3 och 21/8 1902, A1:1, M 50, FU.
42
4/9 1902, A1:1, M 50, FU.
43
15/3 1905, A1:1, M 50, FU.
44
17/1 och 16/5 1906, A1:1, M 50, FU.
45
Det är inte troligt att alla platsförfrågningar sparats och det är även troligt att många hörde
sig för om plats via telefon eller bekanta, eller gav sig ut på resa och gjorde förfrågan till
avdelningen på plats. I de efterlämnade handlingarna från Metall avdelning 50 finns dock
några platsförfrågningar från metallarbetare på andra orter som önskade resa till Uppsala
bevarade från år 1921–1934. Arvid Carlsson i Skövde den 9/5 1921, E1a:1; Ivar Wikström,
Lottefors den 7/4 1927; Jonas Astner i Lingbo, 8/6 1932; Carl Carlsson i Göteborg 16/7 1932;
39
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Beklädnads avdelning 13, sände vid olika tillfällen ut cirkulär till de övriga
avdelningarna, de annonserade i tidningarna Social-Demokraten och Politiken Folkets Dagblad, och de begärde hos förbundsstyrelsen att få infört i
förbundsorganet Skrädderiarbetaren att den som ämnade resa till Uppsala
och söka anställning först skulle sätta sig i förbindelse med avdelnings46
styrelsen.
För att platskontrollen skulle kunna fungera behövdes principer för
arbetsanvisningen utvecklas. De enkla grundreglerna inom Uppsala Typografiska förening var att vid arbetslöshet den som varit arbetslös längst först
bereddes anställning och vid ombytessökande att den som först anmält sig
till platskontrollen först fick byta anställning. Det fanns dock även andra
faktorer att ta hänsyn till. Kortvariga anställningar var vanliga under mellankrigstiden och en princip vid anvisning av arbete var att anställningarnas
47
längd inte fick understiga vad som var stadgat i kollektivavtalet.
En annan fråga fackföreningarna hade att förhålla sig till var arbetsgivares krav på att få anställa en viss person och hot om att de annars inte
skulle anställa någon alls, alternativt anställa någon oorganiserad. Inom
Uppsala Typografiska förening bedömdes varje fall för sig. Föreningen undvek att falla till föga för hot, men visade en viss förståelse för arbetsgivares
önskemål om att få anställa en viss arbetare. I annat fall hade det varit svårt
att få arbetsgivare att alltid vända sig till föreningen när de var i behov av ny
personal. Samtidigt fick inte denna hänsyn leda till att andra medlemmars
48
rättigheter ställdes åt sidan.
Vid arbetsanvisning måste hänsyn tas till lämplighet. Vid två tillfällen ansåg Uppsala Typografiska förening egna medlemmar inkompetenta. I det ena
fallet blev en arbetslös förbigången vid tillsättandet av en anställning hos
Wretmans med argumentet att ett företag som lojalt sökte arbetskraft genom
49
föreningen också skulle få prima arbetskraft. Vid det andra tillfället hade en
medlem anvisats till A & W. När disponent Hæggström talat med läraren på
tekniska skolans avdelning för sättare och fått höra att det var fråga om skolans sämsta elev ville han inte ha honom. Föreningsstyrelsen gav avdelningsförvaltaren uppdraget att förklara för medlemmen att det var hopplöst att
försöka ordna anställning för honom samt uppmana honom att söka sig till
50
annat verksamhetsområde. Vid andra tillfällen då lämplighet för arbetet
föranledde avvikelser från turordning enligt arbetslöshetstid var det inte
Öberg, Ljusbergs Rörlednings AB, Sundsvall i april 1934 och Oscar Ekström, Tannefors den
3175 1934, E1a:2, samtliga M 50, FU. Även några av Metall avdelning 50:s svar på
platsförfrågningar finns bevarade. Brev till Jonas Astner i Lingbo, 14/6 1932; Carl Carlsson i
Göteborg 26/9 1932 och medlem i Sundsvall 18/5 1934, alla i B1:1, M 50, FU.
46
10/7 1916, A1:1, 14/9 1925 och 13/5 1935, A.1b:3.c, A1:2, Skrädd, BekU, FU.
47
Extra styr. 17/3 1923, A1:3, GF 84, FU.
48
Styr. 8/2, styr. 7/3 1924, styr. 25/8 1925 och extra styr. 18/9 1928, A1:4, GF 84, FU.
49
Styr. 27/9 1926, A1:4, GF 84, FU.
50
Styr. 14/10 1929, A1:4, GF 84, FU.
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fråga om inkompetens utan lämplighet för ett visst arbete. Den med längst
51
arbetslöshet var inte alltid lämplig.
Det behövdes också principer för turordning till anställning bland dem
som blivit arbetslösa samtidigt. När Berlings tryckeri skulle läggas ned beslutade personalen enhälligt att den som varit medlem längst först skulle placeras. Detta utgjorde ett skydd för äldre arbetare. För att förhindra att några
fick upprepade korttidsanställningar medan andra blev helt utan bestämdes
att den som haft en kort visstidsanställning på ett företag inte skulle ha företrädesrätt till anställning vid nästa tillfälle då företaget sökte personal. Detta
skulle även hindra att arbetsgivarna sade upp personal så fort så fort det
skedde en tillfällig svacka förvissade om att de skulle återfå samma arbetare
så fort det blev mer att göra på företaget, en form av konjunkturanpassad
52
arbetstid.
Krockar kunde ske mellan olika principer för anvisning. Styrelsen i
Uppsala Typografiska förening behandlade år 1932 frågan om en medlem
som blivit uppsagd från tidningen Upsala skulle ha företräde till återanställning före en sättarlärling som skulle återkomma från exercis. Den uppsagde
hade längre anställningstid, men han som skulle komma tillbaka från exercisen skulle enligt avtalet ha minst 14 dagars anställning. Den tidigare upp53
sagde fick platsen. När det strax därpå blev aktuellt med ett sjukvikariat vid
Triumfs tryckeri nekades en medlem som redan hade anställning att söka
detta. Sättarlärlingen som tidigare blivit arbetslös efter att han återvänt från
exercis blev i stället anvisad platsen.
Även principer för när arbetslöshetsstöd skulle utgå måste utvecklas. De
som blev av med sin anställning i samband med den kollektiva individuella
aktionen erhöll arbetslöshetsunderstöd. Den som på eget bevåg sade upp sin
anställning kunde endast räkna med arbetslöshetsunderstöd om skälen godkändes. I maj 1919 sade en sättare på Berlings upp sig på grund av att han
ansåg det för trångt på arbetsplatsen, så trång att det blev svibel i kasten.
Detta kan antas ha försämrat förtjänsten. Styrelsen i Uppsala Typografiska
förening ansåg inte att det var giltigt skäl och beslutade att sättaren skulle bli
avstängd från understöd om hans lön överstigit minimilönen, vilket skulle
54
undersökas.
Uppsala Typografiska förenings och Typografförbundets ekonomiska
resurser var inte outtömliga och det ställdes stora krav på medlemmarnas
geografiska rörlighet för att de inte i onödan skulle förbruka medel ur
arbetslöshetsfonderna. Ibland ville eller kunde inte medlemmar ta anvisat
51

Se styr. 7/2, för. 15/2 och för. 22/4 1930, A1:5, GF 84, FU.
Styr. 16/3 1928 och Protokoll hållet vid sammanträde med Berlings personal inför styrelsen
för Uppsala Typografiska Förening lördagen den 31 mars 1928 å Slottskällan och styr. 12/11
1928, samtliga i A1:4, GF 84, FU.
53
Styr. 17/5 1932, A1:5, GF 84, FU.
54
Styr. 10/5 1919, A1:3, GF 84, FU.
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arbete på annan ort. En medlem som efter typografstrejken 1919 blivit anvisad en anställning i Sollefteå, hade inte velat ta denna och därför blivit
suspenderad. Skälet han anförde för att inte ta platsen var att han hade en
åldrig far i Uppsala att försörja. Detta godkändes som skäl och suspensionen
55
hävdes. För att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden beviljade föreningen i maj 1929 flytthjälp till två arbetslösa medlemmar som fått anställ56
ning på annan ort. Då några arbetslösa av olika anledningar vägrat anta
57
erbjudet arbete på annan ort ville styrelsen ta i med hårdhandskarna. Föreningsmötet gick inte på samma linje som styrelsen utan framhöll i stället
svårigheterna med att behöva anta arbete på annan ort. Föreningen beslutade
att inte vidta åtgärder mot arbetslösa som vägrade ta arbete på annan ort så
58
länge inte förbundet hade invändningar. När arbetslösheten var mindre
kunde större hänsyn tas särskilt till de äldre kollegor som fått fara land och
59
rike runt.
Ett annat problem att ta ställning till var vad som skulle göras med
”turister”. Uppsalatypograferna misstänkte i början av 1930-talet att arbetslösa Stockholmskollegor tog tåget till Uppsala för att hämta ut reshjälpsunderstöd från Uppsalaavdelningen och sedan reste hem igen. Den resande
60
vann 4,50 kronor på en sådan utflykt. Föreningen beslutade att stock61
holmare inte skulle få någon utbetalning när de kom direkt från Stockholm.
Avdelningen fick även besök av mer långväga ”turister”. Den stora tillströmningen av utländska resande kollegor sommarmånaderna år 1929 föranledde föreningen att halvera reshjälpsunderstödet till dessa. Även sommaren 1930 var tillströmningen stor, vilket frestade på den lokala reshjälpskassan. Uppsala Typografiska förening betalade ut reshjälpsunderstöd till 46
utländska kollegor under samma tid som endast sex inhemska typografer
62
erhöll understöd. Detta blev ohållbart och Uppsala Typografiska förening
55

Styr. 11/10 1919, A1:3, GF 84, FU.
Extra styr. 16/5 1929, A1:4, GF 84, FU.
57
Styr. 12/4 1929, A1:4, GF 84, FU.
58
För. 20/4 1929, A1:4, GF 84, FU.
59
Uppsalaavdelningens ordförande Hilmer Johansson var hård ifråga om de äldre och ville
suspendera en medlem, vilken vägrat anta anvisad plats i Eskilstuna utan annat skäl än att det
var dålig betalning. Georg Berg, på förbundskontoret, hade dock hindrat suspensionen då han
ansett att medlemmens önskan kunde respekteras då han var äldre och kvalificerad. Se styr.
12/4 1937, A1:5, GF 84, FU.
60
Styr. 7/2 1930, A1:5, GF 84, FU.
61
För. 15/2 1930, A1:5, GF 84, FU.
62
Styr. 13/9 1930, A1:5, GF 84, FU. De resande kom från Tyskland (35 personer), Österrike
(4 personer), Tjeckien (3 personer), Norge (3 personer) och Danmark (2 personer). Tyska kollegor var de flitigaste besökarna. Detta gällde även på förbundsnivå, se Wessel (1937), s.
389–391. År 1932 utbetalades det största understödet till tyska resande. De svenska typograferna misstänkte att det i vissa fall rörde sig om resande med förfalskade legitimationer.
Nils Wessel fick i uppdrag att påtala detta hos det tyska typografförbundet, men när han kom
till Berlin i maj 1933 hade nazisterna fängslat förbundsstyrelsen och beslagtagit förbundskassan. Några förfalskade legitimationer framstod i detta sammanhang som en futilitet.
56
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beslutade att upphöra med utbetalningar från den lokala reshjälpskassan till
63
utländska kollegor.
Platskontroll var ett maktmedel som byggde på maktresursen solidaritet
och ställde därmed stora krav på medlemmarnas uppträdande. Ett ömtåligt
problem för fackföreningarna var att de måste bestämma vad som skulle
göras med osolidariska och var gränserna för osolidariskt agerande skulle
dras. Det kunde inte begäras att alla arbetare av endast ideologisk övertygelse skulle agera solidariskt i pressade situationer. Sanktioner behövdes
för att upprätthålla önskvärda beteenden. Typografernas grundregel var att
medlem som begick stadgebrott suspenderades, d.v.s. blev avstängda från
sina rättigheter inom förbundet under viss tid. I suspensionen ingick avstängning från arbetslöshetsunderstöd. Avdelningarna gjorde suspensionsanmälan till förbundsstyrelsen som hade beslutskompetensen i frågan. Det
fanns såväl centrala som lokala understödsfonder, de lokala hade avdelningarna beslutanderätt över.
I september 1918, då Uppsala Typografiska förening behandlade frågan
om hur den skulle handskas med kollegor som gick vid sidan om platskontrollen, var den allmänna meningen att medlemmar som inte rättade sig efter
stadgarna skulle stämplas som osolidariska, vilket innebar utfrysning ur
64
gemenskapen. En mild form av sanktion var den muntliga varningen, vilken
användes i ett fall där en medlem sökt anställning utan att först höra sig för
65
med avdelningen. Med anledning av samma slags försyndelse beslutades i
ett annat fall att medlemmen själv skulle svara i saken inför arbetsgivaren –
66
d.v.s. tacka nej till anställningen. Andra medlemmar som begick samma
67
handling blev stadgeenligt suspenderade. I ett fall tog personalen på arbetsplatsen på sig att se till att den suspenderade skulle bli den som först blev
68
uppsagd om arbetsbrist uppstod. I ett annat fall tog en oorganiserad anställning utan lov. Denne kunde inte suspenderas varför föreningen diskuterade
att i stället bojkotta honom, men beslutet blev att först försöka organisera
69
honom. Vid ett tillfälle ordnade en Uppsalatypograf, utan att höra sig för
med föreningen, semestervikariat åt sin son som genomgått maskinsättarskolan. Arbetskamraterna var upprörda då platstillsättningen inte hade gått
rätt till. Föreningsstyrelsen och maskinsättarsektionens styrelse enades till

63

För. 15/11 1930, A1:5, GF 84, FU.
Styr. 14/9 och för. 21/9 1918, A1:2, GF 84, FU.
65
Styr. 14/2 1920, A1:3, GF 84, FU.
66
För. 18/10 1919, A1:3, GF 84, FU.
67
Extra styr. 14/1 och för. 20/11 1920, A1:3 samt styr. 18/2 och för. 24/2 1926, A1:4, alla i
GF 84, FU.
68
För. 20/11 1920, A1:3, GF 84, FU.
69
För. 20/11 1920, A1:3, GF 84, FU.
64

219

slut om att tillsända fadern protokollsutdraget från föreningsmötet där denne
70
klandrades och i och med detta anse frågan utagerad.
Varje fall där sanktioner kunde bli aktuella bedömdes för sig. Uppsala
Typografiska förening var inte okänslig för ömmande och förmildrande omständigheter, men det var en svår balansgång då stora och upprepade eftergifter riskerade hela systemet. Ett ärende där såväl förbundet som föreningen
tog hänsyn till förmildrande omständigheter var när en tryckare som arbetat
på Berlings i många år efter att han blivit uppsagd tagit plats vid Appelbergs
utan att följa stadgarna. Personen i fråga hade tre minderåriga barn och en
sjuklig hustru att försörja. Den felande skyllde på tanklöshet och ansåg att
det skulle bli hans ekonomiska ruin om en suspension verkställdes. Förbundsstyrelsen suspenderade tryckaren, men beviljade samtidigt ett begränsat arbetslöshetsunderstöd. Avdelningsförvaltaren föreslog att han även
skulle få lokalt understöd, vilket den övriga styrelsen röstades ned med
motiveringen att det skulle se ut som någon slags premiering av suspenderade. Det följande föreningsmötet lät dock nåd gå före rätt och beviljade
71
lokalt understöd. En slags halv suspension blev resultatet på grund av de
ömmande omständigheterna. Styrelsen var i sin praktik noga med att inte
handla överilat och var försiktig då dess göranden och låtanden ständigt stod
under föreningens lupp. Bevis krävdes för att den skulle besluta om sank72
73
tioner. Vid upprepade förseelser var styrelsen mindre villig till eftergifter.
74
Ibland kunde okunskap anses utgöra förmildrande omständighet. Det förekom också att styrelsen tog hänsyn till personliga egenskaper, t.ex. då en
medlem ansågs vara ”en inbunden och konstig individ som det kunde vara
75
en vansklig sak att pricka” .
Uppsala Typografiska förening hade under lång tid endast en kvinnlig
76
medlem. När en kvinnlig sättare från Iduns boktryckeri i Stockholm för
första gången dök upp i Uppsala i januari 1921 hade föreningsmedlemmarna
liten eller obefintlig erfarenhet av kvinnliga kollegor. Den kvinnliga sättaren
kom därefter att orsaka huvudbry för föreningsstyrelsen ända fram till år
1925. Vid upprepade tillfällen tog hon utan att följa platsanvisningsbestämmelserna korta anställningar hos sin morbror, herr Appelberg, vilken
77
drev tryckeri i Uppsala. Först i mars 1925 beslutade styrelsen att göra en
70

Styr. 12/12 1938, styr. 13/2 1939, för. 18/2 1939 och sammanträde med styr. för maskinsättarsektionen 11/4 1939, A1:5, GF 84, FU.
71
Styr. 7/11, 15/11, 2/12 och för. 6/12 1924, A1:4, GF 84, FU.
72
Se t.ex. extra styr. 16/12 1919, A1:3 och styr. 2/4 1928, A1:4, GF 84, FU.
73
Se t.ex. styr. 14/2 1920, A1:3 och styr. 27/9 1926, A1:4, GF 84, FU.
74
Styr. 6/12 1929, A1:4, GF 84, FU.
75
Extra styr. 14/1 1920, A1:3, GF 84, FU.
76
Avdelningarnas medlemsantal är endast för åren 1923–1936 uppdelade på kön. Under dessa
år hade Uppsalaavdelningen en kvinnlig medlem. Wessel (1937), s. 808–809 och 812–813.
77
Styr. 14/1 1921, styr. 12/4 1921, styr. 17/5 1921, extra styr. 21/5 1921, styr. 13/11 1922,
styr. 27/11 1922, A1:3, styr. 15/3 1924 och styr. 4/4 1924, A1:4, GF 84, FU.
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suspensionsanmälan, ”men för att ej ledamöterna i styrelsen skulle kunna
anses ha brustit i gentlemannauppträdande mot en värnlös kvinna uppdrogs
78
åt hr ordf. och Jonsson att först tala vid henne”. Den kvinnliga sättaren hann
bryta mot stadgarna vid ett flertal tillfällen innan föreningsstyrelsen beslutade sig för detta, något som näppeligen skulle ha förekommit om en man
uppfört sig likadant. Först när tålamodet till slut tröt kröp det fram att
undfallenheten berodde på någon slags ”ridderlighet”. Även förbundsstyrelsen ansåg det tydligen opassande att suspendera en kvinna, och försökte
överlåta beslutet på Uppsalaföreningen, trots att det var förbundsstyrelsen
79
som satt på beslutskompetensen i frågan.
Ur den kvinnliga sättarens perspektiv kan det ha funnits förmildrande
omständigheter, vilka kan bidra till att förklara hennes osolidariska uppträdande. Under arbetslöshetskrisen i början av 1920-talet drabbades kvinnliga typografer i högre grad än männen. Typografiska Kvinnoklubben i
Stockholm ansåg att orsaken var att Stockholmsföreningen och förbundets
80
platsbyrå förmedlade arbetslöshet åt kvinnor och arbete åt män. Under
förutsättning att kvinnor orättvist missgynnades kan det knappast förväntas
81
att de kvinnliga typograferna skulle vara solidariska mot systemet. Den
kvinnliga sättaren själv framhöll dock inte någon orättvis behandling som
skäl för sitt uppträdande utan hävdade att anställningarna hos släktingen
endast var ämnade att utgöra en hjälp åt henne, att ingen annan skulle ha
anställts och att hon därför inte trängde undan dem som stod på tur till
arbete.
Det var inte endast brott mot platsförmedlingsbestämmelserna som kunde
bestraffas, utan även andra solidaritetsbrott. Personalen på Berlings ville vid
ett tillfälle få bort en oorganiserad, vilken varit vitgardist under finska inbördeskriget. De krävde att han togs bort och hotade med avfolkning.
Berlings personal fick såväl Uppsala Typografiska förenings som förbundets
82
stöd för sin aktion mot vitgardisten.
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Styr. 13/3 1925, A1:4, GF 84, FU.
Styr. 20/4 1925, A1:4, GF 84, FU.
80
Humlesjö (1996), s. 13, se även Johansson (1939), s. 44.
81
Eftersom förbundets kvinnliga medlemmar i stor utsträckning var koncentrerade till
Stockholm är inte problematiken synlig i Uppsalaföreningens efterlämnade handlingar. Inget
ärende angående någon arbetslös kvinnlig Uppsalatypograf behandlades under tidsperioden. I
de kontakter Uppsalaavdelningen hade med Stockholmsföreningen angående den ovan
nämnda kvinnliga sättaren är det uppenbart att den senare föreningen gärna såg att hon reste
till Uppsala och arbetade. Därmed undvek Stockholmsföreningen kostnader för hennes arbetslöshet. Stockholmsföreningen fick ändå in sättarinnans medlemsavgifter eftersom hon underlät att ta ut resbok d.v.s. flytta över sitt medlemskap till Uppsalaavdelningen när hon arbetade
i Uppsala.
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Extra styr. 2/3 1920, för. 6/3 1920 och för. 17/4 1920, A1:3, GF 84, FU.
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Platskontroll vid öppna konflikter
Ett syfte med platskontrollen var att förbättra anställningsvillkoren utan att
behöva använda dyrbara öppna konflikter. Typograferna hade få öppna konflikter inom sitt verksamhetsområde, vilket tyder på att det för dem fungerade bra. Därmed finns få exempel på att Uppsalatypograferna använde
83
platskontrollen i samband med öppna konflikter.
När Uppsalas typografer skulle återgå i arbete efter storstrejken 1909 var
det många arbetsgivare som ansåg dem avskedade. 51 organiserade typo84
grafer blev utestängda från arbete. De utestängda bildade en förening i
85
föreningen, Boktryckarnas hämnd eller de bundna krafternas förening u.p.a,
vilken ordnade möten och bildande aktiviteter i stort sett varje dag till dess
86
de sista krafterna var lösta (åter i arbete) efter 2–3 veckor. Syftet var att
upprätthålla solidariteten och hindra en oordnad återgång. Nils Wessel uppger att nio medlemmar svek sin plikt, vilket sannolikt innebar att de sökte
87
arbete utan att kontakta avdelningsstyrelsen.
En annan tanke med platskontrollen vid konflikter var att fördela arbetstillfällen på icke konfliktdrabbade arbetsplatser efter behovsprincipen. Under
1919 års typografstrejk uppstod dock ett problem med detta då en medlem
anställd på Almqvist & Wiksell (A & W), som var indraget i konflikten,
olovandes tog vikariat på tidningen Upland (som inte var inblandad i konflikten). På strejkkommitténs sammanträde framhölls att eftersom medlemmen i fråga var ”ganska välsituerad” hade andra bättre behövt vikariatet.
Föreningens förtroendevalda på de arbetsplatser där arbete pågick fick i uppgift att vaka över att något liknande inte inträffade. Avdelningsförvaltaren
83

Uppsala Typografiska förening deltog i fyra öppna konflikter åren 1902–1939. Två av dem,
den politiska rösträttsstrejken år 1902 och storstrejken år 1909, gällde inte de egna avtalen.
Typografstrejken år 1919 och storlockouten år 1938 var konflikter på riksnivå gällande
förhållandet mellan Typograferna och deras arbetsgivare. I samband med rösträttsstrejken år
1902 deltog föreningen i demonstrationerna men lade endast ned arbetet i en partiell strejk.
Personalen på Almqvist & Wiksell (A & W) lade ned arbetet under en dag då de anmodades
att utföra riksdagstryck. Detta medförde inga konsekvenser angående deltagarnas anställningar. Se Uppsala Typografiska Förening (1935), s. 49 och Wessel (1917), s. 383–384.
84
Wessel (1917), s. 390.
85
Föreningens namn antyder en intressant infallsvinkel på förhållandet att samtidigt vara fri
och bunden. De Uppsalatypografer som bildade föreningen verkar ha betraktat sina arbetskrafter (yrkeskunskaper) som bundna då de inte kunde användas när de var utestängda från
arbete. När krafterna åter kunde tas i bruk blev de lösta, fria. Förhållningssättet antyder det
dubbla förhållandet mellan arbetets glädje och plåga. Glädjen, friheten, att använda sina
yrkeskunskaper och plågan, beroendet, av att behöva sälja dem för sin försörjning. Denna
inställning till arbetet bidrog även till att Typograferna, vilket i övrigt var det fackförbund
som hade de största fonderna för sociala ändamål, inte hade någon ålderspensionsfond.
Förbundet hävdade rätten att arbeta i yrket hela livstiden ända fram till 1900-talets mitt. Se
Olsson (1986). Vid förlust av arbetsförmåga utgick dock stöd från förbundets invaliditetsfond
oavsett ålder. Se Wessel (1917), s. 390.
86
Boktryckarnas hämnd eller de bundna krafternas förening u. p. a., Protokollsbok, GF 84,
FU. Se även Wessel (1917), s. 390 och Uppsala Typografiska Förening (1935), s. 62.
87
Wessel (1917), s. 390.
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framhöll att medlemmen brutit mot stadgarna och att han skulle bli avstängd
88
från arbetslöshetsersättning om han i framtiden sökte sådan.
Skrädderiarbetarföreningen utfärdade vid konflikter direktiv om att först
89
höra sig för med avdelningen innan arbete söktes.

Platskontroll och den kollektiva individuella aktionen
I föregående kapitel belystes hur de i urvalet för denna studie ingående
fackförbunden, främst Metall och Typograferna, använde sig av kollektiva
individuella aktioner för att driva upp lönerna. I detta avsnitt belyses
Uppsalaavdelningarnas strategier och praktik när de försökte använda detta
maktmedel.
Uppsalatypograferna diskuterade och genomförde kollektiva individuella
90
aktioner under första världskrigets dyrtid. Den gång aktionen verkar ha
varit mest systematiskt genomförd var efter typografstrejken 1919. Våren
1920 uttalade sig Uppsala Typografiska förening för lönerörelse och överlät
till typograferna på de olika företagen att sätta i gång när de så fann lämpligt.
Den som blev utan arbete på grund av aktionen skulle få full veckolön i
understöd. De som stod kvar i arbete lovade att understödja dem som eventuellt skulle bli utan. Under aktionen blockerades tryckerierna i Uppsala så
91
att resande från andra orter inte skulle söka anställning där. Resultatet av
aktionen blev olika på olika företag, men i medeltal nåddes en löneökning på
92
omkring tio procent. En utlärd och en lärling blev av med sina anställningar
93
och hölls ekonomiskt skadelösa. Blockaden hävdes, utom där typograferna
inte fått igenom sina krav. I juni nekades en kollega att börja på det företag
där en medlem blivit utestängd. När den utestängde blivit återtagen hävdes
94
blockaden.
I samband med aktionen antog föreningen en motion till Mälardals95
mötet , vilken förordade kollektiva individuella aktioner och var negativ till
riksavtal med fastställd giltighetstid. Motionen inleddes med att det hade
setts som en stor vinst för fackföreningsrörelsen när det första riksavtalet
genomfördes, men att förhållandena ändrats sedan dess. Bland annat hade
även arbetsgivarna organiserat sig. I motionen betonades vikten av att finna
andra kampmedel än strejken. Det gick inte längre att segra i en lönestrid ens
88

Strejkutskottet 22/7 1919, A1:3, GF 84, FU. För avtalsrörelsen år 1919, strejken och
”palatsrevolutionen”, se t.ex. Wessel (1937), s. 350–357 och Björklund (1965), s. 161–243.
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Se t.ex. 10/10 1921, A1:1 och 12/1 1925, A.1b:3.c, A1:2, Skrädd, BekU, FU.
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För. 5/10 1918, A1:2, GF 84, FU.
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För. 17/4 1920 och allmänt personalsammanträde 21/4 1920, A1:3, GF 84, FU.
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Styr. 8/5 1920, A1:3, GF 84, FU och Uppsala Typografiska Förening (1935), s. 80–81.
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För. 15/5 1920, A1:3, GF 84, FU.
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Extra styr. 8/6 1920 och 15/7 1920, A1:3, GF 84, FU.
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Regelbundna träffar där fackliga organisationer i Mälardalen utbytte erfarenheter och
statistik, samt diskuterade i vilka frågor de skulle göra gemensam sak.
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om de viktigaste förutsättningarna – solidaritet och pengar – fanns. Motionen
pekade också på arbetsgivarnas intresse av långa avtalsperioder, för att under
lång tid hindra arbetarna från att ställa nya krav. Genom den kollektiva
individuella aktionen hade dock lönerna kunnat höjas avsevärt och ”arbets96
köparnes seger vid sommarens lönestrid blivit illusorisk”. I motionen
hävdades vidare att lokala avtal kunde användas i stället för riksavtal.
Makten inom fackförbundet skulle därmed decentraliseras. Motionären gick
ett steg längre och menade att kollektivavtal inte var nödvändiga över huvud
taget, istället skulle arbetarna arbeta under av dem själva löpande godkända
arbetsvillkor. Motionen utmynnade i ett yrkande att Mälardalsmötet skulle
göra ett uttalande i motionens anda och därmed bidra till att frågan kom
97
under debatt.
Liknande synpunkter har ofta framställts som syndikalistiska. Jag menar
att kritiken inte alls var ovanlig inom den reformistiska fackföreningsrörelsen. Många arbetare var skeptiska mot riksavtal med fastställd fredsplikt
och giltighetstid, samt mot begränsningar av avdelningarnas självbestämmanderätt. Uppsala Typografiska förening tillämpade den kollektiva individuella aktionen, men några mötesdeltagare uttryckte tvivel angående den
uppfattning om kollektivavtalen som uttrycktes i motionen. Farhågor om att
den enhetlighet som uppnåtts med riksavtalen skulle försvinna framfördes
och en talare var pessimistisk eftersom det nog skulle gå bra med lokala
98
avtal i högkonjunktur, men att det skulle bli svårt i lågkonjunktur. Motionen
fick vad det gäller kollektivavtalet inte avsedd verkan. Riksavtalsstrategin
behölls. Den kollektiva individuella aktionen blev dock ett fortsatt inslag i
förbundets lönepolitik och användes som ett komplement till kollektivavtalet.
I föregående kapitel framgick att organiserade typografer hade en skyldighet att försöka nå löneökningar under avtalsperioderna, och att de skulle
begära högsta möjliga lön eller den högsta lön som utgick för ifrågavarande
yrkesgrupp samt om lönerörelse pågick den lön vilken aktionen syftade till.
Uppsala Typografiska förening valde att ha samma minimilönekrav vid
samtliga arbetsplatser på orten. I det fall principen hade varit högsta lön för
ifrågavarande yrkesgrupp på respektive arbetsplats hade de företag som
betalade lägst lön kunnat få ny personal till en lägre lön än de företag som
99
betalade högre löner, vilket inte överensstämde med platskontrollens syften.
Uppsalaföreningen beslutade i oktober 1919 en nivå för hur mycket handsättare och tryckare som sökte plats skulle begära per vecka, och en nivå för
100
101
maskinsättare. Nivåerna justerades efterhand.
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För. 17/4 1920, A1:3, GF 84, FU.
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I några fall hade de arbetssökande problem med att driva igenom de av
föreningen fastställda lönekraven. När sådant skedde vållade det diskussioner inom föreningen. I juni 1920 provade föreningen taktiken att låta en
sättare anta en anställning för en mindre veckolön än det fastställda lönekravet under villkor att han efter 14 dagar begärde den stipulerade veckolönen. Om han då inte fick detta skulle han säga upp sig, vilket han också
102
gjorde. Experimenten misslyckades. Trots detta ville styrelsen prova tak103
tiken ännu en gång. Personalen på den berörda arbetsplatsen ville dock inte
vara med om detta utan krävde att föreningens beslut skulle respekteras. På
grund av klagomålen beslutade styrelsen höra föreningen. Albert Jonsson,
avdelningsförvaltaren, framhöll att skälen att lämna tillåtelse denna gång var
större eftersom tryckeriledningen självmant gått med på en något högre lön.
Sekreteraren, Karl Gustawson, påpekade att fallet under sommaren varit ett
misslyckat experiment och ansåg det lugnast att bokstavligen följa föreningens beslut. Föreningen beslutade stå fast vid de tidigare bestämda löne104
kraven, men styrelsen fick vid behov jämka.
När Uppsala Typografiska förening inte hade makt att genomdriva de
lönekrav som den beslutat skulle gälla jämkade den hellre på lönekraven än
att den gjorde medlemmar arbetslösa och därigenom fick stå för kostnaden i
105
form av arbetslöshetsunderstöd. Ett annat skäl till jämkning nedåt av det
fastställda lönekravet var vid ett tillfälle att bereda anställning åt en medlem
106
som på grund av invaliditet var svårplacerad.
Under de första åren av 1930-talet gjorde arbetsplats- och yrkesklubbar
inom Metall avdelning 50 framställningar om att använda platskontrollen för
att höja lönerna och undvika tillströmning av arbetssökande från andra
107
orter.

Anmälan till offentlig arbetsförmedling
Medlemmar i fackförbund som inte bedrev platskontroll och som inte hade
arbetslöshetskassor alternativt hade svaga arbetslöshetskassor var tvungna att
anmäla sig till den offentliga arbetsförmedlingen för att erhålla offentligt
understöd. Detta gällde medlemmarna i Beklädnads och Handels Uppsalaavdelningar. För de arbetslösa medlemmar i Beklädnads avdelning 66 och
101

Styr. 29/11 1919 och för. 15/5 1920, A1:3, GF 84, FU.
Extra styr. 8/6 1920 och styr. 11/9 1920, A1:3, GF 84, FU.
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Handels avdelning 36 som var i behov av understöd från de egna arbetslöshetskassorna blev anmälan till den offentliga arbetsförmedlingen obligatorisk från år 1935 då dessa anslöts till Gentsystemet.
Metall, Bleck- och Plåt och Typograferna hade egna arbetslöshetskassor
och försökte bedriva platskontroll. Medlemmarna i dessa förbunds Uppsalaavdelningar anmälde sig därför sällan till den kommunala arbetsförmedlingen. Anledningar att ändå uppmana medlemmarna att anmäla sig till den
offentliga arbetsförmedlingen var att göra den totala arbetslösheten synlig
och att sätta press på det allmänna att lösa frågan om arbetslöshetsunderstöd.
Även en gemensam anmälan av alla stadens arbetslösa genom FCO före108
språkades i detta syfte.
Bleck- och Plåt inledde år 1918 ett samarbete med den offentliga arbetsförmedlingen. Trots detta var det inte självklart för plåtslageriarbetare att
anlita den offentliga arbetsförmedlingen. Bleck- och Plåt avdelning 11
diskuterade år 1933 att använda den offentliga arbetsförmedlingen för att
kontrollera att arbetsgivarna inte bröt mot bestämmelsen om företrädesrätt
till snöskottning för plåtslageriarbetare. Föreningsstyrelsen föreslog att
arbetslösa medlemmar skulle anmäla sig till den offentliga arbetsförmedlingen dit arbetsgivarna sedan skulle ringa vid behov av arbetskraft.
Uppenbarligen var medlemmarna inte så pigga på detta. Föreningsmötet
ställde ett motförslag, vilket innebar att föreningen själv skulle ordna med
lokal vid Folkets Hus för förmedlingen av snöskottare. Eftersom det sistnämnda skulle bli dyrt fick styrelsen i uppdrag att utreda vilket sätt som var
109
lämpligast.

Uppsala FCO och platskontrollen
I tidigare kapitel har vi sett att LO-kongresserna år 1922 och 1926 sade nej
till en gemensam branschöverskridande platskontroll administrerad av de
Fackliga Centralorganisationerna. I Uppsala kom frågan åter upp på dagordningen år 1929. Uppsala FCO:s verkställande utskott utarbetade ett förslag, som Uppsalas fackföreningar uppmanades sända in utlåtanden över.
Den föreslagna platskontrollen var tänkt att reglera såväl intagning av medlemmar i de olika fackförbunden som intagning av arbetare på arbetsplatser.
Alla arbetssökande skulle anmäla sig, och även de som önskade bli medlemmar i de olika organisationerna. Anställning skulle anvisas i tur och ord108

År 1928 och 1931 uppmanade Metall avdelning 50 i detta syfte sina arbetslösa medlemmar
att anmäla sig till den offentliga arbetslöshetskommittén. 16/2 1928 och 19/3 1931, A1:1, M
50, FU. Uppsalas typografer fick år 1928, i samma syfte, uppmaning från förbundet att de
arbetslösa borde anmäla sig på den offentliga arbetsförmedlingen. Styrelsen i Uppsala Typografiska förening ansåg att effekten skulle bli bättre om fackföreningarna gemensamt, genom
FCO, vid lämpligt tillfälle anmälde samtliga arbetslösa i staden och gav sekreteraren i uppdrag att föra saken på tal på FCO:s årsmöte. Styr. 16/3 1928, A1:4, GF 84, FU.
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Se 9/2 1933, A1:1, BPU, FU.
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ning efter arbetslöshetens längd. FCO:s förslag innebar förbud mot arbetssökande direkt på arbetsplatser utan att anvisning först erhållits.
Uppsalatypograferna trodde att FCO:s förslag, om det genomfördes, inte
skulle göra nytta som stod i proportion till de kostnader och det arbete som
det medförde. Uppsalatypograferna betonade i sitt svar att det skulle bli svårt
att fastställa en rättvis norm för fördelningen av arbetstillfällena. Förutsättningar för att strikt tillämpa de föreslagna bestämmelserna om turordning
saknades och det var inte heller troligt att platskontrollen skulle kunna uppnå
makt över hela arbetsmarknaden. Platskontrollen kunde, enligt föreningen,
under särskilda förhållanden vara till nytta inom ett välorganiserat och väldisciplinerat fack som kontrollerade så gott som samtliga arbetstillfällen
inom yrket, men även där uppstod osämja då turordningen i vissa fall måste
brytas. Förbudet mot att söka arbete direkt på arbetsplatserna syftade till att
driva upp lönerna mellan avtalsuppgörelserna. Detta ansåg Uppsala Typografiska förening kunde nås genom att respektive fackföreningar bestämde
110
en lön under vilken de arbetssökande inte hade rätt att ta arbete. Metall
avdelning 50, vilken liksom Uppsalas typografer hade erfarenhet av egen
111
platskontroll, var skeptiska till samma punkter i FCO:s förslag. Någon
gemensam platskontroll organiserad av FCO blev inte av i Uppsala.

Daglig arbetstidsförkortning
I tidigare kapitel har framkommit att förkortad arbetstid i syfte att undvika
permitteringar och uppsägningar förekom inom olika verksamhetsområden
oavsett om det var avtalsreglerat eller inte. De utvalda fackförbundens
Uppsalaavdelningar hade olika inställning till daglig arbetstidsförkortning i
syfte att undvika permitteringar och uppsägningar. Bleck- och Plåt avdelning
11 och Uppsala Typografiska förening var de föreningar som hade störst
möjlighet att vara med och bestämma i frågan, men de valde olika alternativ.
För Bleck- och Plåt avdelning 11 var vad de uppfattade som arbetets rättvisa fördelning genom daglig arbetstidsförkortning under den döda säsongen
ett viktigt krav i syfte att undvika permitteringar och uppsägningar. År 1930
fick föreningen, vilket behandlats i kapitel 4, igenom kravet i avtalsförhandlingar utan öppen konflikt. Inget i Bleck- och Plåt avdelning 11:s efterlämnade handlingar tyder på att bestämmelsen inte följdes när föreningen väl
lyckats få in den i avtal.
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För. 1/6 1929, A1:4, GF 84, FU.
15/3 och 19/4 1928, A1:1, M 50, FU. Handels avdelning 36 ägnade sig i sin diskussion
angående förslaget mest åt förslaget om växelvis permittering, vilket föreningen var negativt
inställd till. 26/4 1928, A1:1, HU, FU. Vad de övriga fackföreningarna i urvalet ansåg om
förslaget framgår inte av de efterlämnade handlingarna.
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Endast vid ett tillfälle valde medlemmar i Uppsala Typografiska förening
att dela på det kvarvarande arbetet genom daglig arbetstidsförkortning för
alla på arbetsplatsen. Överenskommelsen ändrades senare till att en arbetare
112
i stället skulle permitteras var femte vecka. Vid daglig arbetstidsförkortning utgick inte arbetslöshetsunderstöd, vilket torde ha medfört att typografer som vid permitteringar och arbetslöshet hade relativt höga ersättningsnivåer ogärna valde alternativet arbetstidsförkortning.
De andra Uppsalafackföreningarna i urvalet verkar inte ha haft samma
möjlighet att vara med och bestämma i frågan. Inom Metall avdelning 50:s
verksamhetsområde förekom säsongarbete i cykelindustrin, vilket blev än
mer vanligt under 1920-talets senare hälft. Arbetsgivarna anställde onödigt
många under högsäsong och då säsongen var över blev de övertaliga avskedade eller så lät arbetsgivarna de fast anställda arbeta förkortad arbetstid.
Den årliga tillverkningen var relativt konstant men arbetsgivarna gick in för
att arbetet skulle ske på kortast möjliga tid. I samarbete med övriga avdelningar där cykeltillverkning skedde beslutade Metall avdelning 50 att i första
hand förorda förkortad arbetstid och i andra hand permitteringar. Övertid
113
skulle undvikas.
Handels avdelning 36 var negativt inställd till förkortad arbetstid och
permitteringar. Föreningen ansåg att sådana åtgärder ledde till sänkt levnadsstandard för samtliga arbetare och att de arbetslösa skulle vara bättre hjälpta
114
av att staten tog sitt ansvar och ordnade arbetslöshetsförsäkring.
Inom Beklädnads avdelning 66:s verksamhetsområde förekom arbetstidsförkortningar, men det verkar inte som att föreningen trodde sig kunna göra
115
något åt detta om inte uppenbara orättvisor förekom.

Permitteringar
Under den här aktuella tidsperioden var permitteringar och löner vid sådana
normalt inte avtalsreglerat. När en företeelse inte är avtalsreglerad har
rådande maktförhållanden stor betydelse för utfallet. Inom några områden
verkar det som om arbetsgivarna hade makt att permittera efter eget gottfinnande. Inom andra områden förekom permitteringar genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och personalen på den enskilda arbetsplatsen.
Olika maktförhållanden, skilda arbetsprocesser och löneformer samt om den
fackliga organisationen själv hade möjlighet att kompensera för inkomst112

Styr. 12/11 1921 och styr. 18/4 1922, A1:3, GF 84, FU.
Brev från Vel. A. B. Aug. Lindblads verkstadsklubb, Sthlm den 11/9 1926, E1a:1, M 50,
FU och Protokoll fört över förhandlingar vid konferens med representanter för
cykelindustrins arbetare, lördagen den 5 okt. 1929, A3:1, A4, M 50, FU.
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bortfall ledde till att olika principer förordades av de olika fackföreningarna i
urvalet i fråga om permitteringar. Bleck- och Plåt avdelning 11 och Uppsala
Typografiska förening var även i denna fråga de föreningar i urvalet som
hade störst möjlighet att vara med och bestämma.
Bleck- och Plåt avdelning 11 krävde förutom daglig arbetstidsförkortning
vintertid även företrädesrätt till snöskottning i syfte att undvika permitteringar och uppsägningar. Denna rätt infördes, vilket belysts i kapitel 4, i
avtal redan år 1907. Bleck- och Plåt avdelning 11 hade dock under 1920talets andra hälft och under 1930-talet svårt att få alla arbetsgivare att re116
spektera avtalsbestämmelsen. I syfte att hindra och beivra avtalsbrott
117
påpekade föreningen missförhållandet i en skrivelse till arbetsgivarna.
Eftersom frågan var avtalsfäst kunde arbetsgivarorganisationen inte gärna
öppet uppmana medlemmarna till avtalsbrott, men eftersom detta tydligen
inte var tillräckligt för att få alla arbetsgivare att avhålla sig från sådana
använde sig bleck- och plåtslageriarbetarna även av intern reglering. Medlemmarna på respektive arbetsplatser fick i uppdrag att förhindra att utomstående togs in så länge det fanns arbetslösa plåtslagare att tillgå, vilket
innebar att de skulle vägra arbeta tillsammans med någon som i strid mot
118
avtalet antogs till snöskottning. En annan metod Bleck- och Plåt avdelning
11 använde var att söka stöd hos andra arbetargrupper. Avdelningen vädjade
till de övriga byggnadsfackföreningarna om att deras medlemmar inte skulle
119
ta på sig snöskottning för en timlön som underskred plåtslageriarbetarnas.
Om arbetsgivarna fick betala samma lön oavsett vem de anlitade skulle
incitamentet att ta in utomstående arbetare för snöskottning minska. Med
denna metod kvarstod dock konkurrensen från oorganiserade arbetare. Detta
var tänkt att avhjälpas med kollektivavtalsparagrafen om företrädes- och
ensamrätt till arbete för organisationens medlemmar, men även när det
gällde denna förekom avtalsbrott från arbetsgivares sida.
I Typografernas riksavtal ingick sedan gammalt en paragraf om att väntpengar skulle utgå till arbetare som gick på beräkning (en slags prestations120
lön) vid arbetsbrist. Väntpengarna innebar att en garanterad minimilön
skulle betalas ut vid arbetsbrist. Beräkningssättarna hade dock svårt att hävda denna ersättning. Kruxet var att väntpengarna inte utgick med automatik,
utan att den enskilde arbetaren måste göra särskild framställning för att få
dem. När enskilda sättare krävde sin rätt resulterade det, enligt TypografTidning år 1917, ofta i att de istället avskedades. Tidningen uppmanade all
116
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personal att kräva väntpengar och exempel på att sådana krav snabbt gav
121
resultat framfördes. Problemet återkom under 1920-talets depression då
medlemmar under hot om avsked tvingades låta bli att hävda sin avtalade
rätt till väntpengar. I Typograf-Tidning krävdes av medlemmarna att undfallenheten skulle upphöra och att de skulle utnyttja förbundets resurser i
122
kampen. Exempel där detta givit resultat framhölls. Vid tillfällig arbetsbrist
var arbetare normalt sett tillgängliga på arbetsplatsen. Om arbetare vid
arbetsbrist inte behövde infinna sig på arbetsplatsen fungerade väntpengarna
som en slags permitteringslön.
År 1914 då många tryckerier lade ned eller inskränkte driften i samband
med första världskrigets utbrott beslutade Typografernas förbundsstyrelse att
halvera arbetslöshetsunderstödet eftersom den befarade att kassan annars
helt skulle tömmas. Förbundsstyrelsen drev krav på daglig arbetstidsförkortning eller växelvis permittering istället för uppsägningar och om någon ändå
måste sägas upp på grund av arbetsbrist förordade den att familjeförsörjare
123
skulle ha företrädesrätt till fortsatt anställning. Efter några månader höjdes
kritiska röster inom förbundet. Arbetstidsförkortningarna hade visat sig
lämna mycket över till arbetsgivarnas godtycke, då det inte fanns överens124
komna regler för hur de skulle ske. Politiken övergavs och slutsatsen blev
att en något större arbetslöshet hade varit att föredra framför att ge utrymme
125
för det godtycke som den förkortade arbetstiden skapade.
I samband med 1920-talskrisen aktualiserades permitteringsfrågan åter.
Typografernas förbundsstyrelse meddelade i januari 1921 förbud mot att gå
med på vare sig daglig arbetstidsförkortning eller permittering med åtföl126
jande löneminskning. I april 1921 begärde disponenten vid Berlings
förkortad arbetstid, vilket Uppsala Typografiska förening beslutade att inte
127
gå med på. Berlings avskedade istället. När föreningsstyrelsen sammanträdde med personalen för att ta reda på om uppsägningarna orsakat några
orättvisor framkom att arbetsgivaren försökt förmå personalen att avstå från
väntpengar i utbyte mot att inga uppsägningar skulle ske. Tre personer hade
trots detta begärt väntpengar, vilket var deras avtalsenliga rätt. Två andra,
vilka avstått från väntpengar hade ändå blivit uppsagda. Mötet beslutade att
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128

personalen hädanefter skulle kräva väntpengar och inte arbeta övertid. Alla
129
utom en uppsägning återtogs.
Från sommaren 1921 till våren 1924 förekom permitteringar bland
Uppsalas typografer. Föreningens och de olika personalklubbarnas beslut om
att acceptera permittering eller inte varierade bland annat beroende på om de
av arbetsgivarna begärda permitteringarna gällde arbetare som gick på
beräkning och således kunde begära väntpengar eller arbetare med fast
veckolön. Då arbetare med fast veckolön permitterades betalade förbundet
och föreningen ut arbetslöshetsunderstöd. När avtalsrörelse pågick skulle
permitteringar undvikas eftersom sådana drog ned den medellön som utgjorde utgångspunkt i förhandlingarna med arbetsgivarna.
Under åren 1921 och 1922 valde tryckeripersonalen vid Almqvist &
Wiksell (A & W) permittering när de ställdes inför alternativen permittering
eller uppsägningar. År 1921 var avtal redan tecknat, varför beslutet inte inverkade på avtalsrörelsen. Tryckarna som inte hade väntpengar i avtalet erhöll arbetslöshetsunderstöd. År 1922 ville disponent Hæggström på A & W
permittera snällpresstryckarna var tredje vecka och digeltryckarna varannan.
Personalen begärde att de båda tryckargrupperna skulle behandlas lika.
Resultatet blev att tryckargrupperna jämställdes, men att permittering skulle
ske var tredje vecka. För att undvika orättvisor skedde ingen permittering
under veckor innehållande helgdagar. Föreningsstyrelsen framförde att företaget borde ha pressats på ersättning för inkomstförlusten. Ordföranden
130
Hilmer Johansson påpekade att försök hade gjorts, men att det inte lyckats.
I september 1922 nådde permitteringarna även A & W:s sätteri. Föreningsordföranden, Hilmer Johansson, som ett år tidigare hade sett det som
solidariskt att hellre gå med på permitteringar än att skiljas från arbetskamrater tyckte det var olämpligt att gå med på permitteringar framgent.
Permitteringarna hade visat sig smittsamma och lett till att föreningen understödde en arbetskraftsreserv åt A & W. Sätteripersonalen beslutade att kräva
väntpengar när de var permitterade. Föreningsmötet framhöll att permit-
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Typografer var, enligt Internationella Typografsekretariatets regler, förbjudna att arbeta
övertid om det fanns arbetslösa medlemmar. Perlman (1970), s. 268. I november 1920 riktade
Uppsala Typografiska förenings möte kritik mot personalen vid A & W:s accidensavdelning
(den avdelning där småtryck, tillfällighetstryck producerades) som ansågs osolidarisk då den
arbetat övertid. För. 20/11 1920, A1:3, GF 84, FU. I maj 1928 gick rykten om att övertidsarbete förekom vid A & W på grund av arbeten som övertagits från Berlings nedlagda
tryckeri. Ordföranden fick i uppdrag att i stället försöka få en arbetslös placerad. Styr. 29/5
1928, Protokoll 2/11 1926–31/12 1929, A1:4, GF 84, FU.
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Berlings personal och styrelsen 3/5 1921 och Styr. 17/5 1921, A1:3, GF 84, FU. Ordföranden ansåg att den medlem som inte återtogs kunde behöva vila sig ett tag på grund av
svår sjukdom.
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Extra styr. 14/7 och för. 19/11 1921, extra för. 30/1 1922 och styr. 10/3 1922, A1:3, GF 84,
FU. Liknande krav kom år 1922 även från boktryckare Appelberg.
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teringar undergrävde allas ekonomi och att det var dags att sätta stopp för
131
dessa, men kunde inte finna någon ny strategi.
Disponenten vid Berlings, som inte fått permittera under sommaren 1921,
gjorde fortsatt motstånd mot väntpengarna. I oktober ville han sänka minimilönen vid beräkningsarbete för att minska på väntpengarna, vilket personalen
132
inte gick med på. Resultatet blev att fyra sättare sades upp. Strax därpå, i
december, ville disponenten vid Berlings ta bort hela kompetenslönen (den
lönedel som översteg avtalets minimilön) för tryckarna. Förhandlingarna utmynnade i en överenskommelse om oförändrade löner, men en tryckare
skulle permitteras varje vecka. Resultatet kunde ses som en ekonomisk vinst
för företaget, men en moralisk vinst för föreningen eftersom de gällande
133
lönerna var utgångspunkt i de kommande avtalsförhandlingarna. I februari
1922 hade permitteringarna på Berlings utökats till två tryckare varje vecka.
Fackföreningen som betalade ut arbetslöshetsunderstöd till de permitterade
tryckarna ansåg att detta blev för mycket och istället sades den sist anställde
digeltryckaren upp och de övriga skulle permitteras växelvis var femte
134
135
vecka. Den uppsagde tryckaren återtogs snart.
I september 1923 tyckte personalen vid Berlings att arbetsförhållandena
var olidliga, med arbetsbrist och en orättvis fördelning av det kvarvarande
arbetet. Föreningsordföranden påtalade att den oorganiserade först borde
bort. Berlings personal enades om att acceptera permittering under förutsättning att garanterad minimilön skulle utgå. Om de inte fick igenom kravet
136
skulle de ta konsekvenserna av detta (d.v.s. att några blev uppsagda). Disponenten gick med på förslaget och sätteripersonalen permitterades var
137
tredje vecka.
Mot slutet av år 1922 diskuterade Uppsala Typografiska förening synen
på permitteringar. Det framhölls att fast och tillfälligt anställda kunde se
olika på företeelsen. För dem som var säkra på sin plats var det inte så farligt
med ett kortare avbrott från arbetet, men för dem som redan hade en osäker
tillvaro kunde det vara olidligt. Teoretiskt kunde det ses som solidaritet
arbetskamrater emellan med permitteringar istället för uppsägningar, men
det var också idealiskt för arbetsgivarna. Permitteringarna kunde ses som en
aktion från arbetsgivarnas sida, vilken de fackliga organisationerna inte
funnit motmedel emot. Föreningsordföranden ansåg permitteringarna skadliga och att det vore bättre att ta uppsägningar i stället. Skadligheten bestod i
att permitteringar ledde till konjunkturanpassad arbetstid. Dessutom fick
131
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fackföreningen och förbundet stå för kostnaderna om sättarna inte lyckades
hävda väntpengarna och de fackliga organisationerna fick därmed försörja en
arbetskraftsreserv åt arbetsgivarna. Om permitteringarna inte skedde i en
förbestämd ordning gav de också utrymme för arbetsgivare att trakassera
vissa arbetare, det var också lätt hänt att permitteringarna spred sig. När en
arbetsgivare tilläts permittera krävde andra att få göra samma sak. Permitteringarna hade även dragit ned medellönen för det gångna året och detta
skulle försvåra nästa avtalsrörelse. Om ingen arbetade övertid skulle det bli
svårare för arbetsgivarna att permittera. En talare rekommenderade den
kollektiva individuella aktionen, men denna skulle inte fungera i de rådande
konjunkturerna. Ett annat alternativ var att exportera de övertaliga. Problemet var att det inte fanns någon annanstans att resa. Arbetsmarknaden var
138
lika dålig överallt. Uppsala Typografiska förenings ekonomi undergrävdes
av understödsutbetalningarna vid permittering. I februari 1923 föreslog
139
styrelsen att utbetalningarna av understöd vid permittering skulle upphöra.
I mars 1923 diskuterade Uppsala Typografiska förening vilka principer
som skulle följas när permitterade arbetare blev återkallade till arbete under
pågående permitteringsvecka. Wretmans personal hade fattat beslut om att
sådan arbetare endast skulle återgå i arbete om full veckolön utgick. Det
framhölls att det vore av stor vikt om även A & W:s personal fattade ett
liknande beslut. En mötesdeltagare framhöll att skillnaderna i löneformerna
gjorde det lättare med ett sådant beslut på Wretmans än på A & W, de förra
hade veckolön (och hade inte lön från företaget när de var permitterade) de
senare gick på beräkning (och kunde begära väntpengar när de var permitterade). Ordföranden framhöll faran för Wretmans personal om det kunde
påvisas att en sak gick för sig vid A & W men inte vid Wretmans. Föreningsmötet konstaterade att permitteringsidén hade kommit helt på avvägar
140
och blivit förfuskad.
Det var inte endast Uppsalatypograferna som tröttnat på permitteringar.
Våren 1924 utfärdade Typografförbundet förbud mot att gå med på några
141
nya permitteringar. I Uppsala bestämde sig föreningen för att slopa även de
påbörjade permitteringarna. För att undvika orättvisor skulle dessa först pågå
laget runt. Ett förslag om semester från 1 maj var också ämnat att lindra
stöten. En påminnelse utfärdades om att föreningens uppfattning var att anställningstiden i allmänhet skulle vara avgörande vid eventuella uppsägningar. I det fall permitteringarna avlöstes av uppsägningar skulle garantier
skaffas för att eventuella nyanställningar skulle omfatta minst 14 dagar,
138

För. 18/11 och för. 2/12 1922, A1:3, GF 84, FU. Ville någon ändå försöka emigrera skulle
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vilket avtalet föreskrev. Styrelsen meddelade de företag där permitteringar
142
förekom att föreningen efter den 15 maj 1924 inte längre godkände sådana.
Den 16 maj behandlade föreningsstyrelsen arbetsgivarnas reaktioner. Disponent Hæggström på A & W hade meddelat att han ämnade ta skrivelsen
”ad notam”. Från Wretmans hade meddelats att inga uppsägningar var att
vänta. Ledningen på Berlings ville att personalen skulle avstå från väntpengar för att hindra uppsägningar. Personalen hade dock bestämt sig för att
143
inte göra denna eftergift. I september 1924 beslutades att de som blivit
uppsagda med anledning av permitteringsförbudet skulle erhålla en högre
summa per vecka ur föreningens uttaxeringsfond, dock inte förrän de
kommit på det lägre förbundsunderstödet. Inom Typografförbundet betalades såväl lokalt som centralt understöd ut och arbetslöshetsersättningen
144
från förbundet utgick med olika nivåer under en ersättningsperiod.
Efter permitteringsförbudet år 1924 berörde Uppsalas typografer endast
145
vid enstaka tillfällen frågan. Under 1930-talskrisen skedde permittering vid
ett tillfälle, hösten 1933, då personalen vid A & W trots avrådan från förbundet gick med på permittering i en vecka för att undvika avskedanden,
vilket de fick utstå mycket klander för. En ur personalen på A & W framhöll
att de gått med på permitteringen för att hjälpa dem som annars skulle bli
uppsagda, att beslutet var föranlett av solidaritet med de egna arbetskamraterna. En mötesdeltagare framhöll att det var en missriktad solidaritet som
kunde få negativa konsekvenser för kollegor på andra arbetsplatser och vid
146
kommande avtalsuppgörelser.
Typografförbundet stod fast vid sitt beslut att inte längre godkänna
permitteringar. Sveriges Tryckeriers Arbetsgivareförbund (STA) begärde år
1939 hos Typografernas förbundsstyrelse att få använda permitteringar
under den då pågående krisen. Förbundet meddelade att det föredrog avskedanden. Cirkulär sändes till avdelningarna med uppmaning att inte arbeta
övertid under krisen och i görligaste mån förhindra nyanställning av lär147
lingar. Typograferna fann försöken med permitteringar under 1910- och
1920-talen så negativa att de aldrig senare gjorde någon permitteringsöverenskommelse.
Övriga Uppsalafackföreningar i urvalet hade säkerligen minst lika stora
bekymmer med permitteringar som Bleck- och Plåt avdelning 11 och
Uppsala Typografiska förening men hade inte samma möjlighet att vara med
och bestämma i frågan.
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Medlemmarna i Handels avdelning 36 diskuterade i mars 1926 huruvida
148
de pågående permitteringarna vid Lindvalls skulle anses oriktiga. Vad
föreningen kom fram till framgår inte. I juletid år 1927 hörde en medlem,
som skulle bli permitterad från Wollrats, sig för med avdelningen om det i
stället skulle vara möjligt att han och en annan medlem blev växelvis permitterade varannan vecka, eftersom de hade börjat sina anställningar vid
företaget samtidigt. Styrelsen tyckte att de berörda medlemmarna själva
149
kunde göra upp om detta. Handels avdelning 36 var år 1928 negativt
inställd till permitteringar eftersom föreningen ansåg att sådana ledde till
150
sänkt levnadsstandard för samtliga arbetare. Avdelning 36 ansåg permitteringar i princip skadliga, men förordade ändå i åtminstone två konkreta
151
situationer permittering före uppsägningar. År 1937 när Handels avdelning
36 försökte organisera kontorspersonalen vid Lindvalls permitterade företaget arbetare. Personalen var enig om att ingen arbetsbrist rådde och ansåg
därför att inga permitteringar fick ske. Förbundet tillkallades för att lösa
frågan. Någon månad senare rapporterades att de permitteringar som förekommit upphört och att kontorspersonalen var organiserad. Permitteringarna
tolkades som arbetsgivarens skrämskott för att hindra kontorspersonalens
152
organisering.
Inom Beklädnads avdelning 66:s verksamhetsområde förekom permitteringar, men det verkar inte som om föreningen trodde sig kunna göra något
153
åt detta om inte uppenbara orättvisor förekom. I maj 1929 var majoriteten
154
av föreningens medlemmar emot permitteringar. År 1929 och 1930 skedde
155
inga permitteringar. I april 1931 ställde föreningen kravet att om permit156
teringar skedde skulle de ske lika för alla. I november 1933 hade Upsala
Kappfabrik nyanställt trots att arbetare var permitterade. Notarie Söderberg
menade att de nyanställda inte kunde sättas i samband med de permitterade,
då de utförde arbeten till vilka inte annat än nybörjare, enligt honom, kunde
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157

användas. Sömmerskefackföreningen var mot permitteringar, men hade
inte makt att stoppa dem. Föreningen försökte dock genomdriva att permitteringarna skedde någorlunda rättvist.

Uppsägningar
I detta avsnitt belyses vad de utvalda fackföreningarna kunde göra och
gjorde vid vad de uppfattade som orättvisa avskedanden och vilka principer
de försökte få arbetsgivarna att följa vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och vilka problem de stötte på.

Åtgärder vid ”orättvisa avskedanden”
Olika slag av blockader var vanliga motmaktmedel vid orättvisa avskedanden. I juni 1908, då en arbetsgivare avskedat sex plåtslageriarbete i strid mot
avtalet därför att de inte var villiga att arbeta övertid och enligt arbetsgivaren
inte arbetade tillräckligt fort, beslutade Bleck- och Plåt avdelning 11 en158
hälligt att blockera arbetsplatsen från all arbetskraft.
Handels avdelning 36 vidtog vid åtminstone två tillfällen blockad mot
företag som sade upp utan saklig grund eller under sådana former att det
uppfattades som trakassering. Vid det första tillfället i juli 1921 då företaget
hade sagt upp utan att kunna påvisa saklig grund för sitt agerande nåddes
159
förlikning efter endast en dag. Vid det andra tillfället blev blockaden långvarig, från mars till november år 1930. En chaufför hade blivit avskedad från
sitt arbete vid Verkstadsgaraget under sådana former att trakasserier misstänktes. Som skäl för avskedet åberopade disponenten att medlemmen kommit för sent. Anledningen till den sena ankomsten var dock att bilen gått
sönder och fått bogseras in till staden. Eftersom disponenten vägrade att återta uppsägningen vidtog avdelning nyanställningsblockad och arbetsplatsen
avfolkades efterhand. Övriga fackföreningar i staden vidtog sympatiblockad,
vilket innebar att medlemmarna inte anlitade företaget. I november fick den
160
avskedade tillbaka sin anställning.
En form av trakasserier arbetsgivare kunde ägna sig åt var att vid arbetsbrist säga upp fler än vad situationen krävde för att på detta sätt komma åt
arbetarnas förtroendevalda. Ett exempel från Metall avdelning 50 år 1925
var när 39 arbetare blev uppsagda från Josef Erikssons på grund av arbetsbrist till dessa hörde klubbens ordförande som var svarvare. Avdelningen
157
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misstänkte att färre svarvare skulle ha sagts upp om arbetsgivaren inte hade
velat komma åt klubbordföranden. Misstanken styrktes då företaget nästan
omedelbart åter behövde en svarvare. Vid uppsägningarna hade arbetsgivaren lovat att de uppsagda skulle ha företrädesrätt till återanställning i
turordning efter anställningstid. Trots löftet återanställdes en svarvare med
kortare anställningstid än klubbordföranden. Verkstadsklubben antog enhälligt ett uttalande om att den tidigare klubbordföranden skulle beredas
plats på bekostnad av den som orättmätigt anställts och begärde hos förbundsstyrelsen att få arbetsplatsen blockerad för ny arbetskraft. Förbundet
ansåg att en partiell blockad skulle vidtas. Uppsalaavdelningens arbetsanvisningsföreståndare fick i uppdrag att se till att ingen svarvare anställdes och
att ingen arbetare som hade kompetens därtill omplacerades till platsen.
Förbundets verkställande utskott skulle meddela samtliga arbetsanvisningsföreståndare i landet att svarvare inte fick söka anställning vid Josef Erikssons velocipedfabrik i Uppsala. Den tidigare klubbordföranden fick dock en
annan anställning och avstod från platsen, varför den partiella blockaden inte
verkställdes. Den medlem som agerat osolidariskt blev dock klandrad för att
han sökt och antagit anställningen. Förbundet påpekade att det var bara var
rättvist om hans handlingssätt medfört att arbetskamraterna inte ville ha med
honom att göra och han uppmanades att lämna anställningen utan att uppge
161
motiv för uppsägningen till arbetsledningen.
Vid ett tillfälle blev en medlem med 55 års anställning vid tidningen
Upsala uppsagd på grund av arbetsbrist. I uppsägningen uppmanades han att
söka Typografförbundets pension, vilken arbetsgivaren skulle utöka med 100
kronor under innevarande år. Detta uppfattade föreningen som ett otillständigt tack för lång och trogen tjänst. Föreningsstyrelsen utfärdade nyanställnings- och övertidsblockad samt meddelade arbetsgivaren att Typograferna
inte hade någon pensionsfond och att företaget skulle vanhedras genom upp162
sägningens offentliggörande i Typograf-Tidning och Social-Demokraten.
Publiceringen i medlemstidningen syftade till att övriga typografer inte
skulle befatta sig med företaget. Publiceringen i Socialdemokraten vädjade
till allmänhetens sympatier.
Blockad från all arbetskraft, nyanställnings-, övertids- och sympatiblockader användes som motmaktmedel vid orättvisa avskedanden och
kompletterades med avfolkning och offentliggörande av skamligt agerande.
Platskontrollen spelade en viktig roll för att göra blockader och avfolkning
effektiva.
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Uppsägningar i samband med konflikter
När direktör Larsson vid Upsala Kappfabrik under konflikten år 1925 hotade
med att avskeda en brodös om hon inte gick tillbaka till arbetet gav sömmerskefackföreningen inte efter. Brodösen gick inte tillbaka och föreningen
163
beslöt lämna bidrag till henne.
I flera fall sade arbetsgivare inom Metall avdelning 50:s verksamhetsområde upp arbetare i samband med konflikt. Exempel finns på att avdel164
ningen i sådana fall förmådde dem att återta arbetarna. Även en del av
skrädderiarbetarfackföreningens medlemmar hindrades efter konflikt att
återgå till sina anställningar, vilket enligt föreningen visade på att arbets165
givarna höll sig med en så kallad svart lista.

Uppsägningar på grund av arbetsbrist
Typograferna hade avtalade turordningsregler åren 1901–1909. I Bleck- och
Plåt avdelning 11:s avtal infördes sådana år 1910 och var gällande under
återstoden av undersökningsperioden. Handels avdelning 36 lyckades under
1920- och 1930-talen relativt ofta få in sådana i avtalen. Metall hade endast
få avtal och avtal omfattande få medlemmar som innehöll turordningsregler
och det först sent under den här aktuella tidsperioden. Inom de båda beklädnadsarbetarfackföreningarna förekom inte turordningsregler i avtal.
Arbetsgivarna inom Bleck- och Plåt avdelning 11:s verksamhetsområde
följde vanligtvis turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Endast vid ett tillfälle skedde uppsägningar i strid med turordningen. Föreningen beslutade då att ställa krav på att detta skulle ändras så att den sist
anställde i stället sades upp, och om detta inte skedde skulle den aktuella
166
verkstaden blockeras.
Handels avdelning 36 hade ett avtal innehållande turordningsregler vid
mejeriet. Trots detta blev i december 1925 en medlem uppsagd i strid mot
turordningen. Föreningen ansåg sig dock inte kunna göra något åt saken då
167
han redan slutat när den fick kännedom om saken.
Uppsala Typografiska förening ägnade under 1920-talskrisen större intresse åt permitteringsfrågan än åt vilka principer som borde tillämpas vid
avskedanden på grund av arbetsbrist. Först i slutet av april 1923 beslutade
föreningen att den skulle hävda principen sist in först ut. Vid föreningsmötet
163

2/2, 9/2 och 16/2 1925, A1:2, A1:1, BekU, FU. En annan sömmerska agerade
blockadbrytare, men efter att konfliktkommittén besökt henne upphörde hon med detta.
164
Brev till avdelning 50 från Uppsala Rörarbetareklubb av den 26/2 1934, F1a:4, M 50, FU
och 15/3 1934, A1:1, M 50, FU.
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Kortfattad 70-årsberättelse för Sv. Bekl.arbetarförb. avd. 66, skräddarsektionen, B1a:1,
Skrädd, BekU, FU.
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10/12 1931, A1:1, BPU, FU.
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Ordinarie möte 20/12 1925, A1:1, HU, FU.
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framkom att personalen vid A & W alltid försökt att skydda de gifta, men
ordföranden ifrågasatte om detta var riktigt. Biträden var också en kategori
som det borde tas hänsyn till. De hade ju inte yrkesutbildning, vilken i sig utgjorde ett slags anställningsskydd. Arbetsgivarna hade gjort försök att gallra
bort de äldsta biträdena. Ordföranden yrkade att föreningen borde uttala sig
för att den sist anställde först skulle sägas upp, då det var det enda sättet att
skydda de äldre. Övriga talare anslöt sig till ordförandens uppfattning, men
menade att även om den principen följdes kunde det få otrevliga konse168
kvenser och att det fanns svårigheter med ett generellt beslut i frågan.
Vid två tillfällen lät Uppsala Typografiska förening bli att beivra uppsägningar i strid med den turordning den beslutat hävda. I det ena fallet ville
den uppsagde inte ta strid för platsen varför föreningen inte ansåg sig kunna
169
agera. I det andra fallet var det en medlem som ständigt stod i skuld till
avdelningen som blev uppsagd, vilket föreningen lät bero för att skydda en
170
klar medlem, ett exempel på vikten av att inte slarva med kontingenten.
Vid ett tillfälle skedde en äldreavgång. Då två sättare blivit uppsagda från
Berlings på grund av arbetsbrist avstod en äldre organiserad typograf, som
inte var beroende av anställningen, sin plats till förmån för en av de upp171
sagda.
Inte heller Metall avdelning 50 hade turordningsregler i avtal, men försökte år 1922 ändå hävda principen att familjeförsörjare och de med längst
172
anställningstid skulle ha företrädesrätt till fortsatt anställning.
Beklädnads avdelning 66 hade inga avtal innehållande turordningsregler
och små möjligheter att driva igenom sådana utan avtal i handen. Vid några
tillfällen lyckades föreningen ändå göra något för uppsagda medlemmar. När
Upsala Kappfabrik år 1939 sade upp två arbetare fick den ene efter förhandlingar vara kvar och när Söderbergs avskedade några arbetare utverkade
173
föreningen förlängd uppsägningstid.

Företrädesrätt till återanställning
Företrädesrätt till återanställning för dem som blev uppsagda på grund av
arbetsbrist var ett vanligt förekommande krav från fackföreningarna och där
det fanns turordningsregler i avtalen var även denna företrädesrätt ofta
avtalsfäst. Det visade sig dock att denna rätt ibland kunde få för fackför168

För. 21/4 1923, A1:4, GF 84, FU.
Styr. 26/11 1923, A1:4, GF 84, FU.
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Styr. 14/9 1925, A1:4, GF 84, FU. Det var inte endast vid uppsägningar det var viktigt att
avgifterna sköttes. Vid ett tillfälle när Östmans tryckeri anställt en medlem som stod i skuld
försökte föreningsstyrelsen få företaget att i stället ta in någon av de skuldfria arbetslösa
medlemmarna. Styr. 1/6 1926, A1:4, GF 84, FU.
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Styr. 18/2 1927, A1:4,GF 84, FU.
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15/2 1922, A1:1, M 50, FU.
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20/2 och 20/3 1939, A1:7, A1:2, och styr. 13/4 1939, A2:2, A2:1, BekU, FU.
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eningarna negativ verkan. När Typograferna hade infört sitt permitteringsförbud kringgick arbetsgivare detta genom att utnyttja den av fackföreningen
hävdade företrädesrätten till återanställning så att avskedanden fungerade
som förtäckta permitteringar. Vid 1930-talets mitt vidtog tidningen Upsala
och Wretmans uppsägningar så snart arbetstillgången avtog, övertygade om
174
att de vid behov skulle återfå samma person som de avskedat. För att lösa
problemet ville styrelsen ha fullmakt från föreningen att i samråd med de
berörda få göra undantag från företrädesrätten till återanställning i sådana
fall. Det var inte styrelsens mening att helt häva det förutvarande beslutet,
men den ville kunna ändra på ordningen när arbetsgivare missbrukade
regeln. En avigsida med en eventuell förändring var dock att det kunde
tänkas att arbetsgivare skulle försöka klara sig utan hjälp om de inte fick den
de ville ha. Föreningen beslutade att styrelsen i samråd med berörda med175
lemmar fick avgöra frågan från fall till fall. När sedan faktorn på tidningen
Upsala erbjöd en tidigare anställd tillfällig anställning hänvisade denne till
avdelningsförvaltaren som sammankallade styrelsen. Föreningen ville få slut
på förfarandet, men eftersom ingen annan annonssättare var arbetslös fick
den tidigare anställde ta platsen. Samtidigt meddelades arbetsgivaren att den
176
vid eventuella framtida behov inte kunde räkna med att få samma person.
I februari 1932 varslades kapplaget vid Söderbergs om att det skulle upp177
höra och i april blev hela laget uppsagt. Beklädnads avdelning 66 försökte
att få uppsägningarna återtagna men detta ledde inte till omedelbart resultat.
Först i augusti lovade företagets chef, hovrättsnotarie Söderberg, att ta
178
tillbaka sömmerskorna. Detta blev dock inte av då det var ont om arbete
under hösten. Arbetarna gick med på omplaceringar i syfte att undvika ytter179
ligare uppsägningar. Arbetslösheten inom Beklädnads avdelning 66 var
180
181
stor under år 1932. År 1933 följde ännu fler uppsägningar. Beklädnads
ombudsman Ivan Larsson försökte få de uppsagda sömmerskorna åter182
tagna. Arbetsgivaren hävdade sin rätt att avskeda i vilken ordning som
183
helst, oavsett anställningstid. I centrala förhandlingar togs till protokollet
174

8/2 1935, A1:5, GF 84, FU.
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20/6 och 15/8 1932, A1:5, A1:1, BekU, FU.
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17/10 1932, A1:5, A1:1, BekU, FU.
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Se Årsberättelse för Sv. Beklädnadsarbetareförbundet, avd. 66 i Uppsala omfattande tiden
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15/5, 19/6, 21/8 och 18/9 1933, A1:5, A1:1, BekU, FU.
182
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175

240

184

att de avskedade i mån av tillgång på lämpligt arbete skulle återanställas.
Istället sände Söderbergs arbete till Örbyhus och till hemsömmerskor. Beklädnads avdelning 66 beslutade besöka hemsömmerskorna och att genom
FCO göra folk uppmärksamma på att inte söka arbete vid Söderbergs efter185
som de behandlade arbetarna så illa. Företaget sattes i blockad.
I april 1924 avrådde Metallarbetareförbundet vid en tvist om avskedanden vid AB Josef Erikssons sin Uppsalaavdelning från blockad eftersom
cykelverkstäderna alltid avskedade då säsongen närmade sig sitt slut.
Blockad skulle ske först om företaget vid behov av ny personal vägrade
återta de tidigare anställda. För de orättvisa avskedandena skulle rättelse
begäras och under alla omständigheter skulle avdelningen kräva företrädes186
rätt till återanställning för tidigare anställda.

Anställningsskydd vid sjukdom och värnplikt
Normalt sett verkar det ha varit praxis att arbetare återtogs på sin plats efter
tillfrisknande från sjukdom och efter värnpliktstjänstgöring oavsett om det
stod i avtal eller inte. I några fall förekom dock att arbetsgivare inte ville
187
återta efter sjukdom respektive värnplikt. Både i fråga om återgång efter
sjukdom och efter värnplikt fanns ett kryphål för arbetsgivare. Då saklig
grund för avsked inte behövde anges kunde de återta personerna för att omedelbart säga upp dem med den i avtalet stadgade uppsägningstiden.
I SFS 727/1939 infördes förbud mot avsked vid värnplikt. Förordningen
tillät dock, som övergångslösning, att överenskommelser om tillfällig anställning fram till värnplikt kunde göras före den 1 april 1940, gällande dem
som anställts före den 17 oktober 1939. Metalls förbundsstyrelse uppmanade

184

I januari 1932 gick AB Hjalmar Söderberg med i arbetsgivarorganisationen Sveriges
Konfektionsindustriförbund och förhandlingar inleddes om införlivande i riksavtalet för herrkonfektionsindustrin. Det tog dock drygt ett år innan avtal tecknades. Protokoll vid underhandlingssammanträde mellan Sveriges konfektionsindustriförbund och Svenska Beklädnadsarbetareförbundet rörande frågan om kollektivavtal hos AB Hj Söderberg i Uppsala,
hållet därstädes den 25 januari 1932, förhandlingsprotokoll 17/12 1932, protokoll 12–15 och
23/1 samt 3 och 7/2 1933, A4:1 Hjalmar Söderbergs verkstadsklubb, A1:1 BekU, FU. Avtalet
skulle gälla från den 8/2 1933. För överenskommelsen om återanställning se Protokoll vid
sammanträde mellan Sveriges Konfektionsindustriförbund och AB Hj. Söderberg i Uppsala, å
ena, samt Svenska Beklädnadsarbetareförbundet å andra sidan angående vissa avskedanden
hos bolaget, hållna i Stockholm onsdagen den 21 juni 1933, A4:1, Hjalmar Söderbergs verkstadsklubb A1:1, BekU, FU.
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20/11 1933, A1:5, A1:1, BekU, FU.
186
Brev från förbundet, Fritjof Ekman, Sthlm den 30/4 1924, E1a:1, M 50, FU.
187
Se styr. 16/4 1923, A1:3; styr. 27/9 1926, A1:4, båda i GF 84, FU och 16/11 1936, A1:1, M
50, FU. I juli 1921 hotade ledningen vid Berlings en sättare med avsked efter återkomsten
från värnplikten, om han krävde väntpengar. Föreningsordföranden fick i uppdrag att ordna så
att de avtalade väntpengarna betalades ut. Extra styr. 14/7 1921, A1:3, GF 84, FU.
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styrelserna och arbetsanvisningsföreståndarna att vara uppmärksamma på att
188
några sådana avtal inte träffades.

Lärlingsregulativ
Lärlingsregulativ, vilka reglerade hur många lärlingar som fick finnas på en
arbetsplats, var som tidigare nämnts en viktig bestämmelse för fackföreningarna inom de verksamheter där reglerad yrkesutbildning förekom.
Bland typografer hade lärlingsregulativet en lång historia och det togs även
med i riksavtalet från år 1901. Det förlorades dock när Boktryckareföreningen gick med i SAF. Bleck- och Plåt avdelning 11 hade lärlingsregulativ i avtalet från år 1910. I de övriga i detta kapitel behandlade fackföreningarna var det inte aktuellt med något lärlingsregulativ förrän Metall
vid tidsperiodens slut fick in en bestämmelse i verkstadsavtalet om att
lärlingar inte fick anställas i så stort antal att utbildningen äventyrades.
År 1932 fann Bleck- och Plåt avdelning 11 att en verkstad hade tagit in
fler lärlingar än avtalet tillät, detta ansåg föreningsmötet upprörande med
tanke på den stora arbetslösheten. Verkstadslaget på arbetsplatsen i fråga
fick i uppdrag att ordna saken och övriga verkstadslag uppmanades att kon189
trollera avtalets efterlevnad. I mars 1934 beslutade föreningen att försöka
190
stoppa all antagning av nya lärlingar.
Under 1930-talets senare hälft hade Bleck- och Plåt avdelning 11 problem med att få arbetsgivare att följa avtalets bestämmelse om lärlingars
maximiålder vid anställning. Föreningen beslutade att ta in de överåriga
lärlingarna som medlemmar, men hade problem med att förhandla om
avtalsenlig lön eftersom arbetsgivarna enligt avtalet hade ensam bestäm191
manderätt över förstaårslärlingar. I juli 1937 kringgick Albinssons plåtslageri lärlingsregulativet genom att ta in en springpojke när de enligt avtalet
192
inte fick ta in fler lärlingar. Vid ett annat tillfälle hade Hållén och
Andersson antagit en lärling mer än vad avtalet tillät och denne var dessutom
äldre än avtalets maximiålder föreskrev. Två representanter för Avdelning
11 sökte upp firman och gav Hållén ultimatum att inom fyra dagar avskeda
lärlingen, vilket han även lovade att göra. Tio dagar efter ultimatumets ut193
gång var dock lärlingen fortfarande anställd. Vid ett förnyat besök hos
188

21/12 1939, A1:1, M 50, FU. Se även förbundscirkuläret nr 38 1939.
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190
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191
14/5 1936, 14/1 och 8/4 1937, A1:1, BPU, FU.
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Protokoll fört vid skiljenämndsmöte mellan Sveriges Bleck o Plåtslageriarbetsgivareförbunds 3 distrikt och Sv. Bleck o Plåtslagareförb. avd. 11 Uppsala den 5/12 1938, F1, BPU,
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Hållén och Andersson, framkom det även att Hållén i sällskap med lärlingen
utfört ett större arbete än vad avtalet tillät arbetsgivare att utföra. Hållén
visade ingen vilja till rättelse. Ärendet gick till skiljenämnd, vilken enhälligt
konstaterat att öppet avtalsbrott förelåg såväl beträffande lärlingens ålder
som beträffande arbetsgivarens deltagande i produktionen. Skiljenämnden
beslutade att Hållén skulle betala skadestånd för anställandet av den över194
åriga lärlingen samt ersätta avdelningen för det arbete som han själv utfört.
År 1924 var Uppsalatypograferna oroade av överrekryteringen till yrkena.
A & W hade sedan boktryckeriarbetsgivarna gått med i SAF och förbundet
tvingats släppa lärlingsregulativet anställt många lärlingar, vilket andra arbetsgivare kunde ta efter. Eftersom frågan har stor betydelse i arbetslöshetstider behandlade föreningen frågan. Personalklubbarna fick i uppdrag att
påverka lärlingarnas föräldrar, vilket innebar att de skulle förmå sina barn att
söka sig någon annanstans. Personalklubben vid A & W fattade beslut i en195
lighet med föreningsbeslutet. Beslutet orsakade ståhej och i februari 1925
behandlade föreningen en motion rörande beslutet i lärlingsfrågan. Motionären yrkade på antingen ett hävande eller ett understrykande. En talare
ansåg att beslutet riskerade leda till att de organiserades barn försvann från
yrket och att de i stället skulle få hålla tillgodo med borgerlighetens barn. En
annan talare hade en son som genomgått yrkesskolan och fått anställning på
Appelbergs, men då kolleger påtalat det olämpliga hade sonen tagits där
ifrån. Alla var dock inte lika solidariska mot beslutet utan det som hände
därefter var att en annan typografson tog platsen. Ordföranden såg föreningens beslut som ett ringa surrogat för det förlorade lärlingsregulativet
och ansåg att man var tvungen att använda gerillakrigets taktik när man inte
kom någon vart på annat sätt. Så länge ingen kom på något bättre höll han på
beslutet. Det kunde inte lyckas överallt, men det borde ju också användas
196
med lite urskillnad. Frågan bordlades två gånger. Andra avdelningar hördes
i frågan. Gävle hade inte själv fattat beslut i frågan men rekommenderade att
antingen framhålla yrkets avigsidor och ringa inkomstmöjligheter för lärlingar eller att bryskt isolera dessa. Avdelningarna i Stockholm och Göteborg hade tillämpat samma princip som i Uppsala med gott resultat.
Förtroendemannen Sigvard Cruse menade dock att förfarandet var olämpligt
och ansåg att framställning skulle göras till arbetsgivarna. Uppsalaföreningen hävde sitt tidigare beslut, men skulle hålla ett vaksamt öga på
197
lärlingstillströmningen.
Ibland var det uppenbart att arbetsgivare försökte ersätta utbildad arbetskraft med billigare lärlingar. Vid ett tillfälle antog tidningen Upsala en
194

Protokoll fört vid skiljenämndsmöte mellan Sveriges Bleck o Plåtslageriarbetsgivareförbunds 3
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195
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förstaårslärling som färdiggörare trots att avtalet föreskrev utlärd hand198
sättare. Cruse framhöll att bestämmelsen måste följas. Detta meddelades
199
faktorn på tidningen Upsala och denne lovade att rätta till saken.
På föreningens årsmöte 1930 undrade en medlem om lärlingsregulativet
följdes vid A & W:s sätteri där en massa lärlingar tagits in på senare tid.
Ordföranden meddelade att något avtalat regulativ inte längre fanns. Det
enda som var att göra var att spjärna emot vid antagande av lärlingar. Med
200
avtalet i hand kunde ingenting göras. Det faktum att en medlem mer än tio
år efter lärlingsregulativets borttagande ur avtalet undrade om det följdes
tyder på att föreningen trots allt ändå någorlunda lyckades upprätthålla proportionerna mellan lärlingar och utlärda.

Kampen om arbetstillfällena mellan arbetare och
arbetsgivare och deras söner
Arbetsgivarnas deltagande i arbetet var, vilket redan behandlats i kapitlet om
avtalsutvecklingen och som skymtats under rubriken lärlingsregulativet, den
största tvistefrågan inom plåtslageriet i Uppsala under 1930-talet. I mars
1930 fick Bleck- och Plåt avdelning 11 in begränsningar av arbetsgivarnas
deltagande i produktionen i avtalet. Det dröjde dock inte länge innan olika
201
avtalsbrott började uppdagas. Det var inte heller bara arbetsgivarna som
utförde otillåtet arbete: också verkmästare, som enligt den gällande förmans202
klausulen inte skulle deltaga i arbetet, utförde i vissa fall sådant.
Hur beivrade då Bleck- och Plåt avdelning 11 avtalsbrotten och vilka
resultat nådde den? I ett fall verkar föreningen ha nöjt sig med att tala med
de berörda arbetsgivarna och förklara det oriktiga i saken och i ett annat med
203
ett löfte från arbetsgivaren att i framtiden hålla sig inom avtalets ram. Vid
andra tillfällen mätte avdelningen upp arbeten och lämnade in räkning till de
felande arbetsgivarna, vilka tvingades att betala fackföreningen summan på
204
det utförda arbetet. I två fall togs frågan upp i skiljenämnd. I det första
fallet framgår inte vad resultatet blev. I det andra fallet beslutade nämnden
att arbetsgivarens förfaringssätt stred mot avtalet och tillstyrkte avdelningens
198
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hemställan om rätt att mäta arbetet och ta ut betalning. Nämndens utslag var
205
enhälligt. I juli 1933 begärde avdelning 11 sympatiåtgärder då en arbetsgivare utfört arbete på ett nybygge. Åtgärd kunde inte ske förrän övriga
byggnadsarbetare fått Centralrådets (en samverkansorganisation för fackförbunden i byggbranschen) medgivande. Centralrådets svar innebar att övriga
fackföreningar skulle påverka byggmästare så att dessa inte lät oorganiserade
arbetsgivare utföra plåtslageriarbeten på deras arbetsplatser. Byggmästarna
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lovade att i största möjliga utsträckning respektera detta.
Avdelning 11 ville inte endast begränsa arbetsgivarnas deltagande i produktionen utan även deras söners. Detta lyckades den dock inte få infört i
avtal. Avdelningen hade inte heller endast problem med att arbetsgivarna lät
sina egna söner utföra arbete utan även med arbetsgivare som anlitade andra
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arbetsgivares söner. Arbetsgivarsönerna var inte fackligt organiserade, men
då Avdelning 11 inte kunde hitta något sätt att hålla dem borta från arbetet
208
beslutade den i oktober 1938 att de istället skulle tas in som medlemmar.
I november begärde en arbetsgivarson inträde och i december ytterligare
några, och det blev då dags för avdelningen att ställa sig frågan vad de skulle
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göra med dem som inte begärt inträde.
Frågan om arbetsgivarsöners arbete och medlemskap var inte lätt att
förhålla sig till. Arbetsgivare och deras söner tog ju arbetstillfällen från
plåtslageriarbetarna om de deltog i arbetet. Bleck- och plåtslagarna accepterade dock inte arbetsgivare som inte var yrkesutbildade, så om det var
tänkt att en son skulle efterträda sin far som företagare måste ju denne på
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något vis få sin utbildning. Om sönerna i stället betraktades som arbetare
skulle de vara med i föreningen, vilket kunde leda till intressekonflikter för
sönerna och obehag för arbetarna då arbetsgivarna fick en direktkanal från
föreningens sammanträden. Det torde även ha varit svårt för facket att
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förhandla för en medlem i arbetsgivarens familj.
Bleck- och Plåt avdelning 11 var den enda av de undersökta fackföreningarna som hade uttalade problem med konkurrens om arbetstillfällena
från arbetsgivarna. Inom de övriga föreningarna förekom dock konkurrens
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om arbetstillfällena från arbetsgivarnas förtroendemän. Förmansproblematiken har jag dock inledningsvis avgränsat mig ifrån varför jag nöjer mig
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med att konstatera att förmäns deltagande i arbetet var ett vanligt före213
kommande problem för fackföreningarna.

Sammanfattning
Två av de utvalda fackföreningarna i Uppsalaundersökningen, Sömmerskefackföreningen och Handels avdelning 36 saknade förutsättningar att bedriva
en systematisk platskontroll då organisationsgraden var alltför låg under den
här aktuella tidsperioden. Övriga fackföreningar i urvalet försökte, med
varierande resultat, bedriva platskontroll. Särskilt inom Uppsala Typografiska förening, som omfattades av riksavtal, utgjorde platskontrollen en
viktig del av verksamheten.
För att platskontrollen skulle fungera krävdes engagerade medlemmar
som var villiga att agera solidariskt och att ställa upp på många gånger
betungande förtroendeuppdrag. Det behövdes också principer för arbetsanvisningen som hade legitimitet bland medlemmarna. Några principer för en
rättvis fördelning av arbetstillfällena var att den som varit längst arbetslös
först skulle beredas arbete. Bland dem som blev arbetslösa samtidigt skulle
den som varit medlem längst först placeras, vilket utgjorde ett skydd för
äldre arbetare. Vid ombytessökande skulle den som först anmält sig först få
byta anställning. För att förhindra att vissa fick upprepade visstidsanställningar medan andra blev helt utan skulle den som fick en visstidsanställning
på ett företag inte ha företrädesrätt till anställning vid nästa tillfälle då företaget i fråga sökte personal. Andra faktorer fackföreningarna hade att förhålla sig till vid arbetsanvisningen var arbetsgivares önskemål om att få
anställa viss person och medlemmarnas allmänna lämplighet och lämplighet
för visst arbete. Krockar kunde ske mellan olika principer varför varje fall
måste bedömas för sig.
Fackföreningarnas ekonomiska resurser var inte outtömliga och därför
ställdes stora krav på medlemmarnas geografiska rörlighet. Vid låg arbetslöshet kunde större hänsyn tas till framför allt äldre arbetare som inte ville
eller kunde ta arbete på annan ort. Det kunde inte förväntas att medlemmarna
endast av ideologisk övertygelse alltid skulle agera solidariskt i pressade
situationer. Avstängning från arbetslöshetsersättning utgjorde sanktion mot
dem som inte följde platssökningsbestämmelserna. Andra sanktioner var
muntlig varning, utfrysning och offentliggörande av osolidariskt agerande.
Hänsyn togs till förmildrande omständigheter.
Några av platskontrollens syften var att undvika kostsamma konflikter
och om sådana ändå uppstod skydda fackligt aktiva och hindra en oordnad
återgång till arbetet. För Typograferna, som hade den starkaste platskon213

För förmansproblematiken se t.ex. Geijer (1960).
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trollen tycks det i stort sett ha fungerat väl. Platskontroll utgjorde också
grund för att kollektiva individuella aktioner skulle ge resultat.
Medlemmar i Beklädnads avdelning 66 och Handels avdelning 36
saknade arbetslöshetskassor med tillräcklig kompensationsförmåga och var
därför tvungna att anmäla sig till den offentliga arbetsförmedlingen om de
var i behov av understöd. I syfte att göra den totala arbetslösheten synlig och
sätta press på det allmänna att ordna arbetslöshetsförsäkring uppmanades
även de andra fackföreningarnas medlemmar att anmäla sig till den offentliga arbetsförmedlingen.
Vid 1920-talets slut diskuterades en gemensam platskontroll administrerad av Uppsala FCO. De fackföreningar som hade erfarenhet av platskontroll trodde inte att det fanns förutsättningar för att en sådan skulle lyckas
ta makten över arbetsmarknaden. Förslaget genomfördes inte.
I praktiken var det inte lätt att vara rättvis och solidarisk och det önskvärda var inte alltid det möjliga. Arbetsanvisningen och arbetslöshetskassorna anpassades till såväl lokala som centrala krav och behov, samt till de
tillgängliga maktresurserna och till de betingelser för makt som fanns inom
respektive verksamhetsområde.
Bleck- och Plåt avdelning 11 och Uppsala Typografiska förening hade
störst möjlighet att vara med och bestämma i fråga om inskränkt arbetstid
och permitteringar. Permittering och löner vid sådana var normalt inte
avtalsreglerat under den här aktuella tidsperioden. Inom vissa områden hade
arbetsgivare makt att permittera efter eget gottfinnande, inom andra skedde
permitteringar efter överenskommelse mellan personalen och arbetsgivaren.
År 1914 och under 1920-talets krisår gick medlemmar i Uppsala Typografiska förening med på permitteringar av solidaritet med sina närmaste
arbetskamrater som annars skulle bli arbetslösa. Solidariteten på arbetsplatsnivå kunde dock i vissa fall stå i motsättning till solidariteten mellan
kollegor på den lokala arbetsmarknaden och inom förbundet. Inom Typografförbundet var det lokala självbestämmandet högt värderat. Förbundet
avrådde vid flera tillfällen från permitteringar, men ansåg inte att det kunde
förbjuda medlemmarna att gå med på sådana förrän situationen blev ohållbar. Normalt överlät avdelningen till arbetsplatsklubbarna att själva bestämma i sina inre angelägenheter. Först när beslut på klubbnivå inverkade på
förhållandena på andra arbetsplatser ansågs det vara en fråga för föreningen.
År 1924 hade permitteringarnas negativa verkningar blivit så uppenbara att
Typograferna införde permitteringsförbud. Beslutet grundades på erfarenheterna av att permitteringar varit skadliga för den fackliga organisationen.
Skadligheten hade bestått i att de lämnat utrymme för arbetsgivarens godtycke, att en orättvis fördelning kunde ske; att medellönen sänktes, vilket var
till nackdel i avtalsförhandlingarna, att de var smittsamma, att den fackliga
organisationen understödde en arbetskraftsreserv åt arbetsgivarna, att det
innebar konjunkturanpassad arbetstid och att allas ekonomi undergrävdes.
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Beslutet var föranlett av de negativa erfarenheterna, men det är även troligt
att det var lättare att fatta ett sådant beslut när den värsta krisen var över.
Att betala ut understöd vid permitteringar var möjligt endast för ett ”rikt”
förbund som Typograferna. Detta kan vara en orsak till att tanken på att dela
på arbetet genom daglig arbetstidsförkortning var mer lockande för medlemmar inom mindre bemedlade förbund. Vid förkortad arbetstid utgick inte
arbetslöshetsunderstöd, vilket var ett skäl för typografer att avstå från denna
åtgärd. Inom de förbund som inte hade råd att betala ut arbetslöshetsunderstöd gav en daglig arbetstidsförkortning en jämnare inkomst än permitteringar. I tidigare kapitel om kollektivavtalsbestämmelser som begränsar
§ 23 har vi sett att daglig arbetstidsförkortning förekom i många förbund
oavsett om det stod i avtal eller inte. I de här undersökte fackföreningarna
förespråkades lösningen inom Metall avdelning 50 beträffande cykelverkstäderna och inom Bleck- och Plåt, där principen att dela på arbetet vintertid
genom daglig arbetstidsförkortning tillämpades. Det senare berodde dock
inte på att Bleck- och Plåt hörde till de fattigare, utan på att det var en
praktisk lösning i en säsongbetonad bransch. Bleck- och Plåt krävde även
företrädesrätt till snöskottning för att hindra permitteringar vintertid, vilket
även det var avhängigt av de speciella förutsättningarna inom branschen.
Metall avdelning 50 uttryckte ingen principiell ståndpunkt i frågorna om
inskränkt arbetstid och permitteringar. Handels var i princip emot permitteringar, men valde dem ändå i några konkreta situationer. Sömmerskefackföreningen reagerade på uppenbara orättvisor, men verkar inte ha ansett sig
ha makt att kunna stoppa permitteringar.
Utifrån olika betingelser i olika branscher kunde daglig arbetstidsförkortning och permitteringar tolkas antingen som arbetets rättvisa fördelning
eller en aktion från arbetsgivarnas sida beroende på situationen.
I de fall turordningen inte följdes vid uppsägningar på grund av arbetsbrist förhandlade Handels avdelning 36 om återtagande av de berörda arbetarna. Inom Bleck- och Plåt avdelning 11:s verksamhetsområde verkar det
som om turordningsreglerna vanligtvis följdes. Typograferna försökte
skydda gifta, äldre och biträden och förordade principen sist in först ut, dock
fann de svårigheter med att tillämpa reglerna generellt. I ett fall föreslog de
själva en äldreavgång. Metallarna och sömmerskorna hade sällan avtalade
turordningsregler, och Metall var inte heller odelat positiv till sådana. Ofta
kunde de inte förhindra uppsägningar som de ansåg skett i felaktig ordning.
Metall avdelning 50 ville skydda familjeförsörjare, och sömmerskorna
lyckades vid något tillfälle lindra uppsägningar genom förlängd uppsägningstid. Blockad var arbetarnas vanligaste maktmedel vid vad fackföreningarna uppfattade som orättvisa avsked. Blockader kunde förstärkas
genom avfolkning och sympatiblockad från andra arbetargrupper.
Normalt sett verkar det ha varit praxis att arbetare återtogs på sin plats
efter tillfrisknande från sjukdom och efter värnpliktstjänstgöring oavsett om
det stod i avtal eller inte. I några fall förekom dock att arbetsgivare inte ville
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återta efter sjukdom. Både i fråga om återgång efter sjukdom och efter värnplikt fanns ett kryphål för arbetsgivarna. Eftersom saklig grund för avsked
vanligtvis inte behövde anges kunde de återta personerna för att omedelbart
säga upp dem med den enligt respektive avtal gällande uppsägningstiden.
Lärlingsregulativ var viktiga för fackföreningarnas kontroll över arbetsmarknaden. Bleck- och Plåt avdelning 11 hade lärlingsregulativ i avtalet från
år 1910. När arbetsgivarna begick avtalsbrott ställde sig skiljenämnden på
arbetarnas sida, vilket bidrog till avtalets efterlevnad. Typograferna förlorade
sitt avtalade lärlingsregulativ och var därför tvungna att finna andra sätt att
kontrollera sin arbetsmarknad.
Eftersom arbetsgivarna inom plåtslageriet själva var yrkesutbildade plåtslagare och inte alltid hade full sysselsättning med företagets administration
och skötsel konkurrerade de med arbetarna om arbetstillfällena. Bleck- och
Plåts Uppsalaavdelning lyckades 1930 få in bestämmelser som begränsade
arbetsgivarnas deltagande i produktionen, men de hade vissa problem med
avtalsbrott. Även i fråga om denna bestämmelse anlitade föreningen skiljenämnden för att få arbetsgivarna att inte begå avtalsbrott.
Beträffande arbetsgivarsöners deltagande i arbetet lyckades inte bleckoch plåtslageriarbetarna i Uppsala få in någon begränsning i avtal. Istället
beslutade de sig för att betrakta sönerna som arbetare och organisera dem.
Inte heller detta var dock problemfritt. Dels kunde det skada föreningen om
arbetsgivarna hade en direktkanal från föreningsmötena, dels hade de inte
möjlighet att hävda sönernas rättigheter som arbetare gentemot deras fäder.
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KAPITEL 7

Slutsatser: Vi skulle vilja vara med och
bestämma lite

Kampen mot § 23 blev en symbol för arbetarnas kamp mot ensidig arbetsgivarmakt. Förutsättningarna för denna kamp, hur den bedrevs och vilka
resultat den ledde till under tidsperioden 1890–1939 belyses i denna studie.
Den gängse uppfattningen om maktförhållandena på arbetsmarknaden är
starkt präglad av de stora överenskommelserna mellan LO och SAF. När
endast dessa beaktas framstår det som om arbetsgivarna före 1906 års decemberkompromiss, då arbetarna erhöll ett visst erkännande av föreningsrätten, kunde anställa och avskeda helt efter eget godtycke och att den första
reella begränsningen av § 23 infördes i Saltsjöbadsavtalet år 1938. I min
studie visas att många arbetsgivare var oorganiserade eller organiserade i
annan arbetsgivarorganisation än SAF och att lokala kollektivavtal var dominerande under den aktuella tidsperioden. Begränsningar av § 23 var vanliga i
lokala avtal och i avtal där oorganiserade arbetsgivare och arbetsgivare i
annan arbetsgivarorganisation än SAF var part. När relationer och avtal
mellan andra parter än LO och SAF och andra nivåer studeras blir historieskrivningen annorlunda än den gängse.
Inom många områden drev arbetarna igenom betydande begränsningar av
§ 23 i kollektivavtal och inom vissa områden nådde de via självreglering en
effektiv platskontroll. I Saltsjöbadsavtalet infördes bestämmelser ämnade att
hindra fackföreningarnas platskontroll. Detta var en viktig anledning till att
många starka fackförbund valde att inte införliva Saltsjöbadsavtalet i sina
gällande avtal. Fram till år 1954 var det endast 17 av då 44 LO-förbund som
godkänt bestämmelser i enlighet med Saltsjöbadsavtalet i kollektivavtal och
dessa avtal omfattade inte alla medlemmar i dessa förbund. Fackförbund
som på egen hand uppnått större begränsningar av § 23 än Saltsjöbadsavtalets fann överenskommelsen bristfällig.
SAF lyckades aldrig få in § 23, utan ändringar eller tillägg, i mer än några
få procent av de gällande avtalen på arbetsmarknaden. Decemberkompromissformuleringen fick däremot stor spridning. I denna fanns ett viktigt, men
ofta förbisett, förbehåll. Arbetsgivarnas fria anställande och avskedande
gällde endast om inte annat stadgades i avtalet i övrigt, vilket det många
gånger gjorde. Värdet av decemberkompromissens tredje stycke, om att
kunna vidtaga åtgärd för vinnande av rättelse, devalverades efterhand.
Kollektivavtalslagen från år 1928 hindrade möjligheten att vidtaga åtgärd
under avtalsperioderna och Arbetsdomstolens dom 1932:100 utpekade § 23
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som en allmän rättsgrundsats. Dock skulle uttryckliga begränsningar av § 23
i skriftliga avtal respekteras. Fackliga organisationer hade i många avtal
lyckats beskära decemberkompromissens första stycke. Vanligast var att
ordet fritt framför antaga eller avskeda, eller samt att använda arbetare,
oavsett om dessa är organiserade eller inte tagits bort. Den första varianten
var vanligast i avtal innehållande turordningsregler och den andra i avtal
innehållande organisationsklausuler. En del avtal hade mer långtgående beskärningar av § 23. Arbetsdomstolens tolkning medförde att sådana endast
fick symbolisk betydelse i de fall det inte fanns uttryckliga begränsningar av
§ 23 i avtalets övriga bestämmelser. Tillägg och ändringar hade fortsatt
giltighet. De fackliga organisationernas motivation att kräva sådana ökade
efter år Arbetsdomstolens dom 1932:100.

Kollektivavtalsreglering
Undersökningen bekräftar att möjligheterna för arbetare att uppnå facklig
makt är beroende av konjunkturerna. Konjunkturer, arbetslöshet och facklig
medlemsutveckling följdes åt under tidsperioden. Före lågkonjunkturen 1908
hade de då existerande fackliga organisationerna drivit igenom relativt stora
begränsningar av § 23 i avtal, vilket har fått liten uppmärksamhet i tidigare
forskning. Under lågkonjunkturen gick arbetsgivarorganisationerna till motattack mot de framväxande fackliga organisationerna och framtvingade
genom omfattande lockouter storkonflikten 1909. I denna gick fackföreningsrörelsen ett stort nederlag till mötes. Medlemsantalet halverades och
många av de begränsningarna av § 23 som tidigare förekommit i kollektivavtal förlorades. Först efter den stora deflationskrisen vid 1920-talets början
nådde fackföreningsrörelsen åter samma organisationsgrad som före storkonflikten 1909. Under senare delen av 1920-talet och under 1930-talet drev
fackliga organisationer igenom ett stort antal begränsningar av § 23 i
kollektivavtal. Särskilt turordningsregler och organisationsklausuler blev
vanliga.
Förutom turordningsregler och organisationsklausuler förekom ett stort
antal andra begränsningar av § 23 i olika kollektivavtal under tiden fram till
1930-talets slut. Förhandlingsskyldighet vid avskedanden förekom ganska
ofta i avtal. I vissa fall inskränkte det sig till att arbetarna i efterhand kunna
begära förhandling för vinnande av rättelse, i andra fall skulle förhandling
ske före avskedanden, arbetsgivaren hade så kallad primär förhandlingsskyldighet. Rätt till förhandling före beslut och verkställande fanns inom ett
antal avtalsområden. Formerna var inte enhetliga, men sätten var ofta inte
mindre långtgående än de som föreslogs i förslaget till lag om driftsnämnder
från år 1923, vilket röstades ned i riksdagen, eller vad som uppnåddes i
Saltsjöbadsavtalet år 1938.
252

Andra avtalade begränsningar av § 23 var lärlingsregulativ, skydd av
anställning vid värnplikt, vid sjukdom, vid påbörjat ackordsarbete (under
pågående projekt) och vid införande av ny teknik. Det förekom också att
giltiga skäl skulle anges för att uppsägning skulle få ske. Avtal om viss bemanning förekom, vilket indirekt begränsar arbetsgivares möjlighet att fritt
anställa och avskeda. På 1930-talet fanns även exempel på att arbetare hade
företrädesrätt till anställning före kompanjoner, entreprenörer och arbetsgivarens familjemedlemmar samt skydd av anställning vid företagsöverlåtelser. Utöver nämnda begränsningar av § 23 förekom en del branschspecifika bestämmelser. Vissa fackliga organisationer hade stora begränsningar av § 23 införda i avtal. Andra ansåg sig helt utan medbestämmande.
Studien visar att fackförbund som organiserade yrkesarbetare med låg
utbytbarhet och som hade en hög organisationsgrad hade större förutsättningar att genomdriva begränsningar av § 23 än förbund som organiserade
lättare utbytbara arbetare och som hade en lägre organisationsgrad. De
senare hade dock ett större behov och en starkare motivation att försöka
tvinga fram begränsningar av § 23 i avtal. Inom förbund som hade resurser
att uppnå en effektiv platskontroll var behovet mindre och motivationen
lägre. En lägre grad av utbytbarhet medför ett visst anställningsskydd i sig
och större makt för den enskilde arbetaren i förhållande till arbetsgivaren.
De fackliga organisationer vars medlemmar genom sin lägre utbytbarhet
hade större individuella maktresurser hade bättre förutsättningar att driva
igenom sådana bestämmelser, men behovet och motivationen var större hos
dem som hade mindre möjligheter att få sina krav genomförda. Denna
dubbelhet medförde att såväl starka som svagare fackliga organisationer fick
in begränsningar av § 23 i sina kollektivavtal, men att det även fanns starka
fackliga organisationer som inte fann det mödan värt att kämpa för att få
begränsningar av § 23 i avtal eftersom de även utan sådana kunde uppnå
makt över anställningarna. Behovet, motivationen och förutsättningarna att
kunna driva igenom begränsningar av § 23 i avtal verkade i olika riktning.
Det ovan nämnda är tydligt i fråga om turordningsregler och organisationsklausuler. Turordningsreglernas utbredning varierade starkt mellan
olika näringsgrenar. Olika grad av utbytbarhet mellan hantverksarbetare,
andra yrkesutbildade arbetare och arbetare utan yrkesutbildning räcker inte
för att förklara variationerna. Organisationsklausuler är viktigare för fackliga
organisationer med låg organisationsgrad än för dem med hög. Där i princip
alla är organiserade är de överflödiga. Mina resultat visar att organisationsklausuler förekom i avtal avseende arbetare med olika grad av utbytbarhet
och inom såväl fackförbund med hög som låg organisationsgrad, men att det
också fanns starka fackförbund med en hög organisationsgrad som inte drev
krav på att få sådana införda i sina avtal. Organisationsklausuler var vanligast i avtal med oorganiserade arbetsgivare, och dessa bestämmelser var av
naturliga skäl ensidiga. I början av 1900-talet var det inom hantverket van253

ligt med ensamrätt till arbete för organisationens medlemmar. Bland arbetare
utan yrkesutbildning var det vanligare med företrädesrätt till arbete.
Den generella utbredningen av turordningsregler och organisationsklausuler följer tidsmässigt samma mönster. Före storkonflikten 1909 var
utbredningen relativt stor, därefter minskade den, men efter 1920-talskrisen
skedde en återhämtning. Under 1930-talet skedde en kraftig tillväxt. Detta
stämmer väl överens med antagandena om under vilka tidsperioder förutsättningar att begränsa § 23 var större respektive mindre.
Tittar man på turordningsreglernas innehåll så var anställningstid klart
dominerande turordningskriterium. Försörjningsplikt och bosättningsort utgjorde frekventa tilläggskriterier. Anställningstid och bosättningsort går i de
flesta fall att objektivt fastställa. Fackföreningarna såg ofta gärna att behovsprincipen, försörjningsplikt, följdes men den var svår att tillämpa. Alla
fackliga organisationer ansåg inte att principen sist in först ut var den mest
rättvisa, men det var svårt att finna någon annan robust princip som hindrade
godtyckliga uppsägningar och skyddade föreningsrätten. En vanlig nutida
uppfattning är att fackliga organisationer alltid i alla lägen krävt att principen
sist in först ut ska följas. Detta stämmer inte. Arbetarna ville då som nu vara
med och bestämma, men när de inte lyckades få arbetsgivarna att gå med
medbestämmande i avtal var turordning efter anställningstid det som de
trodde sig kunna få arbetsgivare att acceptera.
Anställningstid användes som turordningskriterium vid såväl uppsägning,
återanställning och permittering som vid återgång till arbete efter konflikt.
Det var relativt vanligt att det vid arbetsbrist först skulle göras försök med
förkortad arbetstid innan uppsägningar vidtogs. Turordningsregler förekom
även vid befordran och omplacering och ibland kombinerades turordning
efter anställningstid med avtalspension för de äldsta arbetarna, så kallade
äldreavgångar. Under 1930-talet var det vedertagen praxis att turordningsregler följdes vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Fler fackförbund än
dem som hade turordningsregler i sina avtal tillämpade och/eller önskade
tillämpa sådana.
Alla fackförbund i urvalet för denna studie hade någon begränsning av
§ 23 införd i avtal före storkonflikten 1909. Typografernas riksavtal tecknade åren 1901–1908 innehöll exceptionella begränsningar av § 23 med våra
dagars mått mätt. Många avtalade begränsningarna av § 23 försvann dock
efter arbetarnas nederlag i storkonflikten 1909. Under 1910-talet var det
endast de två förbund som jag bedömer som starkast, Typograferna och
Bleck- och Plåt, som lyckades få in nya begränsningar av § 23 i avtal. Under
1920- och 1930-talen ökade antalet begränsningar av § 23 i avtal slutna av
de för studien utvalda fackliga organisationerna.
Beklädnads var det förbund som lyckades sämst med att begränsa § 23 i
avtal. Ett fåtal begränsningar förekom inom Beklädnads verksamhetsområde
före storkonflikten 1909. Inom Beklädnads båda undersökta Uppsalaavdelningar lyckades varken skrädderiarbetare- eller sömmerskefackföreningen i
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avtal genomdriva några begränsningar av betydelse av § 23. I skrädderiarbetarnas fall kan detta ha berott på att de delvis var att betrakta som uppdragstagare och att lönerna och arbetets fördelning stod i centrum för deras
kamp. Skrädderiarbetarna var också en grupp på tillbakagång. Sömmerskorna blev fler under tidsperioden, men var bl.a. på grund av en låg organisationsgrad och mångas ställning som hemsömmerskor fackligt svaga.
Det är inte förvånande att Typograferna tidigt genomdrev ett stort antal
begränsningar av § 23 i avtal. Även efter storstrejken 1909 var typografavtalen relativt starka jämfört med övriga samtida avtal. På tidningssidan
gick arbetsgivarorganisationerna aldrig med i SAF. Tidningsproduktion är
extremt störningskänslig, vilket kan bidra till relativt starka avtal. I avtal med
AB Samorganisationen (de socialdemokratiska tidningsföretagen) lyckades
Typograferna få in långtgående bestämmelser om samråd. Från år 1919 fick
förbundet en starkare motpart inom civilområdet då arbetsgivarorganisationen anslöt sig till SAF. När Typograferna inte kunde få in eller behålla av
förbundet önskvärda bestämmelser i kollektivavtal använde förbundet sig av
kompletterande strategier, främst platskontroll.
Även Bleck- och Plåt fick in avsevärda begränsningar av § 23 i avtal.
Förbundet gick så helskinnat ur storkonflikten att det, trots inte nämnvärt
förbättrade konjunkturer, lyckades driva igenom flera betydande begränsningar av § 23 år 1910.
Mest uppseendeväckande är att Handels lyckades få in många begränsningar av § 23 i sina avtal. Detta styrker tesen att motivation har stor betydelse, att det för lätt utbytbara arbetare var av större vikt att få begränsningar av § 23 avtalsfästa och att de därför satsade mer i kampen för att
genomdriva detta.
Metall var verksamt inom exportindustrin och hade starka motparter men
jag bedömer ändå att de hade bättre förutsättningar än Handels att begränsa
§ 23. Metall fick dock inte in några betydande begränsningar av § 23 i sina
avtal förrän under 1930-talet. Detta behöver dock inte endast bero på
bristande maktresurser. Det kan också bero på att förbundet inriktade sig på
att få in bestämmelser om medbestämmande i sina avtal. Först när detta inte
visat sig vara en framkomlig väg, annat än i enstaka undantagsfall, började
förbundet aktivt driva mer modesta krav som t.ex. turordningsregler.

Platskontroll
Makten över arbetsförmedlingen var viktig på arbetsmarknaden under den
här aktuella tidsperioden. Viljan att ta kontroll över arbetsförmedlingen och
därmed hindra inbördes konkurrens om arbetstillfällena var en levande idé
och ett viktigt motiv för fackföreningsbildande. Många fackliga organisationer hade från sin start målsättningen att ta kontroll över arbetsförmedlingen inskriven i sina stadgar. Bestämmelser syftande till platskontroll
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infördes efterhand i de allra flesta fackliga organisationers stadgar. I dessa
reglerades medlemmarnas förpliktelser vid arbetssökande. Vanligt var att
medlem varken hade rätt att söka eller anta arbete utan att först höra sig för
med avdelningsstyrelsen. I LO:s normalstadgar för anslutna fackförbund
infördes i början av 1930-talet en bestämmelse om att medlem innan arbete
togs på ny arbetsplats skulle inhämta upplysning och direktiv angående
arbetsvillkoren hos förbundsavdelningen och ställa sig dessa till efterrättelse.
När de LO-anslutna fackförbunden antog normalstadgarna gav det dem nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar att uppnå platskontroll.
Systematiskt bedriven facklig arbetsförmedling förekom från 1890-talet,
men först från 1920-talet tycks den ha fått någon större betydelse på arbetsmarknaden. De fackliga arbetslöshetskassorna var en viktig maktresurs i
sammanhanget. De fackliga organisationer som hade en hög organisationsgrad och som lyckades bygga upp reshjälps- och/eller arbetslöshetskassor,
som kunde ge tillräckligt finansiellt stöd till arbetslösa medlemmar, hade
större möjlighet än andra att uppnå en effektiv platskontroll. De fackliga
organisationer som lyckades med detta hade ett mycket starkt maktmedel i
sin hand. Förekomsten av facklig arbetsförmedling har föga uppmärksammats av tidigare forskning.
Den genom självreglering verkande fackliga arbetsförmedlingen syftade
till att uppnå en effektiv platskontroll och därigenom eliminera § 23 och
istället åstadkomma en rättvis fördelning av befintliga arbetstillfällen. Platskontrollen kunde också i övrigt användas för att påverka anställnings- och
arbetsvillkor. Denna studie visar att löneökningar under avtalsperioderna
tvingades fram och att man kunde åstadkomma minimilöner. Uppnådda villkor skyddades genom att de arbetsgivare som betalade de lägsta lönerna och
hade de sämsta arbetsvillkoren avstängdes från arbetskraft. Genom att använda platskontrollen kunde kostsamma konflikter undvikas. När öppna konflikter ändå uppstod hölls kostnaderna nere genom att arbetare anvisades
arbete på arbetsplatser som inte var indragna i konflikten. Man kunde också i
samband med konflikters avslutande reglera återgången till arbetet. Fackligt
aktiva kunde skyddas och trakasserade arbetare kunde anvisas ny anställning. Platskontrollen kunde också, utan överenskommelse med arbetsgivarna, åstadkomma företrädesrätt till arbete för organiserade och därmed
främja medlemsrekryteringen.
Vid låg arbetslöshet användes platskontrollen i första hand i lönepolitiska
syften och vid hög arbetslöshet inriktades den främst på en rättvis fördelning
av arbetstillfällen. Övergripande syften vid konflikter var att skydda fackligt
aktiva, återinsätta trakasserade arbetare, förhindra strejk- och blockadbryteri
och att bereda dem med störst behov anställning.
Facklig platskontroll ställde höga krav på medlemmarnas solidariska uppträdande och inre sammanhållning och den krävde god personkännedom och
kännedom om löner och övriga arbetsvillkor på varje arbetsplats. Principer
för arbetsanvisning och understöd krävdes, samt sanktioner mot dem som
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inte följde stadgarnas platssökningsbestämmelser. Allt detta var lättare att
uppnå i små relativt homogena förbund än inom stora heterogena organisationer. Fackföreningarna kunde inte uppnå platskontroll om arbetsförmedlingen endast riktades till arbetslösa medlemmar. Även de som redan hade
ett arbete måste vända sig till fackföreningen vid ombytessökande.
Tidigare forskning har hävdat att det var syndikalisterna som uppfann
registermetoden (en annan beteckning för det jag kallar platskontroll). Det
verkar mer troligt att fackföreningarnas platskontroll växte fram ur erfarenheterna från reshjälpskassorna än ur syndikalisternas registermetod. Facklig
platskontroll förekom innan syndikalisterna år 1910 hade bildat sin organisation.
Exakt i vilken utsträckning olika fackförbund och fackföreningar lyckades uppnå en effektiv platskontroll går inte att fastställa. 1890-talet var en
facklig uppbyggnadsperiod. Tre av de utvalda förbunden, Typograferna,
Metall och Bleck- och Plåt startade under detta decennium både arbetslöshetskassor och arbetsförmedlande verksamhet. Före nederlaget i storkonflikten 1909 löste dessa tre förbund frågorna på förbundsnivå. Inom Beklädnads verksamhetsområde förekom såväl kassaverksamhet som platsförmedling endast på föreningsnivå. Handels bildades först 1906, men platsförmedlande verksamhet fanns på föreningsnivå från år 1890. Platskontroll var
Typografernas ”paradgren”, men att även Metall, Bleck- och Plåt och föreningar inom de svagaste facken i urvalet, Beklädnads och Handels, försökte
starta arbetsförmedlingar redan under 1890-talet visar att viljan till makt
över arbetsförmedlingen utgjorde en av de viktigaste orsakerna till arbetarnas organisering.
1910-talet präglades av facklig återuppbyggnad. Kollektiva individuella
aktioner användes för att driva upp lönerna, särskilt från första världskrigets
dyrtid och till 1920-talskrisen. Under arbetslöshetskrisen åren 1921–1923
försköts tyngdpunkten i arbetsförmedlingsverksamheten från att vara ett
maktmedel i lönekampen till att vara ett redskap för att fördela befintliga
arbetstillfällen och understöd så rättvist som möjligt. Den fackliga arbetsförmedlingen växte i omfattning och bedrevs mer systematiskt från 1920talet. Arbetslöshetskrisen under decenniets första del hindrade att den blev
effektiv, men gav sannolikt ökad insikt om verksamhetens betydelse. Åren
1924–1930 innebar en stabilisering på arbetsmarknaden, men arbetslösheten
förblev fortsatt hög vilket försvårade möjligheten att uppnå platskontroll. På
delar av arbetsmarknaden lyckades fackliga organisationer bedriva en effektiv platskontroll under 1930-talet. En egen arbetslöshetskassa som kunde ge
tillräcklig kompensation till dem som blev utan arbete var en viktig
förutsättning för att platskontrollen skulle kunna bli effektiv.
På LO-kongresserna år 1922 och 1926 avslogs förslag om en gemensam
branschöverskridande platskontroll administrerad av de Fackliga Centralorganisationerna (FCO). LO ansåg att platskontrollen skulle skötas inom
respektive förbund.
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Metall hade svårt att uppnå en effektiv platskontroll. Att Metall var ett
stort förbund var i detta sammanhang en svaghet. Det var svårt att uppnå
tillräcklig inre sammanhållning i ett förbund som Metall; med hög arbetslöshet, stor medlemsgenomströmning, heterogen medlemssammansättning med många medlemmar utan yrkesutbildning och med starka arbetsgivare vid storföretagen i exportindustrin. Arbetslöshetsersättningen och de
ständigt återkommande konflikterna slukade en stor del av förbundets
tillgängliga medel. Eftersom Metall mötte många hinder i sina försök att nå
platskontroll utvecklade förbundet nya strategier. Ett förslag år 1932 om att
upprätta gemensam lönestatistik med arbetsgivarna och en motion till LOkongressen 1936 om solidarisk lönepolitik kan ses som utslag av detta. Förbundet var också ett av dem som begärde att LO skulle uppta förhandlingar
med SAF för att begränsa § 23, vilket ledde till Saltsjöbadsavtalet.
Typograferna använde trots en relativt låg arbetslöshet en stor andel av
sina ekonomiska resurser till arbetslöshetsunderstöd. Den i jämförelse med
andra förbund höga kompensationsgraden bidrog till att en relativt effektiv
platskontroll kunde upprätthållas. Den större arbetslösheten i Metall och
Bleck- och Plåt medförde att de inte hade råd att använda sina arbetslöshetskassor på samma sätt. Inom Beklädnads och Handels verksamhetsområden var betingelserna för platskontroll ännu sämre.
Även om ett litet starkt förbund som Typograferna kunde kontrollera sin
arbetsmarknad var den samlade fackföreningsrörelsen aldrig så stark att det
var realistiskt att tro att en effektiv kontroll över hela arbetsmarknaden var
möjlig. Platskontroll kunde därför inte bli en allenarådande strategi för fackföreningsrörelsen.

Praktik på den lokala arbetsmarknaden i Uppsala
Två av de fackföreningar i Uppsala som särskilt studeras, Sömmerskefackföreningen och Handels avdelning 36, saknade förutsättningar att
bedriva platskontroll. Organisationsgraden var alltför låg under den här
aktuella tidsperioden. Övriga fackföreningar i urvalet försökte, med varierande resultat, bedriva platskontroll. Särskilt inom Uppsala Typografiska
förening utgjorde platskontrollen en viktig del av verksamheten.
Engagerade medlemmar som var villiga att agera solidariskt och ställa
upp på betungande förtroendeuppdrag och arbetsanvisningsprinciper som
hade legitimitet bland medlemmarna krävdes för att platskontrollen skulle
fungera. Några principer för en rättvis fördelning av arbetstillfällena som
tillämpades inom Uppsala Typografiska förening var att den som varit längst
arbetslös först skulle beredas arbete. Bland dem som blev arbetslösa samtidigt skulle den som varit medlem längst först placeras, vilket ofta utgjorde
ett skydd för äldre arbetare. Vid ombytessökande skulle den som först anmält sig först få byta anställning. För att förhindra att vissa fick upprepade
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visstidsanställningar medan andra blev helt utan skulle den som fick en
anställning på viss tid vid ett företag inte ha företrädesrätt till anställning vid
nästa tillfälle då företaget i fråga sökte personal. Fackföreningarna hade
också att förhålla sig till arbetsgivares önskemål om att få anställa en viss
person och medlemmarnas lämplighet för visst arbete. Krockar kunde ske
mellan olika principer varför varje fall måste bedömas för sig.
Fackföreningarnas ekonomiska resurser var begränsade och därför ställdes stora krav på medlemmarnas geografiska rörlighet. Vid låg arbetslöshet
kunde större hänsyn tas till framför allt äldre arbetare som inte ville eller
kunde ta arbete på annan ort. Det kunde inte förväntas att medlemmarna
endast av ideologisk övertygelse alltid skulle agera solidariskt i pressade
situationer. Avstängning från arbetslöshetsersättning utgjorde sanktion mot
dem som inte följde platssökningsbestämmelserna. Andra sanktioner var
muntlig varning, utfrysning och offentliggörande av osolidariskt agerande.
Varje fall bedömdes dock för sig. Hänsyn togs till förmildrande omständigheter.
I praktiken var det inte lätt att vara rättvis och solidarisk och det önskvärda var inte alltid det möjliga. Arbetsanvisningen och arbetslöshetskassorna anpassades till såväl lokala som centrala krav och behov, samt till de
tillgängliga maktresurserna och betingelserna inom respektive verksamhetsområde.
Förkortad arbetstid och permitteringar förekom inom olika verksamhetsområden oavsett om åtgärderna var avtalsreglerade eller inte. Permitteringar
och permitteringslöner var normalt inte avtalsreglerade under den aktuella
tidsperioden. Inom vissa områden hade arbetsgivare makt att permittera efter
eget gottfinnande, inom andra skedde permitteringar efter överenskommelse
mellan personalen och arbetsgivaren.
Typografiska arbetare som utförde arbete på beräkning (en slags prestationslön) kunde enligt avtalen kräva väntpengar (en slags minimilön) av
arbetsgivaren vid permitteringar. Typograferna, som var ett ”rikt” förbund,
hade råd att betala ut understöd vid permitteringar till medlemmar som hade
fast veckolön och inte enligt avtal hade rätt till väntpengar. Fram till år 1924
förekom att medlemmar i Uppsala Typografiska förening gick med på permitteringar av solidaritet med sina närmaste arbetskamrater som annars
skulle bli arbetslösa. Solidariteten på arbetsplatsnivå kunde dock stå i motsättning till solidariteten kollegor emellan på den lokala arbetsmarknaden
och inom förbundet. Förbundet avrådde vid flera tillfällen från permitteringar, men ansåg inte att det kunde förbjuda medlemmarna att gå med på
sådana förrän situationen blev ohållbar. Normalt överlät avdelningen till
arbetsplatsklubbarna att själva bestämma i sina inre angelägenheter. Först
när beslut på klubbnivå inverkade på förhållandena på andra arbetsplatser
ansågs det vara en fråga för föreningen. År 1924 hade permitteringarnas
negativa verkningar blivit så uppenbara att Typografförbundet införde permitteringsförbud. Beslutet grundades på erfarenheterna av att permitteringar
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var skadliga för den fackliga organisationen. Skadligheten hade bestått i att
de lämnat utrymme för arbetsgivarens godtycke, att en orättvis fördelning
kunde ske, att medellönen sänktes (vilket var till nackdel i avtalsförhandlingarna), att de var smittsamma, att den fackliga organisationen understödde en arbetskraftsreserv åt arbetsgivarna, att det innebar konjunkturanpassad arbetstid och att allas ekonomi undergrävdes. Beslutet var föranlett
av de negativa erfarenheterna, men det är troligt att det var lättare att fatta ett
sådant beslut när den värsta krisen var över. Typograferna har sedan 1924
stått fast vid sitt beslut att inte godkänna permitteringar.
Inom förbund som inte hade råd att betala ut understöd vid permitteringar
gav en daglig arbetstidsförkortning en jämnare inkomst än permitteringar.
I de undersökta fackföreningarna förespråkades lösningen inom Metall
avdelning 50 beträffande cykelverkstäderna. Inom Bleck- och Plåt tillämpades principen att dela på arbetet vintertid genom daglig arbetstidsförkortning. Det senare berodde dock inte enbart på att Bleck- och Plåt hörde
till de fattigare, utan på att det var en praktisk lösning i en säsongbetonad
bransch. Bleck- och Plåt krävde även företrädesrätt till snöskottning för att
hindra permitteringar vintertid, vilket även det var avhängigt de speciella
förutsättningarna inom branschen.
Metall avdelning 50 uttryckte ingen principiell ståndpunkt i frågorna om
daglig arbetstidsförkortning och permitteringar. Handels var i princip emot
permitteringar, men valde dem ändå i några konkreta situationer. Sömmerskefackföreningen reagerade på uppenbara orättvisor, men verkar inte ha
ansett sig ha makt att kunna stoppa permitteringar.
Utifrån olika betingelser i olika branscher kunde daglig arbetstidsförkortning och permitteringar tolkas både som arbetets rättvisa fördelning och
som en aktion från arbetsgivarnas sida beroende på de aktuella omständligheterna.
Blockad var arbetarnas vanligaste maktmedel vid vad de uppfattade som
orättvisa avsked. Blockader kunde förstärkas genom avfolkning och sympatiblockad från andra arbetargrupper samt offentliggörande i pressen.
I de fall turordning inte följdes vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
förhandlade Handels avdelning 36 om återtagande av de berörda arbetarna.
Inom Bleck- och Plåt avdelning 11:s verksamhetsområde verkar det som om
turordningsreglerna vanligtvis följdes. Typograferna försökte skydda gifta,
äldre och biträden och förordade principen sist in först ut, dock fann de
svårigheter med att tillämpa reglerna generellt. I ett fall föreslog de själva en
äldreavgång. Metallarbetarna och sömmerskorna hade sällan avtalade turordningsregler. Ofta kunde de inte förhindra uppsägningar i vad de ansåg felaktig ordning. Metall avdelning 50 ville skydda familjeförsörjare. Sömmerskorna lyckades vid något tillfälle lindra uppsägningar genom förlängd
uppsägningstid.
Normalt var det praxis att arbetare återtogs på sin plats efter tillfrisknande
från sjukdom och efter värnpliktstjänstgöring oavsett om det stod i avtal eller
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inte. Både i fråga om återgång efter sjukdom och efter värnplikt fanns ett
kryphål för arbetsgivarna. När saklig grund för avsked inte behövde anges
kunde de återta personerna för att omedelbart säga upp dem med den enligt
respektive avtal gällande uppsägningstiden.
Bleck- och Plåt avdelning 11 hade lärlingsregulativ i avtalet från år 1910.
När arbetsgivarna begick avtalsbrott ställde sig skiljenämnden på arbetarnas
sida, vilket bidrog till avtalets efterlevnad. Typograferna förlorade sitt lärlingsregulativ när arbetsgivarföreningen på civilområdet år 1919 anslöt sig
till SAF och var därför tvungna att kontrollera sin arbetsmarknad på annat
sätt, främst genom platskontrollen.
Inom plåtslageriet var även arbetsgivarna yrkesutbildade plåtslagare. När
de inte hade full sysselsättning med företagets administration konkurrerade
de med arbetarna om arbetstillfällena. Bleck- och Plåt avdelning 11 lyckades
1930 få in bestämmelser som begränsade arbetsgivarnas deltagande i produktionen, men föreningen hade vissa problem med avtalsbrott. Även i
denna fråga ställde sig skiljenämnden på arbetarnas sida.
När Bleck- och Plåt avdelning 11 inte lyckades begränsa arbetsgivarnas
söners deltagande i arbetet genom avtal beslutade avdelningen istället att
sönerna skulle betraktas som arbetare och organiseras. Inte heller detta var
dock problemfritt. Dels kunde det skada föreningen om arbetsgivarna hade
en direktkanal från föreningsmötena och dels kunde det vara svårt att mot
arbetsgivarna hävda sönernas rättigheter som arbetare.

Avslutning
– Vi skulle vilja vara med och bestämma lite – dela vinst och ansvar och sånt.
(Rivar-Bohm i Fridell, Folke, Död mans hand. s. 96.)

I föreliggande avhandling visas att arbetare inom vissa områden genom sina
fackliga organisationer redan vid 1900-talets början hade relativt stora möjligheter att vara med och bestämma vid såväl anställning som uppsägning.
Ett stort antal begränsningar av § 23 skrevs in i olika avtal, och en del
kollektivavtal tecknade före arbetarnas nederlag i storkonflikten 1909 och
under 1920- och 1930-talen får dagens reglering att framstå som relativt
”arbetarovänlig”. Facklig arbetsförmedling förekom från 1890-talet och från
1920-talet fick den ökad betydelse. Under 1930-talet försökte de flesta fackliga organisationer bedriva platskontroll och inom vissa områden lyckades
arbetarna effektivt kontrollera sin arbetsmarknad. Utvecklingen var dock
ojämn och förutsättningarna skilde sig avsevärt mellan olika arbetargrupper
med varierande tillgång till maktresurser. Inom vissa områden var arbetarnas
möjlighet att vara med och bestämma ytterst begränsad.
Av de fem för denna studie utvalda fackförbunden hade Typograferna de
i särklass bästa förutsättningarna att begränsa § 32. Denna studie visar att
261

förbundet mycket riktigt lyckades driva igenom de mest långtgående begränsningarna av § 23 i avtal och att det hade den mest effektiva platskontrollen. Mer överraskande är att Handels, som bedöms vara det förbund i
urvalet som hade sämst förutsättningar att begränsa § 23, framför allt under
1920- och 1930-talen lyckades driva igenom ett stort antal begränsningar av
§ 23 i olika avtal. Handels hade dock för låg organisationsgrad och för svag
arbetslöshetskassa för att kunna uppnå en effektiv platskontroll. Skillnaderna
i resultat mellan det förbund som bedöms som starkast respektive svagast
tyder på att behovet, motivationen och förutsättningarna för att kunna driva
igenom begränsningar av § 23 i avtal kunde verka i olika riktning. Ett stort
behov och en stark motivation räckte dock inte för att uppnå en effektiv
platskontroll. För detta krävdes en stor tillgång till maktresurser.
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BILAGA A

Kollektivavtalsstatistik

Avtalstecknande arbetsgivares organisationsgrad
I Diagram A.1 nedan kan vi se att oorganiserade arbetsgivare var part i drygt
hälften av de under åren 1908–1927 tecknade avtalen, dessa avtal omfattade
en fjärdedel av de avtalsberörda arbetarna. De årliga variationerna var stora
fram till första världskriget för att därefter avta. I början av 1900-talet var
fleråriga avtal vanliga. Variationerna år från år blev stora beroende på inom
vilka branscher det tecknades avtal. Under första världskriget ledde inflationen till att lönerna urholkades, vilket medförde att arbetare blev mer skeptiskt
Diagram A.1. Trender för andel under året tecknade avtal som hade oorganiserad arbetsgivare som part samt andel av samtliga arbetare berörda av under
året tecknade avtal som omfattades av dessa, åren 1908–1927.
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Källor: SOS, Socialstatistik för respektive år.
Kommentar: Poly. i förklaringen står för polynom (icke linjär) trendlinje, y = a+b1*x+b2*x2.
Uppgift om andel arbetare saknas för år 1909.

263

inställda till fleråriga avtal. Efter första världskriget blev kortare giltighetstider vanligare. Under 1920-talet ökade andelen organiserade arbetare inom
tidigare eftersläpande områden. Kollektivavtalets tillväxt skedde också, till
stor del, inom dessa områden. Den stora ökningen av avtal med oorganiserade arbetsgivare tyder på en fackföreningsrörelse som växte i styrka och
tog sig in på nya områden, inte bara i termer av områden där arbetarnas
organisationsgrad tidigare varit låg utan också helt nya företag. Under åren
1908–1927 kan en först sjunkande och därefter stigande trend urskiljas såväl
för andelen avtal tecknade av oorganiserade arbetsgivare som andelen
arbetare vilka omfattades av dessa.
Observera att det inte är samma sak som mäts i Diagram A.1 och A.2.
Åren 1908–1927 finns endast årliga uppgifter om tecknade avtal. Det hade
varit bättre om det gått att använda uppgifter om gällande kollektivavtal för
hela tidsperioden, men när detta inte är möjligt är jag hänvisad till att
använda de uppgifter som finns.
För årets slut 1907 och 1920 samt åren 1928–1938 finns uppgifter om
gällande avtal. År 1907 var närmare 80 procent av de vid årets slut gällande
avtalen underskrivna av oorganiserade arbetsgivare, och dessa avtal omfattade
Diagram A.2. Trendlinjer för andel vid årets slut gällande avtal som hade
oorganiserad arbetsgivare som part samt andel av samtliga avtalsberörda
arbetare som omfattades av sådant avtal, åren 1928–1939.
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Källor: SOS, Socialstatistik för respektive år.
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Linjär (Avtal)

Linjär (Arbetare)

1

drygt hälften av samtliga avtalsberörda arbetare. Årsslutet 1920 var extremt
åt motsatt håll, endast 35 procent av de då gällande avtalen hade oorganiserad arbetsgivare som part, och dessa omfattade endast 11 procent av de
2
avtalsbundna arbetarna. Under åren 1928–1938 visar trenden både en
ökande andel gällande avtal med oorganiserad arbetsgivare som part och en
ökad andel av de avtalsberörda arbetarna som omfattades av dessa, se
Diagram A.2.
SAF hade huvudsakligen större företag som delägare, vilket torde medföra att andelen arbetare som omfattades av avtal med SAF som motpart var
större än andelen avtal med nämnda organisation. SAF beviljade endast i
enstaka undantagsfall dispens från kravet att § 23 eller decemberkompromissformuleringen skulle vara infört i avtalet. Organisationen hölls ren dels
genom att arbetsgivare som hade gällande avtal innehållande begränsningar
av § 23 inte släpptes in som delägare, och dels genom att delägare som gick
med på arbetarnas krav att ta bort § 23 ur avtalet uteslöts ur organisationen.
3
Åren 1908–1936 uteslöts 57 delägare ur SAF för brott mot § 23. Ett antal
branschförbund begärde självmant utträde när de ”önskade” teckna avtal
som inte godkändes av SAF. Förutom avtalen med oorganiserade arbetsgivare och SAF tecknade de fackliga organisationerna även avtal med andra
arbetsgivarorganisationer än SAF.
Fackförbunden/föreningarna ställde ofta i stort sett likalydande avtalsförslag till olika oorganiserade arbetsgivare inom en bransch på en ort. Oorganiserade arbetsgivare tecknade också hängavtal. Med hängavtal avses att den
oorganiserade arbetsgivaren förbinder sig att följa ett annat avtal, ofta ett
riksavtal. I hängavtal kan tillägg och specialbestämmelser införas, som t.ex.
organisationsklausuler och/eller turordningsregler. Hängavtalsföretag är beroende av information från motparten för att få kännedom om aktuella
bestämmelser, och tolkningar av dessa. Organiserade arbetsgivarna vill inte
ge snålskjutsåkare upplysningar och råd, lika lite som fackföreningar vill ge
sådana till oorganiserade arbetare.

Kollektivavtalens giltighetsområden
Vi går nu över till frågan om riksavtalens utbredning under tiden fram till
1930-talets slut. Kollektivavtal har olika giltighetsområden, territoriella
tillämpningsområden. Förutom lokala avtal och riksavtal förekom distriktsavtal, de sistnämnda fick dock aldrig särskilt stor betydelse. Enligt Anders
Kjellberg har svensk fackföreningsrörelse kännetecknats av att den samtidigt
varit såväl mer decentraliserad som mer centraliserad än i många andra
1

Arbetsstatistik, F:1 (1911), s. 13, och SOS, Socialstatistik 1931 (1932), s. 33.
SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 4.
3
Protokoll den 9–12 november 1937, Bil. E, s. 224, AMK, SAF:s arkiv.
2
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länder. Lokala avtal kan delas in i två kategorier, arbetsplatsavtal och ortsavtal. Som underorganisationer till lokalavdelningarna byggdes tidigt klubbar upp. Den väl utbyggda arbetsplatsorganisationen har varit utmärkande
4
för den svenska decentraliseringen. Arbetsplatsavtal var vanligare än orts5
avtal. Här behandlas hur stor andel av de avtalsberörda arbetarna som omfattades av avtal med olika giltighetsområden åren 1907–1938.
Under åren 1908–1927 visar andelen arbetare som omfattades av under
året ingångna lokala avtal och distriktsavtal en ökande trend, andel arbetare
omfattade av riksavtal visar en sjunkande trend, se Diagram A.3. Eftersom
det inte finns uppgifter om gällande avtal för tidsperioden är det under året
tecknade avtal som redovisas i Diagram A.3.
Diagram A.3. Andel arbetare omfattade av under året tecknade kollektivavtal
med olika giltighetsområde åren 1908–1927.
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Källor: SOS, Socialstatistik för respektive år.

4

Kjellberg (1997), s. 24.
Åren 1908–1927 var medianen för arbetsplatsavtalen 44 procent och för ortsavtalen 18 procent. Inom vissa fackförbund har grundorganisationerna, avdelningarna, delegerat rätten att
sluta avtal till underorganisationerna, klubbarna. I andra fackförbund har grundorganisationerna inte haft rätt att teckna avtal utan förbundsstyrelsens godkännande. Graden av centralisering – decentralisering har varierat mellan olika fackförbund.

5
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I Diagram A.4 redovisas gällande avtal för de år uppgifter om sådana är
tillgängliga. Liksom i fråga om andelen arbetare omfattade av avtal med
oorganiserade arbetsgivare som part, utgjorde årets slut 1907 och 1920 ytterligheter. Vid 1907 års slut omfattades 76 procent av de avtalsberörda arbe6
tarna av lokala avtal. Andelen arbetare berörda av ortsavtal var vid denna
tidpunkt stor. Bland de tidigt organiserade hantverksarbetarna var ortsavtal
vanliga. Deras andel av de organiserade arbetarna var fortfarande hög vid
denna tidpunkt. Riksavtalen omfattade endast 16 procent av de avtalsberörda
arbetarna. Vid utgången av år 1920 gällde riksavtalen en större andel
arbetare än vid något annat mättillfälle, 44 procent. Lokala avtal gällde en
7
mindre andel arbetare än vid de andra mättillfällena, 49 procent. Arbetsplatsavtalen hade sedan årsskiftet 1907/1908 ökat på bekostnad av ortsavtalen. Detta kan ses som en följd av att hantverksarbetarnas kvantitativa
dominans inom fackföreningsrörelsen försvunnit vid 1920-talets början.
Åren 1926–1938 omfattades mer än hälften av de avtalsberörda arbetarna av
Diagram A.4. Andel arbetare omfattade av vid årets slut gällande kollektivavtal med olika giltighetsområden åren 1926–1938.
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6

Arbetsstatistik A:5, Del I (1910), s. 98f. Fördelningen mellan de två formerna av lokala avtal
var att ortsavtalen omfattade 33 procent av arbetarna och arbetsplatsavtalen 44 procent. Den
högsta respektive lägsta andelen vid något mättillfälle.
7
SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 5ff.
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8

lokala avtal, och andelen var ökande. Andelen arbetare omfattade av
gällande riksavtal låg under 40 procent hela perioden, och var minskande; se
Diagram A.4.

Kollektivavtalsbestämmelser
Tabell A.1a. Antal under året tecknade avtal innehållande turordningsregler, samt antal arbetare omfattade av turordningsregler i under året
tecknade kollektivavtal, åren 1908–1927.
År

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Antal avtal innehållande turordningsregler
82
32
7
23
38
35
27
30
88
69
143
156
163
87
148
115
120
214
57
165

Antal arbetare
omfattade av
turordningsregler
13 944
1 862
759
2 274
2 502
3 530
1 004
1 015
6 808
5 401
"
"
"
15 848
17 202
12 134
13 860
27 585
1 366
16 474

Hela antalet
under året
tecknade
avtal
659
336
224
219
316
237
226
130
752
518
855
945
1 583
800
1 416
899
775
958
572
607

Hela antalet arbetare
berörda av under året
tecknade avtal
136 327
45 860
37 440
33 688
29 588
75 872
59 980
13 155
117 358
78 057
118 098
204 435
259 760
184 739
279 772
213 437
120 477
225 312
76 379
94 176

Källor: SOS, Kollektivavtal i Sverige (1908–1923), och SOS, Arbetsinställelser och
kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet (1923–1927).

8

Beträffande de lokala avtalens fördelning på arbetsplatsavtal och ortsavtal i gällande avtal
vid årets slut perioden 1926–1938 låg medianen för de förstnämnda på 40 procent, och för de
senare på 15 procent.
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Tabell A.2a. Förekomsten av turordningsregler i gällande kollektivavtal vid
årsskiftet 1907/1908, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande turordningsregler
Antal
Antal
avtal
%
arbetare
Jordbruk och trädgårdsskötsel
1
4
15
Skogsbruk
Gruvdrift
8
47
3 793
Närings- o. njutningsämnesindustri
97
36
9 721
Textilindustri
6
9
179
Beklädnadsindustri
18
8
1 410
Läder-, hår- och gummivaruindustri
26
33
1 690
Trävaruindustri
73
35
5 954
Trämasse- och pappersindustri
5
8
911
Grafisk industri
8
47
7 007
Malmförädlingsindustri
3
14
248
Metallindustri
10
8
920
Maskin- och skeppsbyggnadsindustri
9
16
1 407
Jord- och stenindustri
61
40
5 279
Kemisk-teknisk industri
23
38
1 232
Byggnadsverksamhet
202
72
38 721
Allmänna arbeten
33
69
8 538
Handel- och varulager
26
36
1 711
Landtransporter
7
4
261
Sjötransport
6
46
621
Diverse
Summa
622
89 618
Procent
32

%
1
79
41
1
9
50
33
8
89
8
11
5
31
17
84
90
54
1
16
35

Källa: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 216–217.

Tabell A.3a. Förekomsten av turordningsregler i gällande kollektivavtal vid
årsskiftet 1920/1921, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande turordningsregler
Antal
Antal
avtal
%
arbetare
Malmbrytning och metallindustri
1
1
15
Jord- och stenindustri
2
1
43
Trävaruindustri och skogshantering
3
1
96
Pappers- och grafisk industri
Livsmedelsindustri
16
6
482
Textil- och beklädnadsindustri
2
2
41
Läder-, hår- och gummivaruindustri
1
1
3
Kemisk-teknisk industri
4
5
59
Byggnadsverksamhet
42
14
1 521
Kommunala verk och arbeten m. m. 84
62
13 311
Handel och varulager
29
22
726
Land- och sjötransport
8
2
3 481
Jordbruk och fiske
Annan yrkesrörelse
6
10
162
Summa
198
19 940
Procent
9

%
2
1
6
91
12
7
1
5

Källa: SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 20.
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Tabell A.4a. Förekomsten av turordningsregler i gällande kollektivavtal vid
årsskiftet 1929/1930, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande turordningsregler
Antal
Antal
avtal
%
arbetare
Malmbrytning och metallindustri
3
2
142
Jord- och stenindustri
27
16
792
Trävaruindustri och skogshantering
43
8
27 540
Pappers- och grafisk industri
8
6
273
Livsmedelsindustri
127
24
4 455
Textil- och beklädnadsindustri
2
1
44
Läder-, hår- och gummivaruindustri
6
5
182
Kemisk-teknisk industri
8
10
144
Byggnadsverksamhet
205
38
10 589
Statliga verk och arbeten
11
52
6 986
Kommunala verk och arbeten m. m. 113
66
15 437
Handel och varulager
322
59
6 660
Land- och sjötransport
92
18
4 301
Jordbruk och fiske
4
6
153
Annan yrkesrörelse
48
38
4 985
Summa
1 019
82 683
Procent
26

%
3
30
1
12
1
1
24
53
90
57
8
1
45
15

Källa: SOS, Socialstatistik (1931), s. 63.

Tabell A.5a. Delnäringar samt partsorganisationer där samtliga arbetare
vid årsskiftet 1907/1908 omfattades av kollektivavtalade turordningsregler.
Delnäring (Delnäringar med riksavtal markeras med halvfet, övriga är kursiverade)
Avtalsslutande fackförbund
Avtalsslutande arbetsgivarorganisation
Färg- och fernissfabriker
De förenade förbunden
Allmänna arbetsgivareföreningen
Kalk-, och kritbruk samt Cementfabriker
Grov- och fabriksarbetareförbundet
Allmänna arbetsgivareföreningen
Tunnbindareförbundet
Grov- och fabriksarbetareförbundet
Järn- och metallarbetareförbundet
Maskinist- och eldareförbundet
Träarbetareförbundet
Järnvägsmannaförbundet
Elektrisk installation
Elektriska arbetareförbundet
Svenska elektriska arbetsgivareför.
Svagströmsarbetsgifvareföreningen
Kemigrafiska anstalter
Typografförbundet
Grafiska reproduktionsanstalternas för.
Boktryckerier och stilgjuterier
Typografförbundet
Allmänna svenska boktryckareför.
Vagnfabriker
Järn- och metallarbetareförbundet
Sveriges verkstadsförening
Träarbetareförbundet
Bad- och tvättinrättningar
Grov- och fabriksarbetareförbundet
Allmänna arbetsgivareföreningen
Varuutkörare- och handelsarbetareförbundet
Källor: Arbetsstatistik A:5, II (1908), s. 1–66, och Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 375–381
och 387–399.
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Tabell A.6a. Delnäringar samt partsorganisationer där 75–99 procent av
arbetarna vid årsskiftet 1907/1908 berördes av gällande avtal innehållande
turordningsregler.
Delnäring, samt andel arbetare omfattade av turordningsregler
Avtalsslutande fackförbund
Avtalsslutande arbetsgivarorganisation
Mureri (99 %)
Murareförbundet
Södra Sveriges byggmästarför. (CA)
Kolgruvor (99 %)
Grov- och fabriks, Metall, Maskinist- och
SAF
eldareförb., Murareförb., samt Träarb.förb.
Renhållningsverk, enskilda (98 %)
Grov- och fabriks
Måleri (96 %)
Måleriarbetareförbundet
Sveriges målarm.för. (CA)
Kommunala byggnadsarbeten (95 %)
Grov- och fabriks
(Byggnads)grovarbete (94 %)
Grov- och fabriks
Ortsför. Byggmästareför., Cementarbetsgivarna, Grundläggningsentreprenadför., Gipsrörareentreprenadför. (CA)
Buntmakerier (93 %)
De förenade förbunden
Gas- el- och vattenled.verk, kom. (90 %)
Grov- och fabriks, Metall, Maskinistoch eldareförbundet
(Byggnads)träarbete (89 %)
Träarbetareförbundet
Ortsför. Byggmästareför., Cement
arbetsgivarna (CA)
Gas- el- och vattenled.verk, enskilda (86 %)
Grov- och fabriks
Vagnmakerier (84 %)
Träarbetareförbundet
Allmänna arbetsgivareför. och lokala
arbetsgivarföreningar
Råsockerbruk och sockerraffinaderier (84 %)
Grov- och fabriks, Transport, Metall, Maskinist- SAF
och eldareförbundet
Övrig kemisk-teknisk industri (83 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks
SAF
Ljus-, tvål- och parfymfabriker m. fl. (75 %)
De förenade förbunden
Allmänna arbetsgivareför.
Källor: Arbetsstatistik A:5, II (1908), s. 1–66, och Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 375–381
och 387–399.
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Tabell A.7a. Delnäringar samt partsorganisationer där 50–74 procent av
arbetarna vid årsskiftet 1907/1908 omfattades av gällande avtal innehållande turordningsregler.
Delnäring, samt andel arbetare omfattade av turordningsregler
Avtalsslutande fackförbund
Avtalsslutande arbetsgivarorganisation
Gummivarufabriker (73 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks,
Metall, Träarbetareförbundet
Margarinfabriker (68 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks
SAF
och Handels
Borst- och penselfabriker (67 %)
Träarbetareförbundet
Brännvinsbrännerier, jästfabriker o dest.verk (64 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks,
Allmänna arbetsgivareföreningen
Maskinist- och eldareförb., Metall, Handels
Glasbruk (59 %)
Grov- och fabriks
SAF
Snickeri- och möbelfabriker (56 %)
Träarbetareförbundet
Svenska träind.förb. (SAF)
Sågverksindustriarbetareförbundet
Allmänna arbetsgivareföreningen
Sadelmakare- o. tapetserareförbundet
Lokala arbetsgivareföreningar
Handelsarbete och varuutkörning (54 %)
Grov- och fabriks
SAF
Handels
Allmänna arbetsgivareföreningen
Transport
Lokala arbetsgivareföreningar
Bryggeriarbetareförbundet
Repslagerier (50 %)
Textilarbetareförbundet
Sveriges repslageriidkareför.
Källor: Arbetsstatistik A:5, II (1908), s. 1–66, och Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 375–381
och 387–399.

Tabell A.8a. Delnäringar samt partsorganisationer där 25–49 procent av
arbetarna omfattades av vid årsskiftet 1907/1908 gällande avtalen innehållande turordningsregler.
Delnäring, samt andel arbetare omfattade av turordningsregler
Avtalsslutande fackförbund
Avtalsslutande arbetsgivarorganisation
Stuckatörer och bildhuggare (49 %)
Stuckatörförb., Bildhuggarefackföreningen
Bildhuggare o. stuckatörm.för.
Sprängämnesfabriker (49 %)
Grov- och fabriks, De förenade förbunden
SAF
Skorstensfejeri (48 %)
Grov- och fabriks
Allmänna a.g.för., lokala a.g.för.
Gödningsämnes- och svavelsyrefab. (48 %)
Grov- och fabriks Metall, Trä, Transport,
SAF, lokala arbetsgivareför.
Maskinist- och eldareförbundet
Väg- och vattenbyggnadsarbete (48 %)
Grov- och fabriks, Trä
SAF
Tegelbruk (47 %)
Grov- och fabriks
SAF, CA, Allmänna a.g.för.
Sadelmakare- och tapetserareverks. (42 %)
Sadelmakare- och tapetserareförbundet
Allmänna a.g.för., lokala ag
Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Kvarnar och stärkelsefabriker (36 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks,
Maskinist- o. eldareförbundet
Träskoverkstäder (36 %)
Grov- och fabriks
Torvindustri (34 %)
Grov- och fabriks
Slakterier och charkuterier (33 %)
Slakt.- o. charkuteriarbetareförbundet
Bleck-, plåt- och kopparslagerier (31 %)
Bleck- och plåt, Metall, Grov- och fabriks
Övrig närings- och njut.ämnesind. (31 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks,
Maskinist- och eldareförbundet
Sågverk och hyvlerier (30 %)
Sågverksind.arb.förb., Trä, Grov- och fabriks,
Transport
Garverier och läderfabriker (28 %)
De förenade förbunden, Grov- och fabriks
Snickeri- och möbelverkstäder (26 %)
Trä, Sågverksind.arb.förb., Sadelm.- och tapetserareförb., Metall, Grov- och fabriks, Målarna,
Mask. o. eldareförb., Förg.- o. glasm.arb.förb.

SAF, Allmänna arbetsgivareför.
Lokala arbetsgivareföreningar
Sv. Torvind. arb.givareförb.
Lokala arbetsgivareföreningar
Allmänna a.g.för., CA, lokala ag

SAF, Sv. Garveriidkareför.
SAF
Allmänna a.g.för.
Lokala arbetsgivareför.

Källor: Arbetsstatistik A:5, II (1908), s. 1–66, och Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 375–381
och 387–399.

Tabell A.9a. Delnäringar där 0–24 procent av arbetarna omfattades av vid
årsskiftet 1907/1908 gällande avtalen innehållande turordningsregler.
Delnäring
Bryggerier, mälterier och läskfabriker
Grustag
Renhållningsverk kommunala
Skeppsvarv och båtbyggerier
Litografiska anstalter
Instrumentfabriker
Sjömän, maskinister och eldare m. m.
Brädgårdsrörelse
Galvaniserings- och kapsylfabr. m.m.
Byggnadsarbeten på entreprenad
Stenbrott och stenhuggerier
Förgylleri- och glasmästeriarbetare
Pappersbruk, papp- och trämasse(Kalcium)karbid- och kloratfabriker
Järn- och stålverk, zink- och blyhyttor
samt kopparverk
Åkerirörelse
Skofabriker
Skrädderier och sömnadsfabriker
Bagerier och konditorier
Tunnbinderier
Järn- och stålvarufabriker
Skomakeriverkstäder
Kakelugnsmakare

%
24
23
22
19
17
17
16
14
14
13
13
12
11
10
8
8
8
8
8
7
4
2
2

Delnäring
%
Jordbruk
1
Väv., spinn., blekerier,
färgerier, trikåfab.
1
Stuverirörelse
1
Tobaksfabriker
1
Rörarbetare
1
Malmgruvor, Flottning, Handskfabriker, Järnvägar (enskilda),
Karamell-, choklad- och käxfabr.,
Skogsavverkning, Enskilda och
kommunala spårvägar, Trädgårdsskötsel, Telefon (enskilda), Smides-,
reparationsfabriker och hovslageriverkstäder, Barberare och perukmakare, Urmakerier, Järn- och stålverk, zink- och blyhyttor samt
kopparverk, Träkolsverk, Korgmakerier och korgfabriker, Gipsrörare, Korkfabriker, Elektriska
montörer, Bokbinderi, kartongoch tapetfabriker, Teknisk teaterpersonal, Tändsticksfabriker,
Mekaniska verkstäder, Övrig jordoch stenindustri, Hattfabriker
0

Källor: Arbetsstatistik A:5, II (1908), s. 1–66, och Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 375–381
och 387–399.
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Tabell A.1b. Antal under året tecknade avtal innehållande organisationsklausuler, samt antal berörda arbetare, åren 1908–1927.
År

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Antal avtal
innehållande
organisationsklausuler
38
25
7
8
64
25
23
17
86
37
51
72
109
29
113
76
63
141
57
123

Antal arbetare
omfattade av
organisationsklausuler
2 396
6 793
149
760
2 751
1 101
413
373
3 429
1 104
"
"
"
1 156
5 228
3 049
2 795
9 754
2 962
8 364

Hela antalet
under året
tecknade
avtal
659
336
224
219
316
237
226
130
752
518
855
945
1 583
800
1 416
899
775
958
572
607

Hela antalet
arbetare berörda
av under året
tecknade avtal
136 327
45 860
37 440
33 688
29 588
75 872
59 980
13 155
117 358
78 057
118 098
204 435
259 760
184 739
279 772
213 437
120 477
225 312
76 379
94 176

Källor: SOS, Kollektivavtal i Sverige (1908–1923), och SOS, Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet (1923–1927).

Tabell A.2b. Förekomsten av organisationsklausuler i gällande
kollektivavtal vid årsskiftet 1907/1908, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande organisationsklausuler
Antal avtal
%
Antal arbetare
Sjötransport
2
15
1 355
Landtransporter
39
23
6 175
Handel- och varulager
7
10
304
Byggnadsverksamhet
53
19
3 556
Närings- o. njutningsämnesindustri
71
26
2 015
Läder-, hår- och gummivaruindustri
8
10
246
Beklädnadsindustri
19
9
677
Trävaruindustri
4
2
747
Metallindustri
3
2
147
Jord- och stenindustri
4
3
156
Maskin- och skeppsbyggnadsindustr
1
2
2
Jordbruk och trädgårdsskötsel, GruvDrift, Textilindustri, Trämasse- och
Pappersindustri, Grafisk industri,
Malmförädlingsindustri, Kemiskteknisk industri, Allmänna arbeten
och Diverse
Summa
211
15 380
Procent
1
Källa: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 216–217.

274

%
35
25
10
8
8
7
5
4
2
1
0

6

Tabell A.3b. Förekomsten av organisationsklausuler i gällande
kollektivavtal vid årsskiftet 1920/1921, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande organisationsklausuler
Antal avtal
%
Antal arbetare
Handel och varulager
34
25
957
Livsmedelsindustri
76
28
3 752
Annan yrkesrörelse
9
14
1 136
Läder-, hår- och gummivaruindustri
5
7
610
Byggnadsverksamhet
21
7
493
Kommunala verk och arbeten m.m.
5
4
179
Malmbrytning och metallindustri
1
1
80
Trävaruindustri och skogshantering
2
1
60
Land- och sjötransport
10
3
201
Jord- och stenindustri, Pappersoch grafisk industri, Textil- och
beklädnadsindustri, Kemisk-teknisk
industri och Jordbruk och fiske
Summa
163
7 468
Procent
7

%
15
13
10
4
2
1
0
0
0

2

Källa: SOS, Socialstatistik, Del I (1922), s. 20.

Tabell A.4b. Förekomsten av organisationsklausuler i gällande
kollektivavtal vid årsskiftet 1929/1930, fördelat på olika näringsgrupper.
Näringsgrupper

Kollektivavtal innehållande organisationsklausuler
Antal avtal
%
Antal arbetare
Handel och varulager
224
41
5 597
Annan yrkesrörelse
28
22
2 791
Livsmedelsindustri
183
35
8 740
Byggnadsverksamhet
161
30
6 574
Land- och sjötransport
50
10
3 311
Läder-, hår- och gummivaruindustri
14
11
943
Jord- och stenindustri
20
12
651
Pappers- och grafisk industri
13
9
307
Kemisk-teknisk industri
3
4
68
Jordbruk och fiske
2
3
237
Malmbrytning och metallindustri
5
3
129
Textil- och beklädnadsindustri
3
2
79
Trävaruindustri och skogshantering
2
0
22
Kommunala verk och arbeten m.m
2
1
39
Statliga verk och arbeten
Summa
710
29 488
Procent
18

%
48
25
24
15
6
5
2
1
1
1
0
0
0
0
5

Källa: SOS, Socialstatistik (1931), s. 63.
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Tabell A.1c. Kollektivavtal inom vissa delnäringar, fördelade efter
bestämmelser angående lärlingsväsendets reglering vid årets slut 1907.
Delnäring

Boktryckerier och stilgjuterier
Smides-, reparations- och
hovslageriverkstäder
Bleck-, plåt-, och kopparslagerier
Järn- och stålvarufabriker
Skrädderier och sömnadsfabriker
Mekaniska verkstäder, elektriska
verkstäder, skeppsvarv
och vagnfabriker
Hattmakerier och hattfabriker,
Uppsättning och skötsel av
elektriska maskiner, Instrumentfabriker och Urmakerier

Andel avtal innehållande
en systemstisk
spriddabestämreglering av
melser rörande
lärlingsväsendet lärlingsväsendet100
11
7

inga bestämmelser
rörande lärlingsväsendet

5
64
13
12

84
30
87
88

3

97

100

Källa: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 382–383.

Tabell A.2c. Förekomsten av lärlingsregulativ inom vissa delnäringar, vid
årets slut 1907.
Delnäring

Andel
avtal
innehållande
lärlingsregulativ
Boktryckerier och stilgjuterier
100
Bleck-, plåt- och kopparslagerier
20
Skrädderier och sömnadsfabriker
6

lärlingar
berörda av
lärlingsregulativ
100
89
10

Källa: Arbetsstatistik A:5, I (1910), s. 237–238, 243 och 382–383.
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arbetare
berörda av
lärlingsregulativ
100
41
4

Tabell A.3c. Avtalstecknande parter och antal avtal inom vissa delnäringar
vid årets slut 1907.
Delnäring och fackförbund
Skrädderier o. sömnadsfabriker
Skrädderiarbetareförbundet
(73)
9
Lokala fackföreningar (8)
10
Kvinnornas fackförbund (7)
SvA (5)
Textilarbetareförbundet (1)
Maskinist- och eldareförbundet (1)

Delnäring och arbetsgivarorganisation
Antal
Antal
Antal
avtal
arbetsgivare
arbetare
Skrädderier o. sömnadsfabriker
Allmänna arbetsgivareföreningen
2
62
402
11
Lokala arbetsgivarföreningar
2
315
2 493

Boktryckerier och stilgjuterier
Typografförbundet (1 riksavtal)

Boktryckerier och stilgjuterier
Allmänna svenska boktryckareföreningen
1
374
6 528

Bleck-, plåt-, o. kopparslagerier
Bleck- och Plåt (39)
Metall (2)
Grov- och Fabriks (1) 13
Lokala fackföreningar (2)

Bleck-, plåt-, o. kopparslagerier
Allmänna arbetsgivareföreningen
1
18
78 12
Bleck- och plåtslageriarbetsgivareförb.
2
54
634
14
Lokala arbetsgivarföreningar
7
81
346

Källa: Arbetsstatistik A:5, I (1910), Tab.21, s. 386–399.
Anm. Antalet av fackförbundet respektive fackföreningar tecknade avtal inom delnäringen
anges inom parentes. Tabellen visar på de olika avtalssystemen i olika delnäringar. Vid
boktryckerier och stilgjuterier var ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation parter i ett
riksavtal, vilket skapade en heltäckande reglering inom näringen. Inom skrädderier och
sömnadsfabriker var fler fackförbund avtalstecknande parter. Skrädderiarbetarförbundet och
dess lokala föreningar var dock klart dominerande. Även på arbetsgivarsidan var flera
organisationer avtalstecknare. Det stora antalet avtal som Skrädderiarbetarförbundet var part i
tyder på att de allra flesta avtalen slöts med oorganiserade arbetsgivare. Även vid bleck-, plåtoch kopparslagerier var flera fackförbund och arbetsgivarorganisationer parter i avtal. På
arbetarsidan var Bleck- och plåt klart dominerande med 39 tecknade avtal. De olika arbetsgivarorganisationerna var tillsammans parter i endast 10 avtal, vilket innebär att även Bleckoch plåt hade många avtal med oorganiserade arbetsgivare.

9

Anslutna till Skrädderiarbetareförbundet.
Hade när statistiken publicerades år 1910 uppgått i andra fackförbund.
11
När statistiken publicerades år 1910 fanns en Centralstyrelse för Sveriges skräddaremästareföreningar, och en del arbetsgivare inom lagerskrädderibranschen hade anslutit sig till
Sv. grossisternas och Sv. detaljisternas herrkonfektionsförbund ingående i SAF.
12
Ansluten till Centrala arbetsgivareförbundet.
13
Varav en ansluten till Metall.
14
Flera av dem anslutna till Centrala arbetsgivareförbundet.
10
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BILAGA B

Facklig medlemsutveckling

Diagram B.1. Index över antal arbetare anställda vid SAF-anslutna företag i
förhållande till antal LO-medlemmar, åren 1903–1939 (LO-medlemmar =
100).

LO-medlemmar=100

200
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50

0
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Källor: Dahlqvist (2003), Tabell 1, s. 59; Tabell 3, s. 72; Tabell 4, s. 98; Tabell 5, s. 129 och
Tabell 6, s. 182.
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Tabell B.1. Medlemsantal inom fem fackförbund åren 1886–1939.
År
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Beklädnads

405
429
823
1 023
693
715
927
1 104
1 467
1 616
1 872
1 805
1 945
2 143
2 330
2 422
2 510
2 931
3 968
3 074
2 091
2 191
2 066
2 042
2 260
2 012
2 356
2 467
4 866
6 978
7 280
8 509
6 797
6 636
7 491
8 458
8 920
9 588
10 066
10 975
12 280
13 741
14 429
14 636
16 248
16 880
18 627
20 795
23 438
25 321
27 147

Bleck- o Plåt

125
273
288
570
678
819
800
830
800
936
1 180
1 367
1 453
1 715
1 849
1 681
1 512
1 408
1 293
1 401
1 400
1 400
1 370
1 519
1 522
1 489
1 579
1 423
1 508
1 359
1 344
1 538
1 537
1 671
1 794
1 962
2 134
2 236
2 467
2 460
2 388
2 301
2 423
2 522
2 621
2 801
2 922

Handels

680
1 051
1 594
798
518
412
600
753
827
935
1 200
2 646
5 565
7 358
7 367
6 390
6 209
6 215
7 571
8 206
9 027
10 422
12 567
15 433
18 208
22 714
23 503
24 346
26 301
28 461
32 078
35 078
35 425
38 462

Metall
551
1 142
2 080
2 295
2 500
1 591
1 993
2 761
5 012
6 833
8 873
11 049
13 318
14 651
15 347
16 400
18 658
18 418
27 212
33 448
33 874
30 826
23 534
23 248
24 658
29 488
30 586
35 039
45 965
60 701
63 139
69 019
69 701
62 357
54 838
55 331
63 359
70 998
76 591
80 999
89 019
98 131
101 580
101 439
100 666
101 022
109 068
119 895
129 336
146 816
153 528
165 051

Typograferna
355
457
893
1 108
1 329
1 436
1 503
2 045
1 862
1 934
2 166
2 385
2 658
2 966
3 119
3 540
3 971
4 318
4 525
4 786
5 241
5 743
5 784
5 973
4 022
3 772
3 969
4 394
5 093
5 200
5 282
5 846
6 654
7 282
7 320
7 180
6 663
6 660
6 882
7 445
7 693
7 923
8 261
8 716
9 002
9 302
9 495
9 689
9 760
10 082
10 334
10 735
11 399
11 644

Källor: LO (1915), s. 8–9; LO (1932), s. 6–7, och LO (1942), s. 6–7.
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Tabell B.2. Medlemsantal i sex Uppsalafackföreningar åren 1882–1939.
År
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
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Bek. 66

BoP 11

Handels 36

Metall 50

20

x

19
61
61
35
54
28
57
90
85
157
143
151
152
164
330
356
364
"
520
584
676
688
732

"
16
"
29
"
"
"
32
"
"
33
33
40
42
45
43
38
40
33
27
19
35
27
33
38
24
21
"
"
41
36
46
46
"
"
54
56
57
"
"
"
70
79
80
82

x

44
40
65
74
63
63
69
78
79
85
106
111
139
158
200
208
204
221
257
433
457
464

"
"
47
39
51
81
90
99
138
142
168
249
232
242
223
249
243
282
358
402
522
587
578
637
692
722
508
581
652
658
699
689
775
763
828
838
802
974
1 312
1 455
1 519
1 651
1 557
1 907

UTF

37
27
23
19
23
22
36
51
48
53
49
54
61
60
68
83
84
84
103
112
125
133
169
174
160
160
144
157
163
176
188
193
192
210
229
225
222
206
202
211
220
219
235
235
230
239
224
239
242
235
235
233
237
248
255

Bek. 13
17
"
76
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
42
48
"
"
"
15
30
"
17
"
"
"
"
40
47
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ingår i
Bek. 66
fr.o.m.
år
1935

Källor: Bek. 66, Årsberättelse omfattande tiden från och med den 21 Dec. 1906 till och med
den 14 Jan. 1908, B2, B1:1, BekU, FU. BoP 11, Årsberättelser, A3:1, BPU, FU. Handels 36,
3/5 1908, 31/5 1908, 5/7 1908, A1:1, HU, FU. Se även Handels avdelning 36 Uppsala (1967),
s. 6. Metall 50, Års- och revisionsberättelser, B2:1, M 50, FU. UTF, Uppsala Typografiska
förening (1935), s. 126; Wessel (1937), s. 802–813. Bek. 13, Årsberättelser och Jubileer och
fester i B1a:1, BekU, Skrädd, FU. Bek. 66, Svenska Beklädnadsarbetarförbundet avd. 66
(1956), s. 30 och 36. BoP 11, Årsberättelser, A3:1, BPU, FU. Handels 36, Års- och
revisionsberättelser 1918–1963, B1:1, HU, FU och Svenska Handelsarbetareförbundet (1931),
s. 270–271. Metall 50, Års- och revisionsberättelser, B2:1, M 50, FU. UTF, Uppsala
Typografiska förening (1935), s. 126; Wessel (1937), s. 802–813. Bek. 13, Årsberättelser,
Jubileer och fester samt Månadsrapporter i B1a:1, BekU, Skrädd., FU. Åren 1937–1939
Uppsala FCO:s uppgifter i LO-sektionen i Uppsala, Revisionsberättelser med årsrapporter
1939–1969, Landsorganisationen i Sverige, Blankett B åren 1937–1939, B1:1, FU.
Förklaringar. x = organisationsförsök, ” = uppgift saknas, Bek 66= Beklädnads avdelning 66
(sömmerskefackföreningen), BoP 11=Bleck- och Plåt avdelning 11, Handels 36=Handels
avdelning 36, Metall 50=Metall avdelning 50, UTF=Uppsala Typografiska förening, Bek
13=Beklädnads avdelning 13 (skrädderiarbetarfackföreningen).
Kommentar. Bleck- och Plåt avdelning 11 och Skrädderiarbetarefackföreningen, Beklädnads
avdelning 13 har endast efterlämnat sporadiska uppgifter om medlemsantal. Enligt Bleck- och
Plåts årsberättelser fanns det en oorganiserad plåtslageriarbetare år 1906, organisationsgraden
var vanligtvis hög. Stora förändringar i medlemstalen skedde under åren, många arbetsvandrade. Under 1880-talets andra hälft var såväl Bleck- och Plåt avdelning 11 och Skrädderiarbetarefackföreningen periodvis insomnade. Skrädderiarbetarefackföreningens årsberättelse
för år 1909 anger att så gott som alla skrädderiarbetare var organiserade vid storstrejkens
utbrott. År 1910 rapporteras sjunkande medlemstal. Skrädderiarbetarefackföreningen anger i
70-årsberättelsen gällande år 1911 att 17 medlemmar var villiga att återuppta verksamheten.
Efter arbetsgivarnas lockout år 1912 blev en del utestängda från arbete. Bleck- och Plåt
avdelning 11 rapporterade gällande år 1935 att arbetstillgången var god och rekordmånga var
anslutna, men de anger inte hur många. Den stora ökningen av medlemmar i Beklädnads
avdelning 66 beror inte på att skrädderiarbetarna var så många, det var ett yrke på utdöende,
de flesta nya medlemmarna arbetade inom konfektionssömnaden.
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BILAGA C

Inkomster och utgifter i fem fackförbund

Procent

Diagram C.1. Ordinarie medlemsavgifts storlek i fem fackförbund, valda år
1900–1939, Typografförbundet = index 100.
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Källor: LO (1915), s. 12–13; LO (1932), s. 10–11, och LO (1942), s. 10–11.
Kommentar: De ovan redovisade uppgifterna gäller proportionerna mellan helbetalande
medlemmar. Beklädnads hade dessutom en avsevärt större andel halvbetalande medlemmar.

I tabellerna C.1–C.7 är förbunden ordnade efter andel utgifter till olika
ändamål under hela perioden 1887–1939.
Tabell C.1. Avgifter och uttaxeringar till LO (i procent av de totala
utgifterna) i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Beklädnads
33
20
21
22

Handels
8
15
12
13

Metall
9
9
13
10

Bleck- o Plåt
16
8
8
9

Källor: LO (1915), s. 40–41; LO (1932), s. 38–41, och LO (1942), s. 38–39.
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Typograferna
0
6
4
4

Tabell C.2. Anslag och frivilla bidrag till fackliga organisationer i Sverige
och andra länder, samt avgifter till utlandet (i procent av de totala
utgifterna) i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Typograferna
9
5
5
5

Metall
4
3
5
4

Beklädnads
1
2
3
3

Bleck- o Plåt
5
2
0
2

Handels
0
1
1
1

Källor: LO (1915), s. 38–39 och 42–43; LO (1932), s. 42–45, och LO (1942), s. 40–43.

Tabell C.3. Avgifter och bidrag till fackliga organisationer totalt (i procent
av de totala utgifterna) i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Beklädnads
35
23
24
25

Handels
8
16
13
14

Metall
13
12
17
14

Bleck- o Plåt
21
10
8
11

Typograferna
10
11
9
9

Källor: LO (1915), s. 38–43; LO (1932), s. 38–45, och LO (1942), s. 38–43.

Tabell C.4. Administrationskostnader (i procent av de totala utgifterna) i
fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Beklädnads
17
25
34
28

Handels
35
22
20
21

Bleck- o Plåt
14
17
16
16

Typograferna
15
15
8
11

Metall
7
8
11
9

Källor: LO (1915), s. 44–45; LO (1932), s. 46–47, och LO (1942), s. 44–45.

Tabell C.5. Kostnader för agitation, tidningar och bildningsverksamhet (i
procent av de totala utgifterna) i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Handels
12
15
12
13

Typograferna
10
7
5
6

Beklädnads
4
6
7
6

Metall
2
4
6
5

Bleck- o Plåt
3
2
2
2

Källor: LO (1915), s. 46–47; LO (1932), s. 48–49, och LO (1942), s. 46–47.

Tabell C.6. Andra kostnader (i procent av de totala utgifterna) i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Handels
10
18
41
34

Typograferna
11
21
31
26

Beklädnads
1
7
13
10

Bleck- o Plåt
3
6
15
9

Metall
4
3
11
6

Källor: LO (1915), s. 50–51; LO (1932), s. 50–51, och LO (1942), s. 48–49.
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Tabell C.7. Strejk- och lockoutkostnader samt totala konflikt- och förhandlingskostnader i procent av de totala utgifterna i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939
1887–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Metall
Beklädnads
Bleck- och Plåt
Strejkunderstöd
17
10
4
17
8
11
4
0
3
11
5
7
Lockoutunderstöd
39
23
40
14
16
1
0
0
0
10
9
7
Konflikt- och förhandlingskostnader totalt
58
34
45
33
28
15
6
4
6
23
17
16

Typograferna

Handels

31
6
0
4

24
10
2
4

0
0
10
6

11
0
0
0

31
7
11
11

35
14
7
9

Källor: LO (1915), s. 28–35; LO (1932), s. 28–35, och LO (1942), s. 28–35.
Kommentar: Den översta tidsperioden avseende respektive utgiftspost gäller inte från år 1887
för alla förbund utan från förbundets första verksamhetsår.

Tabell C.8. Median för strejk- och lockoutkostnader i kronor per medlem
respektive tidsperiod i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1894
1895–1899
1901–1908
1911–1916
1917–1920
1921–1925
1926–1929
1930–1934
1935–1939
Samtliga år
Före år 1926
1926–1939
1887–1894
1895–1899
1901–1908
1911–1916
1917–1920
1921–1925
1926–1929
1930–1934
1935–1939
Samtliga år
Före år 1926
1926–1939
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Strejk
Metall
0,18
0,75
0,31
0,51
11,81
2,99
5,12
3,35
0,26
1,51
0,84
2,98
Beklädnads
0,00
0,14
1,01
0,03
1,79
1,77
0,25
0,19
0,02
0,3
0,52
0,08

Lockout
Metall
0
0,23
4,39
0,45
0,37
2,42
0,2
0,16
0,04
0,28
0,52
0,14
Beklädnads
0,00
0,11
0,09
0,00
0,11
3,45
0,11
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

Strejk
Lockout
Typograferna
Typograferna
0,00
0,00
0,36
0,00
0,11
0,00
0,08
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
Bleck- och Plåt
Bleck- och Plåt
0,17
0,00
0,53
0,00
0,01
1,74
0
0,01
0,69
0,50
1,31
0,21
0,02
0,00
0,97
0,00
0,21
0,00
0,32
0,00
0,32
0,21
0,39
0,00
Tabellen fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
Handels
Handels
1901–1908
0,3
0,00
1911–1916
0,03
0,00
1917–1920
1,23
0,00
1921–1925
5,1
0,00
1926–1929
1,51
0,00
1930–1934
1
0,00
1935–1939
0,1
0,00
Samtliga år
0,43
0,00
Före år 1926
0,55
0,00
1926–1939
0,42
0,00
Källor: LO (1915), s. 28–31; LO (1932), s. 28–31, och LO (1942), s. 28–31.
Kommentar. I Tabell C.8–C.9 redogörs för de utvalda fackförbundens kostnader i form av
strejk- och lockoutunderstöd i kronor per medlem och år. Då förbunden var olika stora är det
inte meningsfullt att jämföra de summor respektive förbund förbrukade i konflikter. Hänsyn
har inte tagits till kronans förändrade värde och omräkningar för skillnader i understödsbelopp
mellan olika förbund har inte heller gjorts. Det är grova mått som används i denna framställning, men jag tror ändå att den kan bidra till kunskap om olikheter och likheter i konfliktmönster och kostnader mellan de olika förbunden. I mediantabellen, Tabell C.8 är
extremår uteslutna. Tabellen är främst användbar för att se skillnader i strejk- och lockoutfrekvens.

Tabell C.9. Strejk- och lockoutkostnader i medeltal kronor per medlem
respektive år/tidsperiod i fem fackförbund, åren 1887–1939.
År
1887–1894
1895–1899
1900
1901–1908
1909
1910
1911–1916
1917
1918
1919
1920
1917–1920
1921–1925
1926–1929
1930–1934
1935–1939
Samtliga år
Före år 1926
1926–1939
1887–1894
1895–1899
1900
1901–1908
1909
1910
1911–1916
1917

Strejk
Metall
0,25
1,16
1,24
1,50
19,13
0,00
1,09
15,05
3,59
8,58
37,45
16,17
2,90
4,72
3,74
0,26
3,16
3,30
2,78
Beklädnads
0,13
0,20
0,50
1,64
4,79
0,00
0,14
1,28

Lockout
Metall
0,02
0,39
1,11
9,26
38,38
12,83
0,80
0,02
0,12
0,61
30,01
7,69
15,79
0,47
0,19
0,12
4,46
6,02
0,24
Beklädnads
0,00
0,21
0,00
0,28
41,67
1,15
1,81
0,22

Strejk
Lockout
Typograferna
Typograferna
1,02
0,00
0,69
0,00
1,16
0,00
0,56
0,00
48,18
0,00
17,03
0,00
0,54
0,00
0,11
0,00
0,12
0,00
46,42
0,00
0,00
0,00
11,66
0,00
0,86
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
19,83
2,60
1,87
3,50
0,00
0,07
7,08
Bleck- och Plåt
Bleck- och Plåt
0,17
0,00
0,91
0,56
19,24
5,67
0,23
12,61
0,00
1,32
0,10
0,00
0,70
3,67
0,17
0,00
Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.
1918
2,15
0,00
1919
3,72
7,15
1920
1,44
0,00
1917–1920
2,15
1,84
1921–1925
2,09
5,98
1926–1929
0,33
0,37
1930–1934
0,18
0,04
1935–1939
0,03
0,00
Samtliga år
0,83
2,00
Före år 1926
1,08
2,71
1926–1939
0,17
0,12
Handels
Handels
1887–1894
1895–1899
1900
1901–1908
0,37
0,63
1909
13,55
0,00
1910
0,00
0,00
1911–1916
0,07
0,76
1917
0,27
0,00
1918
1,38
0,00
1919
1,07
0,01
1920
1,94
0,18
1917–1920
1,16
0,05
1921–1925
4,88
0,03
1926–1929
1,45
0,00
1930–1934
1,52
0,00
1935–1939
0,13
0,01
Samtliga år
1,71
0,20
Före år 1926
2,21
0,33
1926-1939
1,00
0,00

0,87
0,50
75,53
19,27
2,49
0,17
2,43
1,30
2,96
3,63
1,38
Alla
0,48
0,74
5,54
0,93
17,13
3,43
0,51
3,37
1,62
12,06
23,27
10,08
2,64
1,34
1,61
0,34
2,29
2,79
1,08

1,24
0,41
0,58
0,56
0,66
0,16
0,13
0,00
2,97
4,19
0,09
Alla
0,01
0,29
1,69
5,12
16,27
2,80
1,41
0,05
0,27
1,64
6,15
2,03
4,16
0,20
0,07
3,99
2,44
2,84
1,51

Källor: LO (1915), s. 28–31; LO (1932), s. 28–31, och LO (1942), s. 28–31.
Kommentar. I Tabell C.9 redovisas extremår (år där något eller flera förbund hade extremt
höga kostnader för strejker eller lockouter) separat, då dessa annars förrycker resultaten.

Tabell C.10. Arbetslöshetskostnader i procent av de totala utgifterna i fem
fackförbund, åren 1889–1939.
År
1889–1912
1913–1930
1931–1939
1887–1939

Bleck- och Plåt
25
48
53
47

Metall
16
42
49
43

Typograferna
23
40
36
36

Beklädnads
0
11
18
13

Handels
0
15
7
9

Källor: LO (1915), s. 36–37 och 52–53; LO (1932), s. 36–37 och 52–53, och LO (1942),
s. 36–37 och 50–51.
Kommentar: Metalls första utbetalningar är registrerade år 1889, Typografernas år 1893,
Bleck- och Plåts år 1897, Handels år 1918 och Beklädnads år 1920.
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BILAGA D

Begränsningar av § 23 i avtalsförslag och avtal
i Uppsala

Tabell D.1a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivarförenings (ag) avtalsförslag i förhandlingarna inför 1907 års avtal,
samt införda bestämmelser angående makten över anställningarna.
Förslag
a
a
ag

Avtal
Anställningsskydd under pågående arbete
Företrädesrätt till snöskottning för på orten boende arbetslösa
plåtslageriarbetare
Decemberkompromissformuleringen

Källor: 10/10, 27/10, 7/11, 17/11 och 21/11 1906, samt 20/2, 20/3, 2/4, 4/4, 13/4, 17/4 och 7/5
1907, A1:1, BPU, FU. Prislistförslag utarbetadt af Sv. Bleck o Plåtslagareförbundets Afd. No
11 i Upsala. F1, BPU, FU. Arbetsaftal och ordningsregler träffade mellan Upsala Bleck- &
Plåtslageriarbetsgifvareförening och Upsala Bleck- & Plåtslageriarbetarefackförening.
Godkänt i april 1907 gällande till 1/4 1908, F1:1, BPU, FU. För bestämmelsen om snöskottning se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 42.

Tabell D.2a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivarförenings (ag) avtalsförslag angående makten över anställningarna i
1909 års förhandlingar.
Förslag
a
ag
ag
ag

Företrädesrätt till arbete för på orten bosatta arbetare
Lärling förvägras föreningsrätt de tre första utbildningsåren
Fackföreningen skulle övervaka att arbetarna inte tog på sig egna arbeten
Decemberkompromissformuleringen

Källor: Protokoll öfver underhandlingsmötet den 16 april 1909 mellan Upsala Bleck- & Plåtslageriarbetsgifvarförening och af Upsala Bleck- & Plåtslageriarbetarfackförenings utsedda
delegerade. F1, BPU, FU.
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Tabell D.3a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivarförenings (ag) avtalsförslag och avtal angående makten över
anställningarna i 1910–1929 års avtal.
Förslag
a
a
a
a
a
ag
ag

Avtal
Anställningsskydd under påbörjat ackordsarbete
Företrädesrätt till arbete för på orten bosatt och skattskyldig arbetare vid nyanställning samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Företrädesrätt till arbete för medlem i den avtalstecknande fackföreningen
vid såväl anställning som uppsägning på grund av arbetsbrist
Företrädesrätt till snöskottning för på orten boende plåtslagare
Lärlingsregulativ (max en lärling per utlärd)
Decemberkompromissformuleringen
Arbetarorganisationen hade skyldighet se till att medlem inte åtog sig egna
arbeten när de hade anställning

Källor: Avtal 25/7 1910–1 april 1911. F1:2, F1, BPU, FU och Arbetsavtal och Ordningsregler
träffade mellan Sveriges Bleck- och Plåtslageriarbetsgivareförbunds 3:dje distrikt och
Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 11. 24 april 1913–1 april 1916, F1:1,
BPU, FU.

Tabell D.4a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivareförenings (ag) avtalsförslag och avtal angående makten över
anställningarna i 1930 års avtal.
Förslag
a

a

a
a
a
a
a
a
ag
ag
ag

Avtal
Arbetsgivaren bör ej själv deltaga i byggnads eller större
reparationsarbeten. "Har arbetsgivaren ej full sysselsättning med verkstadens skötsel och administration, är han
oförhindrad utföra mindre reparationsarbeten specialarbeten samt övriga verkstadsarbeten inom ramen av vad
kan anses lojalt."
Arbetstiden under vintern skulle bestämmas på varje
verkstad för sig, dock så att under månaderna november –
mars, där det inte lade hinder för arbetets rationella
bedrivande, avskedande eller permitterande p.g.a. arbetsbrist inte fick ske förrän arbetstiden för samtliga arbetare
förkortats till högst 6 timmar per dag.
Anställningsskydd under påbörjat ackordsarbete
Turordning enligt anciennitetsprincipen vid uppsägning
på grund av arbetsbrist
Företrädesrätt till arbete för medlem i den avtalstecknande fackföreningen
Företrädesrätt till arbete för på orten boende plåtslagare
Ovillkorlig företrädesrätt till snöskottning för på orten
boende plåtslageriarbetare
Lärlingsregulativ (max en lärling per två utlärda)
6:e års lärling, vilken utför egna arbeten på ackord,
undantagen vid beräkningen av proportionerna mellan
utlärda och under utbildning
Decemberkompromissformuleringen

Organiserad arbetare äger
rätt ta arbete endast hos
organiserad arbetsgivare

Källor: Överenskommelse 1 april 1930–1 april 1932. F1, BPU, FU. För det nedersta arbetsgivareförslaget se Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 51–52.
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Tabell D.5a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivarförenings (ag) avtalsförslag och avtal angående makten över
anställningarna i 1933 års avtal.
Förslag
ag
Ömsesidigt organisationstvång
förlikningsmannen

a
ag
ag
ag

Avtal
En ömsesidig organisationsklausul infördes på förlikningsmannens förslag,
övriga bestämmelser likalydande som
1930 års avtal. ”Vid anställning får
endast arbetare, tillhörande Svenska
Bleck- & Plåtslagareförbundets Avdelning 11, ifrågakomma. Från denna regel undantagas dock första årets lärlingar. Å andra sidan förbinda sig avdelningens medlemmar att i första hand
taga anställning hos arbetsgivare, tillhörande Sveriges Bleck- & plåtslagaremästareförbunds 3:dje distrikt.”

Arbetsgivaresöner inkluderas i begränsningen av arbetsgivarnas arbete
Fastställd summa istället för vad som
kan anses lojalt, samt rätt att själva utföra målningsarbete
En lärling per arbetsplats, samt rätt att
ta in lärling tillfälligt
Arbetarna får inte ta på sig egna
arbeten när de har anställning

Källor: Förslag till ändringar i arbetsavtalet. Arbetsgivarnas förslag 18/1 1933, Arbetarnas
motförslag på vissa punkter till inkommet avtalsförslag från arbetsgivarna 7/2 1933,
Protokoll fört vid sammanträde mellan mästares och arbetares delegerade, angående avtalsförhandlingar den 16 febr. 1933, Protokoll fört vid sammanträde mellan mästares och arbetares delegerade angående avtalsförhandlingar, den 31 mars 1933, Protokoll fört vid sammanträde mellan delegerade i avtalsunderhandlingarna inom Bleck- & Plåtslagerifacket i
Upsala, varvid även respektive ombudsmän Hrr. M. Andersson och Wiberg voro närvarande,
den 8 juni 1933, Protokoll fört vid sammanträde mellan delegerade i avtalsunderhandlingarna inom Bleck- & Plåtslagerifacket i Upsala, varvid även respektive ombudsmän Hrr.
M. Andersson och Wiberg voro närvarande, den 16 juni 1933 samt Förlikningsmannens
förslag 25/10 1933, F1, BPU, FU. 13/4 1933, extra möte oktober 1933, 27/10 och 3/11 1933,
A1:1, BPU, FU; se även Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet Avdelning 11 (1955), s. 53.

Tabell D.6a. Bleck- och Plåt avdelning 11s (a) och ortens plåtslagararbetsgivarförenings (ag) avtalsförslag och avtal angående makten över
ställningarna i 1937 års avtal.
Förslag
a + ag
ag
ag

Fortsatt oenighet om
arbetsgivarnas deltagande i arbetet
En månad kortare arbetstidsförkortning vintertid
Skärpt organisationsklausul
arbetare skulle endast få ta
anställning hos organiserade
arbetsgivare, inte som tidigare
i första hand

Avtal
Bestämmelserna likalydande med
1930 års avtal utom gällande arbetstidsförkortningen vintertid som blev en
månad kortare, december till mars
och den år 1933 införda ömsesidiga
organisationsklausulen
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Källor: Protokoll fört vid underhandlingssammanträde 16 feb. [1937], Protokoll fört vid
underhandlingssammanträde Uppsala den 8 mars 1937, Protokoll fört vid underhandlingssammanträde Uppsala den 12 mars 1937, Protokoll fört vid underhandlingssammanträde
Uppsala den 18 mars 1937 och Protokoll fört vid underhandlingssammanträde Uppsala den
22 mars 1937 samt Avtal mellan Sveriges Bleck- och Plåtslagaremästareförbunds 3:dje distrikt och Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets Avdelning n:r 11, Uppsala. 31/3 1937–1/4
1938, Avtalsförhandlingarna 1937 handlingar rörande, F1, BPU, FU, samt 16/3 1937,
Protokollsbok 14/3 1935–17/12 1939, A1:1, BPU, FU.

Tabell D.1b. Begränsningar av § 23 i Handels avdelning 36:s avtal gällande
vid mejerier i Uppsalatrakten åren 1922–1939.
Avtalsmässiga begränsningar av § 23
Företrädesrätt vid
uppsägning på grund av arbetsbrist för den med längst anställningstid
återanställning
för den med längst anställningstid
inom viss turordningskrets
Anställningsskydd vid
värnplikt
sjukdom

Giltighetstid
1922–1939
1922–1939
1929–1939
1922–1939
1922–1939

Källor: Kollektivt löne och arbetsavtal, mellan å ena sidan Uppsala Mejeriaktiebolag och å
andra sidan Svenska Handelsarbetarförbundet och dess avdelning n:r. 36 i Uppsala, gällande
för arbetare hos ovannämnda bolag. Giltighetstid: 1 september 1922–1 september 1923, F1:1,
HU, FU. Protokoll hållet vid sammanträde med delegerade för Upsala Mejeri AB samt för
Svenska Handelsarbetareförbundets avdelning n:r 36 i Upsala å Upsala Mejeri AB:s kontor i
Upsala den 23 oktober 1929. F1:1, HU, FU. Löne- och Arbetsavtal upprättat mellan å ena
sidan Grosshandlaren N. E. Nilsson och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet för
dess vid mejeriet i Uplands Tuna anställda medlemmar. Giltighetstid: 1 maj 1936–31
december 1937, och Löne- och Arbetsavtal upprättat mellan å ena sidan Grosshandlaren N.
E Nilsson och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet för dess vid mejeriet i
Jönninge anställda medlemmar. Giltighetstid: 1 maj 1936–31 december 1937, F1:1, HU, FU.
Löne- och arbetsavtal upprättat mellan å ena sidan Mjölkcentralen, Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u. p. a. och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet, för dess
vid mejerierna i Arboga, Borensberg, Enköping, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Grillby, Gryttby,
Karbenning, Katrineholm, Kungsör, Kimstad, Kuddby, Köping, Lagerlunda, Linköping,
Motala, Munktorp, Möklinta, Norrköping, Nyköping, Sala, Skogslund, Skänninge, Strängnäs,
Söderköping, Södertälje, Uppsala, Vingåker, Västerås, och Ösmo anställda medlemmar.
Giltighetstid: 1 november 1937–31 oktober 1938. F1:3, HU, FU.
Kommentar: Där giltighetstiden anges till år 1939 menas att bestämmelsen var gällande vid
undersökningsperiodens slut, inte att den upphörde att gälla vid utgången av detta år.

Tabell D.2b. Begränsningar av § 23 i Handels avtal gällande i ”övriga
delbranscher” inom Uppsalas handel åren 1923–1939.
Avtalsmässiga begränsningar av § 23
Företrädesrätt vid
uppsägning på grund av arbetsbrist
för den med längst anställningstid
återanställning
för den med längst anställningstid
Omplaceringsrätt vid körkortsindragning för chaufförer
Anställningsskydd vid
värnplikt
sjukdom
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Giltighetstid
1923–1939
1931–1939
1937–1939
1923–1939
1923–1939

Källor: Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Köpmän i Uppsala och å andra
sidan Svenska Handelsarbetarförbundet och dess avdelning n:r 36 i Uppsala, gällande för
arbetare hos undertecknade köpmän. Giltighetstid: 1 maj 1923–1 maj 1924, Kollektivt Löneoch Arbetsavtal mellan å ena sidan Järnhandelsfirmor i Upsala och å andra sidan Svenska
Handelsarbetareförbundet och dess avd. 36 i Upsala gällande för arbetare hos undertecknade Järnhandlare. Giltighetstid: 1 maj 1925–1 maj 1926, Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Specerihandlare i Upsala och å andra sidan Svenska Handelsarbetaförbundet och dess avd. 36 i Upsala gällande för arbetare hos undertecknade specerihandlare. Giltighetstid: 1 maj 1925–1 maj 1926, och Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan
å ena sidan Margarinfabrikernas försäljnings A.B., Uppsala, och å andra sidan Sv. Handelsarbetareförbundet och dess avdelning n:r 36 i Uppsala, gällande för hos nämnda firma
anställda distributions- och lagerbiträde samt chaufförer. Giltighetstid: 1 september 1928–
1 maj 1929. F1:1, HU, FU. Kollektivt Löne- och arbetsavtal Mellan å ena sidan Järnhandelsfirmor i Uppsala och å andra sidan svenska Handelsarbetareförbundet och dess
avdelning 36 i Uppsala gällande för arbetare hos undertecknade Järnhandlare. Giltighetstid:1
maj 1933–1 maj 1934. F1:1, HU, FU. Kollektivavtal mellan Uppsala-Ortens Andelsslakteriförening å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet å andra sidan, avseende hos
ovannämnda företag anställd personal och Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena
sidan Ernst Öberg & C:o A.B. och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet och dess
avd. n:r 36 i Uppsala, gällande för hos nämnda arbetsgivare anställd personal. Giltighetstid:
15 juni 1930–1 maj 1931. F1:2, HU, FU. Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan
Uppsala läns Fiskförsäljningsförening u. p. a., Uppsala och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet gällande för vid ovannämnda firma anställd lagerpersonal och chaufförer.
Giltighetstid: 1 maj 1937–30 april 1938. F1:2, HU, FU. Kollektivavtal mellan undertecknade
Järnhandelsfirmor i Uppsala, å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet, å andra sidan,
avseende hos firmorna anställd lager- och utkörarpersonal, som är ansluten till Svenska
Handelsarbetareförbundet. Giltighetstid: 1 maj 1933–1 februari 1935. F1:2, HU, FU.
Kollektivavtal mellan A.-B. Eric Lindvall i Uppsala å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet å andra sidan, avseende hos bolaget anställda befattningshavare, som äro anslutna
till Svenska Handelsarbetareförbundet. Giltighetstid: 1 juli 1937–1 juli 1939, F1:3, HU, FU.
Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Gustav Sjödin A. –B., Uppsala,
Manufakturaffär, och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet gällande för vid
företaget anställd till förbundet ansluten personal. Giltighetstid: 15 maj 1937–1 november
1938 och Kollektivavtal mellan C. G. Hallbergs Guldsmedsaktiebolag, å ena, samt Svenska
Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, avseende hos bolagets filial i Uppsala anställda
befattningshavare, som äro anslutna till Svenska Handelsarbetareförbundet. Undertecknat av
Jarl Hjalmarsson Köpmännens Garantiförening 12 november 1938. F1:2, HU, FU.
Kollektivavtal mellan undertecknade handelsfirmor i Uppsala, å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, avseende hos firmorna anställda befattningshavare, som
äro anslutna till Svenska Handelsarbetareförbundet (specerier). Giltighetstid: 15 juni 1937–1
juni 1939, Kollektivavtal mellan undertecknade handelsfirmor i Uppsala, å ena, samt Svenska
Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, avseende hos firmorna anställda befattningshavare, som äro anslutna till Svenska Handelsarbetareförbudet (manufaktur). Giltighetstid:
15 juni 1937–1 juni 1939, och Kollektivavtal mellan undertecknade handelsfirmor i Uppsala,
å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet, å andra sidan, avseende hos firmorna anställda befattningshavare, som äro anslutna till Svenska Handelsarbetareförbundet
(färghandel). Giltighetstid: 15 juni 1937–1 juni 1939. F1:2, HU, FU.
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Tabell D.3b. Begränsningar av § 23 i Handels avdelning 36:s avtal inom
kooperationen åren 1925–1939, gällande butiks-, expeditions-, kontors- och
lagerpersonal.
Avtalsmässiga begränsningar av § 23
Företrädesrätt vid
anställning
för medlem i avtalsslutande fackförening
Efter anställning ensamrätt till arbete för medlemmar i
avtalsslutande fackförening
befordran
till föreståndare eller dylikt för den med längst anställningstid
till butiks- eller lagerbiträde eller chaufför för den med
längst anställningstid
uppsägning p.g.a. arbetsbrist för den med längst anställningstid
avvikelse från principen endast efter överenskommelse
återanställning för den med längst anställningstid
Omplaceringsrätt
till lämpligt arbete för dem som hamnat på fel plats
om inte omplacering kunde ordnas kunde uppsägning ske
vid öppnande av ny butik, istället för avsked
till annat lämpligt arbete vid öppnande av ny butik
Anställningsskydd vid värnplikt och sjukdom

Giltighetstid
1925–1939
1925–1939
1925–1939
1929–1939
1925–1939
1929–1939
1935–1939
1925–1939
1929–1939
1925–1939
1929–1939
1925–1939

Källor: Kollektivt Avtal mellan Koop. Samköpsföreningen i Uppsala och Sv. Handelsarbetarförbundet och dess avdelning n:r 36 i Uppsala, gällande för butiks-, expeditions-, och lagerpersonal, anställd vid ovannämnda företag och tillhörande Sv. Handelsarbetarförbundet.
Giltighetstid: 1 april 1925–1 maj 1926, F1:1, HU, FU. Kollektivt Löne- och Arbetsavtal
mellan å ena sidan Kooperativa Samköpsföreningen i Uppsala och å andra sidan Svenska
Handelsarbetareförbundet och dess avdelning N:r 36, gällande för butiks-, expeditions-,
kontors- och lagerpersonal, anställd vid Koop. Samköpsföreningen i Uppsala och tillhörande
nämnda förbund.. Giltighetstid: 1 maj 1929–1 juni 1930, F1:3, HU, FU. Protokoll fört vid
underhandlingssammanträden mellan representanter för å ena sidan Koop. Samköpsföreningen i Uppsala och å andra sidan svenska Handelsarbetarförbundet och dess avdelning n:o
36 i Uppsala. Kollektivt löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Kooperativa Samköpsföreningen i Uppsala och å andra sidan Svenska Handelsarbetarförbundet och dess avdelning n:r 36, gällande för butiks-, expeditions-, och lagerpersonal, anställd vid Koop. Samköpsföreningen i Uppsala och tillhörande Sv. Handelsarbetarförbundet. Giltighetstid: 1 maj
1929–1 juni 1930. F1:1, HU, FU. Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan
Konsumtionsföreningen i Sigtuna och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet samt
dess avdelning n:r 36 i Uppsala gällande för butikspersonal, anställd vid Konsumtionsföreningen i Sigtuna och tillhörande nämnda avdelning. Giltighetstid: 1 oktober 1931–30
september 1932 och Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Konsumtionsföreningen i Vattholma och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet samt dess
avdelning n:r 36 i Uppsala gällande för butiks- och lagerpersonal anställd vid Konsumtionsföreningen i Vattholma och tillhörande nämnda förbund. Giltighetstid: 1 oktober 1931–
30 september 1932, F1:1, HU, FU. Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan
Vattholma Konsumtionsförening, Vattholma, och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet gällande för hos ovannämnda förening anställd personal. Giltighetstid: 1 oktober
1935–30 september 1936, F1:1, HU, FU. Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan
Sigtuna Kooperativa Andelsförening och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet
gällande för hos ovannämnda förening anställd personal och Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Kooperativa Samköpsföreningen i Uppsala och å andra sidan
Svenska handelsarbetareförbundet gällande för hos ovannämnda förening anställd personal.
Giltighetstid: 1 september 1938–1 september 1939, F1:1, HU, FU.
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Tabell D.4b. Begränsningar av § 23 i Handels och Avdelning 36:s avtal
gällande inom petroleumbranschen i Uppsalatrakten åren 1931–1939.
Avtalsmässiga begränsningar av § 23
Företrädesrätt vid uppsägning på grund av arbetsbrist
för den med längst anställningstid
för organiserad arbetare

Giltighetstid
1931–1939
1931–1939

Källor: Kollektivt Löne- och arbetsavtal mellan å ena sidan A/B Naftasyndikatet avd. i
Uppsala, samt å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet och dess avdelning n:r 36 i
Uppsala, gällande för hos nämnda arbetsgivare anställd personal. Giltighetstid: 1 februari
1931–31 mars 1932, F1:2, HU, FU. Kollektivavtal mellan Petroleumbranschens arbetsgivareförbund å ena, samt Svenska Handelsarbetareförbundet å andra sidan. Giltighetstid:1 mars 1937–1 mars 1939, F1:2, HU, FU. Kollektivavtal mellan Petroleumbranschens
arbetsgivareförbund å ena, samt Svenska Handelsarbetarförbundet å andra sidan, avseende
arbete vid bensinstationer i mellersta och norra Sverige. Giltighetstid: 1 mars 1938–1 mars
1940, F1:2, HU, FU.

Tabell D.5b. Begränsningar av § 23 i Handels avtal gällande vid varuhus i
Uppsala åren 1937–1939.
Avtalsmässiga begränsningar av § 23
Företrädesrätt
vid befordran för den med längst anställningstid
vid uppsägning på grund av arbetsbrist för den inom
turordningskretsen med längst anställningstid
till fast anställning för visstidsanställd
Omplaceringsrätt till lämpligt arbete för dem som hamnat på fel plats
Anställningsskydd vid
ingående av äktenskap
graviditet
sjukdom

Giltighetstid
1937–1939
1937–1939
1938–1939
1937–1939
1938–1939
1938–1939
1938–1939

Källor: Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan A.-B. Varuhuset för 88 öres
artiklar, Uppsala och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet gällande för vid
företaget anställda personalen. Giltighetstid: 15 maj 1937–15 maj 1938, F1:2, HU, FU.
Kollektivt Löne- och Arbetsavtal mellan å ena sidan Enhetsprisaktiebolaget Epa, Tempo
Aktiebolag samt A.-B. American Bazar och å andra sidan Svenska Handelsarbetareförbundet
gällande för i § 3 angiven vid bolagens affärer i Stockholm m. fl. platser anställd personal
(fast anställd kontors-, butiks- och lagerpersonal samt personal i bar). Giltighetstid: 1 juli
1938–30 juni 1939, F1:1, HU, FU.
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Tabell D.1c. Begränsningar av § 23 i avtal inom fem fackförbund 1901–1939.
Bestämmelse
Hänvisning till facklig platsförmedling
Organisationsklausul
Företrädesrätt vid anställning till snöskottning
Företrädesrätt vid anställning för
på orten bosatt arbetare
Lika lön för lika arbete oavsett kön
Betjäningsrätt vid införande av ny teknik
Bemanningsregler
Befattningsskydd
Lärlingsregulativ
Visstidsanställningars automatiska omvandling
till fasta
Företrädesrätt till fast anställning för visstidsanställd
Företrädesrätt vid befordran (längst anställningstid)
Omplaceringsrätt
Begränsningar av arbetsgivares
deltagande i produktionen
deltagande i ackordsarbete
Arbetstidsförkortning vintertid
Förkortad arbetstid om arbetarna så begärde
för undvikande av permittering och avsked
Anställningsskydd vid ingående av äktenskap
och vid graviditet
Anställningsskydd vid värnplikt
Anställningsskydd vid sjukdom
Anställningsskydd under påbörjat (ackords)arbete
Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Krav på saklig grund vid uppsägning
Krav på saklig grund vid avstängning från arbete
Företrädesrätt till återanställning
Samråd vid antagande och avskedande av arbetare

Förbund och införandeår
Typograferna 1901, Metall 1938
(Bleck- och Plåt och Handels före
1908) Bleck- och Plåt 1910, Handels
1925 och 1931, Metall 1938 och 1939
Bleck- och Plåt 1907
Bleck- och Plåt 1910
Typograferna 1901
Typograferna 1901
Typograferna 1901
Typograferna 1901
Typograferna 1901, (Bleck- och Plåt
före 1908), Bleck- och Plåt 1910,
Metall 1938, (Beklädnads före 1908)
Typograferna 1901 och 1914
Handels 1937
Handels 1925, 1929 och 1937
Handels 1925, 1929 och 1937
Bleck- och Plåt 1930
Metall 1938
Bleck- och Plåt 1930
Metall 1937
Handels 1937
Typograferna 1901, Handels 1922,
Metall 1929
Handels 1922, Metall 1929
Bleck- och Plåt 1907
Typograferna 1901–1909 åter 1919,
(Beklädnads och Handels före 1908),
Handels 1922 inom viss turordningskrets och avvikelse efter överenskommelse 1929, Bleck- och Plåt 1910
för fackföreningsmedlem, för längst anställd från 1930, Metall 1933
Typograferna 1901
Typograferna 1914
Handels 1922, Metall 1936
Typograferna 1925, Metall 1939 avsked och permittering

Källor: Se Tabellerna 4.1–4.4.
Kommentar: (parentes) markerar att bestämmelsen inte förekom i de undersökta Uppsalaavtalen, men att uppgifter om deras existens finns i den officiella statistiken.
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Summary

Introduction
One of the most important issues for the nascent trade union movement was
the struggle for co-determination in decisions about the hiring and dismissal
of workers. The conditions of that struggle, of the way it was fought and the
results achieved by the workers in the period between 1890 and 1939 are
studied in this thesis. In article 23 of the charter of the Swedish Employers’
Confederation (Svenska arbetsgivareföreningen, SAF) from 1905, the organization demanded that all collective agreements signed by its members
were to include verbatim the wording: “the employer’s right to freely engage
and dismiss workers, direct and allocate work and to use workers from any
1
union or workers without union membership”. The struggle against article
23 became a symbol for the workers’ struggle against the exclusive power of
employers. In this study I use the phrase “the struggle against article 23”. It
should be emphasized, however, that workers struggled for co-determination
both before the SAF was formed in 1902 and at workplaces with employers
other than those affiliated to the SAF.
The prevalent view of the distribution of power in the labour market is
strongly influenced by the major agreements between the Swedish Trade
Union Confederation (Landsorganisationen, LO) and the SAF. If only these
are considered, it appears that employers up to the December compromise in
1906 – when workers gained a certain recognition of their freedom of association – could hire and dismiss workers as they liked and that the first real
restriction of article 23 was introduced into the Saltsjöbaden agreement in
1938. In this study I show that many employers were unorganized or organized in employers’ organizations other than the SAF and that local collective
agreements dominated during this period. Thus history must be rewritten
when relations and agreements at levels other than the central and between
organizations other than the LO and the SAF are scrutinized.
The aim of this study is to describe the workers’ struggle against article
23 and to discuss what was achieved generally and within different workers’
groups with varying access to resources of power and different prerequisites
for exercising power. The basic mission of trade unions is to limit competi1

Industria (1906), p. 110.
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tion between workers. Regulation through collective agreements and union
labour exchanges form the main focus of the study. The main questions of
the thesis are: Did the trade union organizations succeed in limiting the employers’ exclusive decisions on the hiring and dismissal of workers and if so,
how and to what extent? How did this change over time; did it vary between
different workers’ groups and if so, why? General trends, as well as developments within different trade unions, are taken into consideration.

Prerequisites of trade union power
The intervention of the Swedish state in the labour market was comparatively limited in the period 1890–1939. The regulation of the labour market
rested largely on the power resources that the organizations themselves had
at their disposal and managed to mobilize. The law regulating collective
agreements and the establishment of the Labour Court in 1928 were the
measures that had the greatest influence on the power structure of the labour
market, especially after the Labour Court’s verdict 1932:100. The majority
of the court then supported employers’ arbitrary right of dismissal.
When unemployment was high, it was more difficult for the unions to
limit the internal competition for jobs. Business cycles, unemployment and
the development of trade union membership went hand in hand in the period
in question. In accordance with the principle “the better the market, the
lower the unemployment, and the higher the rate of organization, the better
the conditions for limiting article 23”, the unions would have had the greatest capability of limiting article 23 before the slump in 1908 and during the
latter parts of the 1920s and 1930s. The most difficult periods should have
been the periods 1908–1911, 1921–1923 and 1930–1933. Not until the second half of the 1920s did the level of trade union organization permanently
exceed the level in 1907. If the level of union organization is regarded as a
measure of union strength, this means that not until then did the Swedish
trade union movement recover the strength it had before the great conflict in
the Swedish labour market in 1909. The results of my study support this
periodization.
To estimate different workers’ groups’ prerequisites for gaining power, a
sample is needed. The point of departure for choosing sampling criteria is
that preconditions for achieving union power could vary between when
groups of workers organized, between workers having different positions in
the production process, between small and large unions, between groups of
workers with high or low unemployment, between unions with different sex
ratios; between branches with large or small places of work and between
trade unions in export industries and industries producing for the domestic
markets. The sample selected takes account of these aspects. The five national unions chosen are the Garment Workers’ Union (Beklädnadsarbetare296

förbundet), Tin Plate and Sheet Metal Workers’ Union (Bleck- och Plåtslagareförbundet), the Commercial Workers’ Union (Handelsarbetareförbundet), the Metalworkers’ Union (Metallarbetareförbundet) and the Typographical Workers’ Union (Typografförbundet).
The Typographical Workers’ Union had by far the best preconditions to
challenge article 23. I also conclude that the Tin Plate and Sheet Metal
Workers’ Union had good possibilities to limit article 23. The Metalworkers’
Union had in many ways worse chances than two above-mentioned national
unions. The prospects of the Garment Workers’ Union are difficult to
estimate because of the great variations between tailoring workers and
seamstresses. Even if tailoring workers had some possibilities for gaining
power, these would have diminished as the trade gradually died out. The
general estimate therefore is that the garment workers’ chances were worse
than those of the metalworkers. The Commercial Workers’ Union is the
union in the sample which is estimated to have the least possibilities of
challenging article 23.
I have chose Uppsala for a study of different local unions. In 1920 the
level of industrialization in Uppsala was on the average among cities in the
country, and there existed unions in all branches of industry. The local
unions in the study are 1) the seamstresses’ local union, the Garment Workers’ local 66; 2) the tailoring workers’ local union, the Garment Workers’
local 13; 3) the Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11; 4) the Metalworkers’ local 50; 5) the Uppsala Typographical Workers’ Union and 6) the
Commercial Workers’ Union local 36.

Regulations in collective agreements
The SAF never succeeded in incorporating article 23 without amendments or
supplements into more than a few collective agreements in the labour market. The wording of the December compromise between the LO and the SAF
in 1906 was, however, widely copied in the agreements. This compromise
contained an important, but often overlooked, conditional clause. Employers’ free right of hiring and dismissal was only valid if the rest of the agreement did not prescribe otherwise, which was often the case. This thesis
shows that a large number of limitations of article 23 existed in agreements
up to the end of the 1930s and that some of those were rather widely prevalent.
Local agreements dominated until the end of the 1930s, and I argue that it
was easier for the workers’ side to introduce limitations of article 23 into
those than into national agreements. I also argue that the rate of agreements
arrived at with unorganized employers will be largest when the entire trade
union movement is at its strongest and smallest when the movement is at its
weakest. The workers’ relative strength ought to be greater in negotiations
297

with unorganized employers than in negotiations with an organized opponent. For that reason I assume that workers more often succeeded in forcing
through limitations of article 23 in collective agreements signed by unorganized employers than in agreements with those who were organized.
These assumptions proved to be correct. Limitations of article 23 were fairly
common in local agreements and in agreements involving unorganized employers.
Concerning the presence of limitations of article 23 in agreements regarding different groups of workers, I argue that trade unions organizing
skilled workers, who are difficult to replace, and with a high level of organization have greater possibilities of forcing through limitations of article 23
than unions that organize workers who are easier to replace and have a lower
level of organization. But the latter ought to have a stronger motivation for
forcing through limitations of article 23 in their agreements. In unions with
means for obtaining an efficient job control through labour exchanges, thus
allowing control over the allocation of jobs, the need for such rules in
agreements ought to be less and the motivation consequently lower. The
essence of these assumptions is that limitations of article 23 in collective
agreements to a larger extent should have been forced through by strong
unions. However, comparatively weak, but strongly motivated unions should
also have succeeded in forcing through such limitations.
Since it is more difficult to replace a skilled worker, this means a certain
job protection for the individual worker and more power vis-à-vis the employer. Therefore I argue that more easily replaced workers have a greater
need for rules of priority in their agreements than those who are more difficult to replace. It ought to have been easier for unions, whose members,
because of the difficulty to replace them to incorporate such regulations, but
the need and motivation for doing so should have been greater among those
with fewer possibilities to realize their demands. This ought to mean that
both strong and weaker unions had rules of priority in their collective
agreements, but that there could also have been comparatively strong unions
which did not find it worthwhile to push for such rules in their agreements,
since, even without such rules, they could attain control over their labour
market. Needs, motivation, and the capability of realizing one’s aims can
work in various ways.
All unions did not actively endeavor to introduce priority rules in their
agreements before the law regulating collective agreements and the law establishing the Labour Court came into force in 1929. After the Labour Court
in its verdict 1932:100 had sided with the employers on the issue of their
free right of dismissal, the motivation for demanding rules of priority rules
increased.
My study of the occurrence of rules of priority in collective agreements
shows that we get another picture of regulation through collective agreements than the prevalent one, if agreements where the LO and the SAF were
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not represented on both sides are taken into account. Priority rules were wide
spread before the general strike in 1909, but after that they became less
common. After the crisis in the 1920s, however, they became more prevalent
once again. This is consistent with the assumptions about when the conditions for limiting article 23 were greater or smaller respectively.
The occurrence of rules of priority varied greatly between different
branches. How replaceable workers in handicrafts, other skilled workers and
unskilled workers were does not suffice as an explanation for these variations. That supports the thesis that the urgency and the capability to pursue
such rules can work in various ways.
Length of employment was clearly the dominant criterion for priority. It
was part of almost all agreements containing rules of priority for dismissal
on the grounds of work shortage. Further criteria could often be found.
Among these, obligations towards dependents and place of residence were
frequent. The importance of the place of residence seems to have diminished
by the middle of the 1930s. Length of employment and place of residence
can in most cases be objectively established. Using family obligations as a
criterion can, however, result in more complicated assessments. The principle of need was often considered important by the local unions, but it was
hard to apply. The norm that a person who has been employed longest has a
greater right to continued employment than someone employed later was to
all appearances a time-honored practice. Although all unions did not find the
principle of seniority, “last in, first out”, the fairest one, it was difficult to
find some other robust principle that could prevent unfair dismissal. The
Metalworkers’ Union, for instance, choose this principle for strategic
reasons, when it was unable to achieve its demands for regulated codetermination in agreements. The most important argument of the unions for
advocating the seniority principle was that it protected the freedom of association. Priority rules made it more difficult for employers to dismiss active
unionists using work shortage as a pretext. A common belief nowadays is
that unions always and in all situations have demanded that the principle of
“last in, first out” should be applied. This is not true. The workers wished to
take part in decisions, but when they did not succeed in forcing employers to
accept rules of co-determination in the agreements, seniority rules were what
they thought they could make the employers accept.
Length of employment was used as a criterion for dismissal, lay-offs, reemployment and the return to work after a conflict. It was quite common that
attempts with shorter working hours were to be carried out before dismissals
were effected. Rules of priority were also applied for promotions and transfers to other posts, and sometimes priority according to length of employment was combined with an agreed pension for the oldest among the workers, who then voluntarily retired.
During the 1930s the accepted practice in general was that rules of priority were used by employers when giving notice on the grounds of a shortage
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of work, whether or not such rules were included in the collective agreement.
The argument that needs, motivation and the capability of realizing one’s
aims can work in various ways can also be applied to rules about the right of
precedence to work for members of trade unions, so called organization
clauses. Such rules are more important for unions with a low level of organization than for those with a high level. When practically all active workers
are organized, such rules are redundant. Organization clauses occurred in
agreements covering workers with different levels of job security and in
unions with high as well as low levels of organization, but there were also
unions with a high level of organization that did not have such clauses in
their agreements.
It has been maintained that the SAF:s most important motive for the
December compromise was to obstruct the organization of workers by not
allowing organization clauses. In the present study I show that such regulations were introduced into agreements even after the December compromise.
Organization clauses were not as widely used in agreements as were rules of
priority, but their occurrence followed a similar chronology. They were
fairly common before the general strike in 1909. At the beginning of the
1920s their number had decreased, but by the end of that decade there was
an increased occurrence of such clauses. During the 1930s they became
more wide spread, and by the end of the decade at least 21 national trade
unions had incorporated provisions for exclusive job rights for members of
the union in agreements. In other unions there were provisions for union
members’ priority to work. Organization clauses were most common in
agreements with unorganized employers. Both unions representing skilled
workers and those representing unskilled workers signed agreements containing organization clauses. They were often different in character, however, particularly in the beginning of the 20th century. Within handicrafts the
exclusive right to work for members of the organization was common;
among unskilled workers priority to work was more common.
Given the motive of limiting competition, unions regarded apprentice
regulations as important from their point of view. Through such rules the
proportions between journeymen and workers in training were regulated.
The unions’ motive for demanding a limitation of the number of apprentices
was not only to prevent an over-abundant labour force and consequently
increased competition for work opportunities, but also to guarantee the quality of the training, which was necessary for self-esteem in the trade, and to
keep the number of replaceable workers low, thus maintaining the wage
levels. Apprentice regulations occurred only in industries where the training
of apprentices was systematically regulated.
The December compromise 1906 included a paragraph about the possibilities to take measures for obtaining redress but this paragraph gradually
became less important. The law regulating collective agreements 1928 had
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prohibited the taking such measures while an agreement was in effect, and
the verdict 1932:100 singled out article 23 as a general legal principle. However, limitations of article 23 that were included in written agreements were
to be respected. In many agreements unions had managed to prune the first
paragraph of the December compromise. Most common was that the word
“freely” before “engage” or “dismiss” or “and using workers whether they
are organized or not” were stricken. The first version (“freely”) was most
common in agreements that contained rules of priority and the second (“and
using workers” etc.) in agreements containing organization clauses. Some
agreements had a more far-reaching pruning of article 23. The result of the
Labour Court’s interpretation was that such limitations only had a symbolic
meaning in those cases where there were no express limitations of article 23
in the other provisions of the agreement. Addenda and amendments were
still valid after 1932.
The issue of legislating industrial democracy was raised in the 1920s, but
the proposed legislation was rejected by the majority of the Riksdag. Workers were not especially interested in legislation in this area. In practice there
were agreements with more far-reaching provisions for joint consultations
than in the proposed bill. Mandatory negotiations regarding dismissals were
for example quite common in the agreements. In some cases they entailed
the right for workers to demand negotiations after a dismissal to obtain redress. In other cases negotiations were to be held before dismissal, so called
primary mandatory negotiation. It is obvious that a right to negotiation existed in a number of agreement areas. The forms were not uniform, but the
methods were seldom less far-reaching than what was agreed upon in Saltsjöbaden in 1938.
Other limitations of article 23 that could be found in agreements were the
protection of employment during military service, during illness, in piecework that had already started (in ongoing projects) and in connection with
the introduction of new technology. In some agreements valid reasons were
be submitted by the employer for the dismissal to be accepted. There were
also agreements about certain staffing, which indirectly limited the employer’s right of free hiring and dismissal. In the 1930s some agreements
included clauses that gave workers priority to employment before partners,
entrepreneurs and family members, as well as the protection of their positions in case of a sale of the company. Certain unions had great limitations of
article 23 in their agreements. Others regarded themselves as totally deprived
of co-determination.
All unions in the sample had some limitation of article 23 in their agreements before the general strike in 1909. The national agreements of the
Typographical Workers’ Union between 1901 and 1908 contained exceptional limitations of article 23. The Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local
11 in Uppsala in 1907 introduced priority for members to work clearing
snow and the protection of employment during ongoing work projects into
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their agreement. These are examples of limitations of article 23 which also
could be found in tin plate and sheet metal workers’ agreements in other
towns. All typographers, around half of the workers in commerce, about a
third of tin plate and sheet metal workers and 8–9 percent of workers in
metalworking and the garment trade were covered by rules of priority by the
end of 1907. Considering their differences in access to resources of power, it
is hardly surprising that typographers and tin plate and sheet metal workers
had succeeded in obtaining that limitation of article 23 in their agreements. It
is more remarkable that half of the workers in commerce were covered rules
of priority. By the end of 1907 there were organization clauses in agreements
for tin plate and sheet metal workers and workers in commerce. Typographers and metalworkers lacked organization clauses. Typographers already had a high level of organization and, for that reason, had no need for
such clauses. At the same time all apprentice typographers and 90 percent of
apprentices in tin plate and sheet metal working were covered by apprentice
regulations. At tailoring shops and sewing factories a lesser part of the apprentices were covered by apprentice rules. In the core activities within
metalworking and commerce there were no such rules.
Many of the agreed limitations of article 23 disappeared, however, after
the workers’ defeat in the general strike in 1909. During the 1910s only the
two unions that are considered the strongest, the Typographical Workers’
Union and the Tin Plate and Sheet Metal Workers’ Union, succeeded in introducing new limitations of article 23 into their agreements.
During the 1920s and 1930s the number of limitations of article 23 increased in agreements entered into by the unions in the sample. For the
Metalworkers’ Union the break-through for a greater number of limitations
of article 23 did not come until the latter half of the 1930s.
The Garment Workers’ Union had least success in limiting article 23 in
its agreements. Garment workers had achieved a small number of limitations
before the general strike in 1909. Of the two studied locals in Uppsala,
neither the stronger tailoring workers nor the weaker seamstresses succeeded
in negotiating any significant limitations of article 23 in their agreements. In
the case of the tailoring workers the reason for this could be that they in part
can be regarded as contract workers and that wages and work distribution
were their major concerns. Tailoring workers also constituted a group in
decline. Seamstresses, on the other hand, increased in number during the
period but were weak in union matters because of a low level of organization.
It is not surprising that typographers at an early stage were able to negotiate a great number of limitations of article 23 in their agreements. More remarkable is perhaps the loss of agreed limitations of article 23 after the general strike in 1909, even if the typographers’ agreements, compared to
others, also henceforth remained fairly strong. From 1919, when the owners
of printing offices joined the SAF, these employers became stronger. When
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the typographers could not push through or keep desired regulations in collective agreements with them, they used complementary strategies, above all
job control through labour exchanges. In the newspaper industry, whose
owners did not join the SAF, one could expect agreements that were strong
from the unions’ point of view, since the production process is very sensitive
to disruptions.
Even the Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11 was able to
achieve considerable limitations of article 23 in their agreements. It is, however, somewhat surprising that the union survived the great conflict so unharmed that it, in spite of a weak market, succeeded in 1910 in pushing
through several important limitations of article 23.
Most remarkable, however, is that the Commercial Workers’ Union local
36 succeeded in introducing several limitations of article 23 into its agreements. That fact supports the thesis that motivation is of great importance:
that it was more important for easily replaced workers to get limitations of
article 23 regulated in agreements and that they therefore had a bigger stake
in the struggle for pushing those limitations through.
The Metalworkers’ Union, which in view of the circumstances should
have been stronger than that of the commercial workers, could not introduce
any significant limitations of article 23 into its agreements until the 1930s.
The union was active within the export industry and had strong employers’
organizations as its opponents. The late break-through for limitations of article 23 in the metalworkers’ collective agreements is, however, not necessarily the result of weakness. It could also be explained by the fact that the union concentrated on attempting to introduce regulations of co-determination
into the agreements. Only when this proved a dead end, did the union begin
to push for more moderate claims, such as rules of priority.

Job control by the union
Power over the labour exchanges was essential in the labour market during
this period. In my study I show that the will to gain control over the labour
exchanges, thereby preventing internal competition for jobs, was an important motive for the founding of trade unions. Many unions aimed already
from the start at gaining control of labour exchanges and achieving job control by controlling who was employed, and a considerable number of them
introduced rules aiming at job control into their statutes. The unions that
obtained an efficient job control had a very strong instrument of power at
their disposal.
The existence of union labour exchanges has not attracted very much attention from researchers. But official reports from the 1920s and 1930s show
that union labour exchanges were significant from the 1920s and that the
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unions’ unemployment benefit funds constituted an important means of
power in that context.
The purpose of job control was to limit article 23 and, on top of that, to
influence hiring and working conditions. This study shows that unions
through job control wished to eliminate internal competition over jobs and
thereby neutralize article 23. Industrial democracy was to be achieved without legislation with the help of job control. Jobs should be fairly distributed.
Increases in wages during the agreement periods could be achieved through
job control, as could a minimum wage. Terms that had already been agreed
up were to be protected by withholding workers from employers who paid
the lowest wages. Costly conflicts were to be avoided, but if conflict still
arose, costs could be kept low by assigning work to workers at work places
that were free from conflict. In connection with the termination of a conflict,
an unorganized return to work could be prevented. Union activists were to be
protected, and workers who were harassed were to be given other employment. Job control could, without agreement with employers, bring about
priority rights to work for organized workers and thereby promote the recruitment of members.
This study shows that, in times of low unemployment, unions first and
foremost used job control to further their aims regarding wage policy and, at
times of high unemployment, concentrated on a fair distribution of jobs. In
conflicts, protection of active union members, reengagement of harassed
workers, prevention of scabbing and assigning a job to those in greatest need
were the most important aims.
Bringing about self regulation through job control required a high standard of loyal behavior on the part of the members and internal unity. Trade
unions had to have available wage statistics and knowledge of working conditions in every workplace (a register). To make job control work, there must
be principles for assigning work and benefits and sanctions against those
who did not follow the statutes’ rules about not seeking or accepting work
without approval from the local union board or the national union’s labour
exchange. Trade unions could not achieve job control if the labour exchange
was only aimed at unemployed members. Even those who already had a job
must go to the union when applying for new employment. Self regulation
was of course easier to achieve in small and comparatively homogeneous
unions than in big heterogeneous organizations.
I argue that unions organizing workers who were more easily replaced
and with a low level of organization had difficulties in achieving an effective
job control and were therefore anxious that the LO should do something
about the issue. I also argue that unions representing workers who were more
difficult to replace more easily could themselves achieve limitations of article 23 with the help of union labour exchanges.
Handicraft workers and typographers, who in pre-industrial times had experience with job assignment and funds for travel assistance, should have
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had a head start in the attempts to limit article 23 through union labour exchanges. Unions with a high rate of organization that succeeded in building
up funds for travel assistance and/or unemployment benefits and that could
offer sufficient financial support to unemployed members had greater possibilities than others to achieve an efficient job control. Conditions varied
between the areas of activity of different unions, and it is therefore unlikely
that all of them succeeded in achieving an effective job control.
Earlier research has maintained that the register method (another name
for what I call job control) was invented by syndicalists. It seems more likely
that the trade unions’ job control developed out of the experiences with
travel assistance funds rather than from the syndicalist register method.
Union job control existed before the syndicalists had formed their organization in 1910.
It is impossible to establish exactly the extent and effectiveness of different unions’ and locals’ job control. Typographers had a central labour exchange at the national level from 1893, supported by an unemployment fund.
Tin plate and sheet metal workers had job assignment at the local level from
1893, and that activity was complemented by funds for travel assistance. But
they deemed that they could not afford a labour exchange at a national level.
Metalworkers started a union labour exchange at the national level in 1900
and had at that time also funds for unemployment benefits. Garment workers
had no labour exchange at the national level during the period in question,
and their unemployment fund was formed late and could not compensate
unemployed members sufficiently and thus could not provide any significant
support to job controlling activities. Commercial workers, just as the garment workers and the tin plate and sheet metal workers, lacked labour exchange activities at the national level. Like the garment workers they hade a
late and weak unemployment fund. But within certain locals within commerce and tin plate and sheet metal working there existed labour exchange
activities from early on.
Job control was the “show piece” of the typographers, but the fact that
even the Metalworkers’ Union, the Tin Plate and Sheet Metal Workers’
Union and locals within the weakest unions in the sample, the Garment
Workers’ and the Commercial Workers’, tried to start labour exchanges as
early as in the 19th century indicates that the thesis that power over labour
exchanges was one of the most important reasons for organizing workers is
correct.
The 1890s was a period of union organization. During that decade, three
of the national unions in the sample, namely the Typographical Workers’,
Metalworkers’ and Tin Plate and Sheet Metal Workers’, started both unemployment funds and job exchange activities. Before the defeat in the general strike in 1909, these three unions solved these issues at the national
union level. Among garment workers both funds and job exchanges existed
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only at the local level. The Commercial Employees’ Union was not formed
until 1906, but labour exchange activities existed at a local level from 1890.
The 1910s were characterized by union reconstruction. Especially during
World War One, with its high cost of living, and up to the crisis in the 1920s,
wage increases were achieved by the unions’ insistence upon on a minimum
wage which job applicants were not allowed to fall below and through so
called collective individual action, which meant that those who already had a
job gave notice if their wage demands were not met. Job control was a support for collective individual actions. During the unemployment crisis in
1921–1923, the emphasis in job exchange activities changed from being an
instrument of power in the wage struggle to distributing existing work places
as fairly as possible. Union job exchanges grew in scope and were run more
systematically from the 1920s. The unemployment crisis during the first part
of that decade hampered its efficiency, but in all probability gave an increased understanding of the importance of the activity. The years 1924–1930
saw a stabilizing of the labour market, but unemployment continued to be
high, which made job control more difficult. In parts of the labour market,
unions obtained an effective job control during the 1930s. An unemployment
fund with the capacity to compensate those who had lost their jobs was an
important requirement for job control to become efficient.
The LO congresses in 1922 and 1926 voted against proposals for a joint
job control across industrial boundaries administered by the local union
organizations (Fackliga centralorganisationerna, FCO). The LO considered
that job control should be handled within the respective union. The LO did,
however, formulate model statutes which gave the unions a formal foundation for performing job control. Other conditions, such as level of organization, the amount of unemployment and access to unemployment funds, varied between different unions. The statute rulings were a necessary but not a
sufficient prerequisite of achieving job control.
Metalworkers had difficulties in attaining efficient job control. In this
context the union’s size also was a weakness. It was difficult to reach sufficient internal unity in a union like the Metalworkers’, with high unemployment, rapidly changing membership, a heterogeneous composition of members, many unskilled members and strong employers in the large companies
of the export industry. Unemployment benefits and the constantly recurring
conflicts consumed a good deal of the union’s available resources. Since the
Metalworkers’ Union experienced many obstacles in its attempts to establish
job control, it developed new strategies. A proposal in 1932 about setting up
common wage statistics together with employers and a bill to the LO congress in 1936 about a wage policy showing solidarity with lower paid workers can be regarded as manifestations of that ambition. The Metalworkers’
Union was also one of the unions which demanded that the LO should enter
into negotiations with the SAF about limiting article 23, which eventually
led to the Saltsjöbaden agreement.
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In spite of a comparatively low unemployment level, the Typographical
Workers’ Union used a great part of its financial resources for unemployment benefits. The high level of compensation, compared to other unions,
made for maintaining an efficient job control. Because of the higher unemployment rate among metalworkers and tin plate and sheet metal workers,
they could not afford to use their unemployment funds in the same way. In
the areas organized by the Garment Workers’ Union and the Commercial
Workers’ Union, the chances of succeeding were even worse, and thus these
unions did not even seriously try to achieve job control at a national union
level.
Even if a small, but strong union such as the Typographical Workers’
could control its labour market, the joint trade union movement was never
strong enough to realistically believe that an efficient job control of the
whole labour market was feasible. Consequently job control could not become the sole strategy for the trade union movement.
The SAF and the Metal Trades Employers’ Association (Verkstadsföreningen, VF) were strong opponents of the trade union movement. In
areas with other employers’ organizations and with unorganized employers,
it was many times easier for unions to attain an effective job control.
Rules aiming at limiting the unions’ job control were introduced into the
Saltsjöbaden agreement of 1938. This was one important reason why many
strong unions choose to not incorporate the agreement of Saltsjöbaden in
their existing agreements. Up to 1954 only 17 out of 44 unions in the LO had
approved rules in accordance with the Saltsjöbaden agreement in their collective agreements. The unions that on their own, through agreements and
job control, had obtained greater limitations of article 23 than those in the
Saltsjöbaden agreement, regarded the latter as unsatisfactory.

The local labour market in Uppsala
Two of the sampled local unions in Uppsala, the seamstresses’ local union
and the Commercial Workers’ Union local 36, lacked the prerequisites for
attaining a systematic job control, as the level of organization was too low
during the period in question. The other local unions in the sample tried,
with various results, to achieve job control. Especially for the Uppsala
Typographical Workers Union, job control constituted an important part of
its activities.
In order to make job control work, the members must be committed and
prepared to act in solidarity and to be elected to union positions that were
often burdensome. There was also a need for principles for job assignments
that had legitimacy among the members. One of the principles for a fair distribution of employment was that the person who had been unemployed
longest should be assigned a job first. Another was that among those who
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became unemployed at the same time, the one who had been a member
longest should be assigned a job first, which often was a protection for elderly workers. For employed applicants, the rule was that the person who
registered first was to assigned a new job first. To prevent some workers
getting one temporary job after another, while others got none, a worker who
had temporary employment at one company was not to be given priority the
next time the company looked for employees. Among factors the unions had
to take into account when assigning jobs was the wish of the employers to
hire certain kinds of staff and the general skill of a member and his or her
skill at a certain kind of work. There could be clashes between different
principles, and thus every case had to be judged separately.
The financial resources of the unions were not inexhaustible, and therefore members were required to be geographically mobile. Members were
obliged to move to where jobs could be found, although when unemployment was low allowances could be made for in particular elderly workers
who did not want to or could not take a job in another location. It could not
be taken for granted, however, that members, out of pure ideological conviction, would always act in solidarity in strained situations. Suspension
from unemployment benefits was a sanction against those who did not follow the rules for applying for a new job. Other sanctions were verbal warnings, freezing the worker out and publishing information on disloyal actions.
However, every case was judged individually. Extenuating circumstances
were taken into consideration.
Among the aims of job control was to avoid costly conflicts and, if these
still occurred, to defend active members of the union and prevent a disorderly return to work. For typographers, who had attained the strongest job
control, this seems on the whole to have worked well. Job control was also
the basis for achieving results through collective individual actions.
Members of the Garment Workers’ local 66 and the Commercial Workers’ Union local 36 had no unemployment funds with sufficient compensation capacity, and they were therefore forced to turn to the official labour
exchange when in need of support. In order to call attention to unemployment and to put pressure on society to implement unemployment insurance,
members of other trade unions were also urged to report to the official labour
exchange.
At the end of the 1920s, when two LO congresses had rejected proposals
on the issue, the local union organization of Uppsala (FCO) discussed establishing a joint job control, regardless of industry, in the city. Unions with
experience of job control did not believe, however, that such an organization
had any possibility of obtaining control over the labour market. The proposal
was not effected.
In practice it was not easy to be fair and act in solidarity, and what was
desirable was not always possible. Work assignments and unemployment
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funds were adapted to both local and central demands and needs and to the
available power resources and conditions of power within different branches.
Besides research about the existence of limitations of article 23 in collective agreements and job control through union self regulation, the present
study also highlights how collective agreements were put into practice and
the actual conduct on the local level regarding issues that were not regulated
in collective agreements.
Shorter working hours and lay-offs occurred in various branches, whether
regulated in agreements or not. The Tin Plate and Sheet Metal Workers’
local 11 and the Uppsala Typographical Workers’ Union had the greatest
possibilities of taking part in decisions about shortened working hours and
lay-offs. Lay-offs and lay-off payment were normally not regulated in
agreements during the period in question. Within certain branches individual
employers had the power of laying off at their own discretion; in others layoffs took place after agreement between the employees and the employer.
In 1914 and during the “crisis years” in the 1920s, members of the Uppsala Typographical Workers’ Union agreed to lay-offs out of solidarity with
their closest colleagues at their workplace, who would otherwise have become unemployed. But solidarity in the workplace could be opposed to solidarity between colleagues in the local labour market and within the national
union. The national union on several occasions advised against lay-offs, but
felt that it could not forbid its members to accept them until the situation
became untenable. Normally the local union let the union organization at
each workplace make the decisions concerning its internal issues on its own.
Only when decisions at the workplace level had repercussions in other
workplaces were they regarded as an issue for the local union. In 1924 the
negative consequences of the lay-offs had become so obvious that the Typographical Workers’ Union decided to forbid them. The decision was based
on the realization that lay-offs were harmful to the union. What was harmful
was that they had given free scope for arbitrariness on the part of the employers, that there could be an unfair distribution of jobs, that average wages
fell – which would be a disadvantage in future negotiations – that they were
contagious, that the unions supported a surplus labour force for the employers, that it would mean working hours according to trade conditions, and that
everybody’s economy was undermined. The decision to forbid lay-offs was
based on negative experiences, but it probably was easier to make such a
decision after the crises had reached its peak.
The Typographical Workers’ Union, which was a “rich” union, could afford to pay benefits for lay-offs. No unemployment benefits were paid for
shortened working hours, however, which was one reason for typographers
to abstain from accepting this. In those unions that could not afford to pay
unemployment benefits, a daily shortening of the working hours at least
provided a more even income than lay-offs did. This can be the reason why
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the idea of dividing work through shorter workdays was more attractive to
members of unions with smaller means.
The Metalworkers’ local 50 advocated shorter working hours at the bicycle factories rather than risk dismissals, but had no principled position
regarding the issues of shorter working hours versus lay-offs. The Commercial Workers’ Union local 36 was in principle against lay-offs, but in concrete situations still chose them. The seamstresses’ local union reacted to
obviously unjust lay-offs, but does not seem to have regarded itself as having
the power to stop lay-offs entirely. The Tin Plate and Sheet Metal Workers’
local 11 used shorter working hours and rules of priority for jobs clearing
snow in the winter as a means of avoiding lay-offs.
Depending upon the situation in different industries at different times,
shorter daily working hours and lay-offs could either be interpreted as a fair
distribution of work or a one-sided action on the part of the employers.
Blockades were the most frequent instrument of power against what
unions regarded as unfair dismissals. Blockades could be reinforced by employees giving notice at a workplace, so called depopulation, by sympathy
blockades from other groups of workers and by publishing in the press.
When rules of priority were not applied upon dismissals on the grounds
of work shortage, the Commercial Workers’ Union local 36 negotiated about
the re-hiring of the affected workers. Employers who had agreements with
the Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11 seem for the most part to
have adhered to priority rules. The Uppsala Typographical Workers’ Union
tried to protect married members, the elderly and assistants and subscribed to
the principle of “last in, first out”, although it found it difficult to apply that
principle generally. In one case the union itself suggested that an elderly
worker leave. Metalworkers and seamstresses seldom had any agreed upon
priority rules and the Metalworkers’ Union was not totally in favour of such
rules. It often happened that it was unable to prevent dismissals that it considered to be unfair. The Metalworkers’ local 50 wished to protect family
breadwinners. Seamstresses on some occasion succeeded in mitigating dismissals by negotiating a prolonged period of notice.
It seems to have been normal practice to re-employ workers at their place
of work after sickness and military service, whether this was written into the
agreement or not. But in some cases it did occur that employers did not want
to re-employ staff after an illness. The employers had a loophole regarding
both a return to work after illness and military service. When no factual
grounds for dismissal were needed, they could re-employ the persons in
question and immediately give them notice with the agreed time period for
notice.
Apprentice regulations were important for the unions’ control of the
labour market. The Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11 had apprentice regulations in their agreement from 1910. When employers broke
the agreement, the arbitration tribunal supported the workers, which contrib310

uted to the observance of the agreement. The Typographical Workers’ Union
lost their agreed apprentice regulation in 1919 and was therefore forced to
seek other ways of controlling their labour market.
Since the employers in tin plate and sheet metal working were themselves
skilled sheet-metal workers and were not always fully occupied administering and running their firms, they competed with the workers for job opportunities. The Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11 in 1930 succeeded
in introducing rules which limited the employers’ participation in production, but the union had some problems with violations of the agreements.
Even on that issue the local used the arbitration tribunal to force employers
not to violate the agreement.
The Tin Plate and Sheet Metal Workers’ local 11 also wished to limit the
participation of the employers’ sons in the occupation. But the union did not
manage to get any limitations into their agreement on this matter. Instead it
decided to regard the sons as workers and to organize them. Even that had its
disadvantages. It could hurt the local if employers had a direct access to the
union meetings, and it could also be difficult to assert the sons’ rights as
workers against their fathers.

Conclusion
The general conclusion of the present study is that workers were not totally
powerless before the Saltsjöbaden agreement in 1938. It shows that workers
in certain branches, through their trade unions, already at the beginning of
the 20th century had fairly good possibilities to take part in decisions about
hiring as well as dismissals. Within many branches workers managed to
enter considerable limitations of article 23 into their collective agreements
and in certain areas, through self regulation, could efficiently control their
labour market by means of a labour exchange of their own.
The possibilities for attaining union power are dependent on business
cycles. Such cycles, unemployment and the development of membership in
the unions went hand in hand during the period in question. Before the
slump in 1908 the then existing unions had managed to push through considerable limitations of article 23, a fact that has not attracted any great attention in earlier research. During the recession the employers’ organizations
launched a counter-attack against the nascent trade unions and through widespread lockouts brought about the great conflict in 1909. There the trade
union movement faced a major defeat. The number of union members was
reduced by half, and many of the limitations of article 23, which earlier had
been included in collective agreements, were lost. Only after the deflation
crisis at the beginning of the 1920s did the trade union movement reach the
same level of organization as before the general strike in 1909. During the
latter part of the 1920s and in the 1930s, trade union organizations managed
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to incorporate a large number of limitations of article 23 in collective agreements. Especially rules of priority upon notice on the grounds of work shortage as well as organization clauses were widely spread.
Some of the collective agreements entered into before the workers’ defeat
in the general strike in 1909 and during the 1920s and 1930s make both the
Saltsjöbaden agreement from 1938 and present-day regulations seem rather
“hostile to workers”. But the development was mixed and the variations in
conditions were considerable for different workers’ groups. In certain
branches the possibility of workers’ participation in decision-making was
extremely limited.
The present study supports the thesis that the will to gain control over
labour exchanges was an important motive for the founding of trade unions.
It shows that many workers’ organizations from their very inception had the
aim of gaining control of labour exchanges written into their statutes. Rules
aiming at job control were gradually introduced in the statutes of most trade
union organizations. There the rules for members’ behaviour when applying
for a job were regulated. It was common practice that a member neither had
the right to apply for nor to accept an employment without first informing
the board of the local union. In the LO:s model statutes for member unions at
the beginning of the 1930s, it was ruled that a member, before accepting a
job at a new work place, should obtain information and instructions concerning the working conditions from the local union and comply with these
instructions. Unions affiliated with the LO during the 1930s approved the
model statutes at their respective union congresses. The statutes gave the
unions necessary, but not sufficient possibilities to obtain job control. Systematically run union labour exchanges existed already in the 1890s, but
they do not seem to have had any real significance in the labour market before the 1920s.
The unions’ labour exchanges, working through self regulation, aimed at
achieving job control, thereby eliminating article 23 and in its place attaining
a fair distribution of available work. Moreover job control could be used for
exerting influence on conditions of employment and working conditions.
Even if most trade unions tried to achieve an efficient job control, not all of
them had the means to do so.
Out of the five national unions sampled for this study, the Typographical
Workers’ Union is posited to have had by far the best prerequisites for limiting article 23. The study consequently shows that the union succeeded in
forcing through the most far-reaching limitations of article 23 and that it had
the most efficient job control. More surprising is that the Commercial Workers’ Union which is considered to be the union with the least chances of
limiting article 23, above all during the 1920s and the 1930s, succeeded in
forcing through a large number of limitations of article 23 in various agreements. But the Commercial Workers had too low a level of organization and
too weak unemployment funds to achieve an efficient job control. The dif312

ferences between the outcome for the union which is estimated to be the
strongest and the one deemed to be weakest indicate that needs, motivation
and the capability of realizing one’s aims could work in various ways when
it came to achieving limitations of article 23 in collective agreements. Great
needs and a strong motivation were, however, not enough to obtain an efficient job control. For that, great power resources were required.
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