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Tjänstemannafrågan. En inledning 

"Tjänstemännen" i den sociala strukturen 

Beskrivningar av samhällets sociala struktur - partiella eller generella -

förekommer i en mångfald av former och sammanhang. Ett sådant är 

givetvis den officiella statistikproduktionen. Ett märkesår härvidlag är 

1911, då några befattningshavare vid Statistiska Centralbyrån (SCB) tog 

sig före att göra den gruppering som blev grunden för den länge beståen

de och välbekanta modellen med de tre "socialgrupperna". Först under 

1960-talet togs arbete upp på en ny indelning.1 6 Det dröjde dock till 1974 

innan det förslag kom, som blev utgångspunkt för den nuvarande model

len. 1 7 Efter prövning, utvärdering och komplettering18 fastställdes den s.k. 

socialekonomiska indelningen (SEI) 1982 som standard för framtida stati

stikproduktion.19 

Enligt SEI utgörs den förvärvsarbetande befolkningen fortfarande av tre 

övergripande kategorier. Men begreppen för dessa är inte längre de num

rerade "socialgrupperna" utan "arbetare-tjänstemän-företagare". 2 0 

Som antyds redan av tidsutdräkten är modellkonstruktioner som SEI yt

terst krävande företag. Den statistiska och samhällsvetenskapliga experti

sen bakom SEI var också ansenlig. På en punkt tycks dock arbetet ha varit 

helt oproblematiskt och det gällde just begreppsbildningen. Indelningen 

"arbetare-tjänstemän" kommenterades kort och gott med att den var 

"klassisk".21 Det är ingen illvillig tolkning om man översätter det med 

"självklar". 

1 6 "Sociala grupper i svensk statistik. Ett förslag framlagt av en av statistiska centralbyrån 
tillsatt arbetsgrupp". Stencil. SCB litt. 5 C/906 (Stockholm 1967). 
1 7 Carlsson, Gösta m. f l , "Socioekonomiska grupperingar", Statistisk tidskrift 1974:5, s. 381-
400. 
1 8 Andersson, Lars-Gunnar m.fl., Socio-ekonomisk indelning (SEI). Utvärdering, översyn 
och komplettering av 1974 års förslag. SCB (Stockholm 1980) samt Andersson, Lars-
Gunnar m.fl., "Att beskriva den sociala strukturen. Utvärdering av 1974 års förslag till 
socio-ekonomisk indelning", Statistisk tidskrift 1981:2, s. 113-136. 
|,; Socioekonomisk indelning (SEI). Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4. SCB 
(Stockholm 1995 [nytryck]). 
20 Socioekonomisk indelning (SEI). Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4, s. 9. 
21 Socioekonomisk indelning (SEI). Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4, s. 30. 
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I lagens namn? 

Frågan om substantiell lagstiftning 
eller lag om förhandlingsrätt 

136 

till förman för de privatanställda 

1920-talet - det dystra decenniet 

Första världskrigets inflation och 1920-talets kriser blev ett grundskott 

mot reallöneutvecklingen för de arbetstagare som saknade medel att 

kompensera sig. Statsanställda kunde sätta en viss lit till riksdagen, 

industriarbetarna kunde använda sin ökande organisationsstyrka i 

förhandlingar med arbetsgivarna. För privatanställda kontorister, tekniker 

och andra liknande grupper stod ingen av dessa vägar till buds. Deras 

nyare eller äldre sammanslutningar varken kunde eller ens försökte ändra 

på den saken. En forskare har beräknat att privatanställda tekniker, 

kontorister m.fl. 1913 tjänade i genomsnitt 80 procent mer än arbetarna 

medan motsvarande tal 1935 var 33 procent.137 

Löneutvecklingen som sådan var dock bara en sida av saken. Till den 

kom att 1920-talets arbetslöshet också drabbade sådana som kontorister 

och arbetsledare. Det visade sig därvid att den statliga politiken saknade 

adekvata biståndsformer för dessa grupper. Att ta emot bistånd ansågs för 

övrigt av många djupt förnedrande. 1 3 8 I bilden ingick också betydande 

strukturella förändringar. Antalet merkantila och tekniska befattnings

havare fortsatte under mellankrigstiden att växa kraftigt, liksom deras 

andel av den totala arbetskraften. Men det var inte i första hand den äldre 

typen av befattningshavare - "chefens högra hand" - som ökade utan 

sådana med enklare uppgifter och med placering på lägre nivåer i företa-

1 3 6 Redaktionell anmärkning: Titeln har modifierats. Det manus Arne lämnade efter sig hade 
titeln "1 lagens namn? 1920-talet: Det dystra decenniet". I denna version har en ny under
rubrik införts som bättre korresponderar med innehållet. Den ursprungliga underrubriken har 
flyttats ned som rubrik till ingresssen. 
1 3 7 Nilsson, Tommy, Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens 
organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985), s. 28 f. 
1 3 8 Krig, Christer, "Tjänstemännen och arbetslösheten 1920-1940", opubl. C-uppsats, hist, 
inst., Stockholms universitet (h.t. 1999). 
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Byrån för sociala ärenden i allmänhet, 2 Ö1:1—4 
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Nya Norrland 
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Social-Demokraten 
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Industritjänstemannen 

Samtida tryck och litteratur 
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Fritz Croner 
och den sociala distinktionen. 
Biografi som samhällshistoria 

Inledning 

Tillkomstsammanhanget för den här uppsatsen är projektet "Arbetarna, 

tjänstemännen och den fackliga särorganiseringen". Frågeställningarna 

utgår från att det fackliga mönstret i Sverige är starkt knutet till en dis

tinktion mellan arbetare och tjänstemän, starkare än vad fallet är i de fles

ta andra länder. Räckvidd, implikationer m.m. av denna uppdelning i två 

stora kategorier sträcker sig för övrigt långt utöver det fackliga organisa

tionsfältet. Den enastående höga anslutningsgraden bland såväl arbetare 

som tjänstemän har faktiskt gjort det möjligt (för vissa) att approximativt 

beskriva den sociala strukturen via organisationstillhörigheter. 2 4 9 

Sedan någon tid uppträder tecken på att en del av särorganiseringens 

förutsättningar eroderas, av teknisk och arbetsorganisatorisk förändring, 

nya strategier för företagsledning och måhända också av ändrade värde

ringar och andra ting. Detta val av metafor är inte oskyldigt. Erosion är 

definitionsmässigt en process av långsam, strukturell förändring. Med den 

bilden förnekas inte att arbetsorganisatorisk gränsupplösning, inom vissa 

områden, relativt snabbt kan få en betydande utbredning. Metaforen syftar 

emellertid på en annan nivå, de sociala attitydernas eller "mentaliteter

nas". Längre fram ska jag hävda, att denna nivå är nödvändig för förståel

se och förklaring av social förändring och kontinuitet. 

2 4 7 Redaktionell anmärkning: Titeln har modifierats. Det manus Arne lämnade efter sig hade 
titeln "Fritz Croner och den sociala distinktionens mentaliteter. Ett biografiskt utkast till en 
möjlig samhällshistoria". 
2 4 8 Läsare! Detta är "work-in-progress". Arbetssättet genererar en hel del noter, en och annan 
kan vara väl så betydelsediger som löptexten. Vidare: En del citat förekommer oöversatta 
från tyska, andra översatta. Ti l l slut: Den empiriska historien om Fritz Croner kunde jag 
egentligen bara börja. För mina syften har han gjort god tjänst ändå. Nu slutar den abrupt, i 
mitten av 1930-talet, då han just kommit som politisk flykting till Sverige. Avslutningen av 
uppsatsen sker i form av några reflektioner, dels kring valet av empiriskt område för den 
fortsatta undersökningen, dels kring frågan om komparationens möjligheter. (AHE 1993-05-
26) 
2 4 9 Therborn, 1981, s. 19 f, s. 56 f. Det har sagts, att den teori som utvecklades av Fritz 
Croner varit av stor betydelse för Therborns strukturmarxistiska analys; Greiff, 1992, s. 407. 
Det betvivlar jag, bl.a. därför att Therborn inte gör någon som helst hänvisning åt det hållet. 
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Källor och litteratur 

Tryckta källor 
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— De svenska privatanställda. En sociologisk studie (Stockholm 1939) 
— Industritjänstemännens anställningsförhållanden, del I. Löne- och anställ

ningsförhållanden (Stockholm 1940) 
— Industritjänstemännens anställningsförhållanden, del II. Allmänna anställ

ningsförhållanden (Stockholm 1942) 
— Tjänstemannakåren i det moderna samhället (Stockholm 1951) 
— Tjänstemän och tjänstemannaproblem i Schweiz, TCO:s skriftserie 4 (Stock
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— Tjänstemän och tjänstemannaproblem i Österrike, TCO:s skriftserie 7 

(Stockholm 1958) 
— Tjänstemännen (Stockholm 1963) 
— Ett liv i vår tid (Stockholm 1966) 
— Ein Leben in unserer Zeit (Frankfurt am Main 1968) 
— Die deutsche Tradition. Uber die Schwierigkeiten, Demokratie zu leben (Op-

laden 1975) 
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— "Den tyska socialiseringen", Tiden, mars 1926 

— "Die Angestelltenbewegung nach der Währungsstablisierung", Archiv för 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd 60, 1928:1 

— "Zur Theorie proletarischer Sozialpolitik", Die Gesellschaft, Bd 1, 1930 

— "Grundziige freigewerkschaftlicher Sozialpolitik", Berlin 1930 
— "Den inre styrkan hos en organisation", Industritjänstemannen 1934:11 
— "En upptäcktsresa i ett obekant land", Kommunaltjänstemannen 1935:2 
— "Varifrån komma de anställda?", Industritjänstemannen 1935:3 
— "En undersökning rörande förhållandena bland svenska tjänstemän och han-

delsanställda", Industritjänstemannen 1935:9 

— "Sociala attityder och den empiriska sociologin", Statsvetenskaplig tidskrift 
för politik, statistik, ekonomi, 1938 

— "Salaried Employees in Modern Society", International labour review, vol. 
44,1954 

34~ Hela verket förtecknas i Fritz Croner. En bibliografi 27 februari 1976, TCO (Stockholm 
1976) 
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— "Hur gick det med tjänstemannabegreppet?", TCO-tidningen 1969:10 
— "Om svårigheten av internationella jämförelser", Tiden 1974:1 

Recensioner 
Recensioner av Croners Tjänstemannakåren i det moderna samhället: 

— Fackföreningsrörelsen 1951:2 
— Tjänstemannarörelsen 1951:10 
— Handelstjänstemannen 1952:1-2, 3 

Recension av Croners Ett liv i vår tid: 
— Dagens Nyheter, 29/9 1966 
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Edgren, G., "The role of the job classification system in implementing TCO 
wages policy", i Job classification and collective bargaining. International Semi
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