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AbstractAbstractAbstractAbstract    
The following is an examination of work and gender and how they interlocked in a Swedish 

brewery between 1923 and 1939. Leaning on labor process theory and Marxist feminist theory, 

this paper examines what constituted women’s work in the brewery industry in this era, how 

women’s work changed with rationalization and economic recess, and how the all-female 

union locale reacted to these changes. The events portrayed are related to earlier research on 

gender on the labor process, to the history of the Swedish labor movement in large, and to the 

evolution of the so-called “Swedish model” with its relatively low level of conflicts on the 

labor market. The gender division of labor at the examined workplace is found to be relatively 

strict compared to that in much earlier studies conducted from the same perspectives. A 

masculinization of the workforce is found to be due to changes in production in the areas of 

the brewery where women are employed, rather than to changes in the actual division of work 

between men and women. These changes in production, leading to a significantly lower 

amount of available work for females, are found to be the basis of a peaceful, non-conflict-

oriented strategy that the union locale uses in relation to management, and this strategy is 

further found to fit well with the evolution of the Swedish model at a larger scale. 
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InledningInledningInledningInledning    
Det här är en uppsats om relationerna mellan genus och arbete. 

Än idag arbetar män och kvinnor till stor del inom olika områden. Denna 

genusordning, precis som själva lönearbetet, är någonting som sällan historiseras i vardagligt tal. 

Möjligen finns en föreställning om att en strikt gränsdragning mellan manliga och kvinnliga 

sysslor, ärvd från bondesamhället, under årens gång luckrats upp. Men vilka processer har styrt 

denna utveckling? Vilka faktorer har inverkat på den?  Hur har gränserna sett ut under årens 

gång?  

Och hur hänger förändringen av denna uppdelning ihop med hur arbete överlag 

förändrats? Även lönearbetet är förstås någonting historiskt specifikt, och någonting som är 

ofrånkomligt sammanlänkat med de strukturer som delar upp män och kvinnor. 

Produktivitetsökningar, själva den teknologiska utvecklingen, har skett i ett historiskt specifikt 

samhälle, med en specifik uppdelning mellan manligt och kvinnligt och specifika ekonomiska 

strukturer. 

Det finns många ingångar till att utforska frågor som dessa. Jag har valt att göra det 

genom en studie på mikronivå. Några hundra personer under loppet av ett par decennier har 

utgjort ett tvärsnitt för att undersöka och diskutera betydligt större processer. 

 

Undersökningen spänner över perioden 1923-1939, med kortare utblickar såväl bakåt som 

framåt i tiden. 

Det finns flera anledningar till att jag valt just denna period. Det ekonomiska läget i 

Sverige under den här tiden, med den ekonomiska krisen som slår till i början av 1930-talet 

och världskriget, med de begränsningar i import och export det medför, skapar en situation där 

incitamenten för att förändra och effektivisera produktionen är särskilt stora. Det finns 

anledning att tro att det som är tendenser i ett kapitalistiskt samhälle i detta läge skulle 

komma att dras till sin spets.  

Av lika stort intresse för mina syften med föreliggande uppsats är att 1930-talet är en 

viktig period i historien om kvinnor på arbetsmarknaden. Vi ser dels förändringar på det 

demografiska planet, dels en diskussion i såväl riksdagen som i delar av arbetarrörelsen om 

(gifta) kvinnors rätt till förvärvsarbete. Den valda perioden är intressant också för att den 

föregår den period då Landsorganisationen (LO) på allvar börja föra en särskild kvinnopolitik. 

1930-talet i synnerhet är en period då det kvinnliga medlemskapet i fackföreningarna ökar, 

samtidigt som kvinnors hinder för tillträde till arbetsmarknaden också gör det, vilket leder till 

att kvinnorna som arbetsmarknadspolitiskt problem börjar diskuteras på allvar inom den 
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socialdemokratiska arbetarrörelsens fackliga gren i mitten på 1940-talet.1  

1930-talets början ser, slutligen, en ekonomisk kris som tvingar fram effektiviseringar, 

nedskärningar och rationaliseringar i många företag. En ökande arbetslöshet följer på detta. 

Dessa faktorer är bidragande i sammanbrottet för tidiga klassamarbetsansträngningar mellan 

arbetsmarknadens huvudparter LO och Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). Från en hög 

konfliktnivå, med många strejker och lockouter, under början av detta decennium går sedan 

utvecklingen mot en arbetsmarknadspolitik där centrala förhandlingar och avtal samt 

arbetsfred kan sägas vara karakteristiskt. Att undersöka vilken roll genus kan ha spelat i denna 

utveckling, och vilket förhållandet mellan det övergripande, organisatoriska och det lokala 

planet var, är ett andra intresse för denna uppsats. I den svenska arbetsfredens utveckling, där 

vi kan skriva in exempelvis Saltsjöbadsavtalet 1938, arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, 

och företagsnämndsavtalet 1946, är produktionens organiserande och effektiviserande en 

central fråga som dryftas av båda parter.2 Att undersöka  

Det finns under den här perioden en aktiv rationaliseringsrörelse i Sverige, som med 

rötter i strömningar som Taylorismen driver frågor om en vetenskapligt organiserad, effektiv 

produktion, och som arbetarrörelsen i någon mån även reagerar på. Själva arbetets innehåll och 

förändringar är genom detta och det ovan nämnda föremål för en samhällelig diskussion under 

denna period. Frågor om mäns och kvinnors arbeten diskuteras inte på samma sätt i denna 

utveckling, men är även de i någon mån uppe åtminstone på fackföreningsrörelsens 

dagordning.  

Mycket av den tidigare forskning som gjorts som närstuderad arbetet under 

kapitalismena fokuserar på en tidigare period, kring 1800-talets sista decennium och 1900-

talets första decennium. När det gäller genus och fackföreningsrörelsen fokuserar mycket av 

forskningen på en senare period än föreliggande uppsats; relativt lite har skrivits i Sverige om 

tiden innan 1944. 

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att studera hur genusarbetsdelning och 

konkurrensen i ett kapitalistiskt samhälle samverkar. Vidare är jag intresserad av att undersöka 

framväxten av den svenska arbetsfreden på ett lokalt plan, och med hänsyn till genus. Jag 

kommer att göra detta genom en närstudie av ett företag, Münchenbryggeriet i Stockholm. 

Bryggeriet hade en betydande minoritet kvinnliga anställda och en tydlig uppdelning mellan 

manligt och kvinnligt arbete. Vid Münchenbryggeriet fanns också ett av i svenska 

                                                           
1 Qvist, Gunnar (1974) Statistik och politik : Landsorganisationen och kvinnorna på arbetsmarknaden. 

Stockholm: Prisma. s. 96 
2 Johansson, Anders L. (1989) Tillväxt och klassamarbete : en studie av den svenska modellens uppkomst. 

Stockholm: Tiden. 
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fackföreningssammanhang mycket få exempel på särorganisering; vid bryggeriet organiserade 

sig de kvinnliga arbetarna i en egen avdelning. 

DispositionDispositionDispositionDisposition    

Närmast presenteras de teoretiska perspektiv jag använt mig av i undersökningen.  Sedan följer 

ett avsnitt som redogör för tidigare forskning med teoretiska utgångspunkter i linje med mina, 

samt för tidigare forskning om de empiriska områden som här undersöks. Detta avsnitt tjänar 

till att presentera läsaren för såväl problemområdet som den konkreta historiska situation min 

undersökning är förlagd till. En diskussion kring hur de teoretiska verktygen ska komma att 

tillämpas i undersökningen presenteras i ett Material- och Metodavsnitt, där även den 

arbetsplats jag valt att studera, samt vilket material jag använt mig av, presenteras närmare. 

Därefter presenterar jag uppsatsens syfte och de frågor som ska styra undersökningen. 

Undersökningens huvudkapitel inleds med en kort översikt av det företag som står i 

undersökningens centrum. Sedan presenteras den aktör som i undersökningen representerar 

kvinnorna vid arbetsplatsen: fackföreningen. Nästa avsnitt avhandlar arbetet och 

genusarbetsdelningen i företaget överlag innan 1923. Härefter följer uppsatsens två 

huvudkapitel, där kvinnornas arbete vid Münchenbryggeriet under perioden 1923-1930 

respektive 1931-1936 analyseras. Efter ett kortare avsnitt om tiden efter 1936 följer en 

avslutande diskussion. Här sammanfattas de viktigaste resultaten av studien, en återknytning 

görs till de teoretiska perspektiven som i samband med detta utvärderas, och eventuella 

områden för framtida forskning diskuteras. 

Teoretiska perspektivTeoretiska perspektivTeoretiska perspektivTeoretiska perspektiv    

ArbetsprocessArbetsprocessArbetsprocessArbetsprocess    

Som historiker finns det många verktyg för att studera arbete. Jag lutar mig i denna uppsats 

mot en historiematerialistisk, eller marxistisk, tradition. I synnerhet stödjer sig uppsatsen på en 

gren av denna tradition kallad arbetsprocessteori, och på genusbetonade, eller feministiska, 

tillämpningar av den historiematerialistiska traditionen. Här redogör jag översiktligt för dessa 

perspektiv och för övergripande som diskuteras inom dem, och som jag har burit med mig 

under undersökningen. En närmare beskrivning av operationaliseringen av dessa perspektiv i 

den faktiska undersökningen återfinns i material- och metodkapitlet.  

Mer än i många andra perspektiv betonas i ett historiematerialistiskt perspektiv att 

kapitalismen är ett specifikt produktionssätt, med historiskt betingade mekanismer. Det mest 

utmärkande för detta är relationen mellan de som äger produktionsmedel (maskiner, verktyg 

och råvaror - allt som behövs för att framställa varor) och de som inte gör det, och därför lever 
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på att arbeta för de förra mot betalning. I ett sådant samhälle finns olika intressen. De som 

betalar andra för att arbeta vill i allmänhet hålla såväl material- som lönekostnader så låga som 

möjligt för att därmed göra så stor vinst möjligt. Detta utgör grunden för hur många relationer i 

ett sådant samhälle kommer att se ut. Dels uppstår tydligt olika intressen mellan de som 

arbetar och de som anställer de arbetande. Det ligger i ledningens intresse inte bara att 

minimera kostnader för löner, verktyg och material, utan även att ha tydlig överblick och 

kontroll över alla moment av tillverkningsprocessen, däribland arbetet. Vidare finns det mellan 

de som äger produktionsmedel i viss mån motsatta intressen i det att de kan konkurrera om 

samma marknad för avsättning av sina producerade varor. Grundat i dessa 

intressemotsättningar pratar man ibland om att kapitalismen har vissa allmänna rörelselagar.3    

Orden om lagar bör inte förstås som dogm eller ortodoxi. Snarare är det en ansats att 

fånga in tendenser i ett samhälle som kan beskrivas som kapitalistiskt. Att utgå ifrån att dessa 

tendenser finns innebär inte att fastslå att de alltid gäller, bara att de kan sägas vara 

karaktäristiska för en viss samhällsformation. Att påbörja en historisk undersökning i 

undersökandet av dessa tendenser innebär inte heller att utgå ifrån att de kommer vara 

entydigt synliga och gällande i det egna materialet; premisserna är verktyg för öppna 

undersökningar av dynamiska fenomen. Ett grundantagande här, som också präglar min 

uppsats, är att konkurrensen mellan de som äger produktionsmedel (kapitalisterna) i ett 

kapitalistiskt samhälle tvingar fram olika förändringar i arbetet och dess organisering. Såväl 

teknologisk utveckling som förändringar i relationer mellan arbetarna eller mellan arbetarna 

och ledningen kan ses i detta ljus. Under kapitalismen finns ett inneboende behov av kontroll 

av arbetskraft, som skärps av konkurrensen kapitalister emellan. 

En god tillämpning av dessa utgångspunkter, och verktyg för att förstå de omtalade 

förändringarna, har jag funnit i forskning som gjorts kring arbetsprocessen.  

Boel Berner definierar i Teknikens värld arbetsprocessen som bestående av mänsklig 

arbetsförmåga, arbetsmedel (verktyg) och arbetsföremål (råvaror).4 Om arbetsprocessen i ett 

kapitalistiskt samhälle kan vi säga en rad saker, såsom att ägaren av den nämnda mänskliga 

arbetskraften i ett sådant samhälle är en lönearbetare, det vill säga en person som lever på att 

sälja denna arbetskraft på en marknad, och därmed sällan äger vare sig arbetsmedlen eller 

arbetsföremålen. I föreliggande uppsats är jag dock inte främst intresserad av att skriva om 

klassformationer, utan om arbetets organisering och förändring. Det är förstås omöjligt att 

diskutera dessa två aspekter helt separerade från varandra, men det jag finner fruktbart i 

                                                           
3 Berner, Boel (1981) Teknikens värld : teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri. Lund: Arkiv. s. 

21 
4 Ibid. s. 37 
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arbetsprocessbegreppet är vad som Berner beskriver som arbetsprocessens två aspekter. Varje 

arbete utfört inom ramen för det kapitalistiska produktionssättet (och andra produktionssätt) 

är dels arbete, dels organisation. Detta innebär att varje arbete å ena sidan är en bearbetning av 

specifika (oftast materiella) ting med hjälp av specifika verktyg, och att det å andra sidan sker 

inom en specifik organisatorisk ram. Att beskriva denna organisatoriska ram är att besvara 

frågan: på vilket sätt förenas de arbetande och arbetsmedlen? Frågor om klass spelar 

uppenbarligen in här, men främst erbjuder verktygen ett sätt att närma sig vad Marx kallat 

produktionens hemliga verkstad. 

Arbetsprocessperspektivet erbjuder alltså en grundläggande ram för att komma bortom 

vaga begrepp som “arbete” och “teknologi” för att kunna analysera aspekter som vanligtvis 

placeras in enbart under endera, eller någonstans mitt emellan dem. Perspektivet är dock, 

menar jag, fruktbart även för att förstå specifikt förändringar i arbetet under kapitalismen; för 

att operationalisera de mer allmänna idéerna om konkurrens och allmänna rörelselagar. 

Om vi för ett ögonblick skiftar perspektivet något och utgår från den tekniska 

utvecklingen, den av produktionsmedlen, så menar Berner att den kan sägas gå i vågor, där 

perioder domineras i tur och ordning av basinnovationer och följd- och 

förbättringsinnovationer. Det är i den senare tänkta fasen som vi ofta hittar såväl rationalisering 

som koncentration. Basinnovationer är oftast helt nya produktionsmedel, såsom ångmaskinen, 

maskiner för arbetsprocesser inom textilindustrin som tidigare varit helt manuella, 

explosionsmotorer, eller vissa helt nya och mycket betydande konsumtionsvaror så som bilar 

eller flygplan. Basinnovationer förändrar drastiskt arbetsprocesser - eller skapar helt nya 

sådana.5 Följd- och förbättringsinnovationer förfinar och förbättrar de nya teknikområdena, 

såväl i själva de nya produkterna som i deras tillverkningsprocesser.6 Rationaliseringar är hos 

Mensch/Berner en särskild fas i utvecklingen av produktionen på ett särskilt område. Under 

denna begränsas den tidigare variationen av modeller, och själva produktionen standardiseras 

och effektiviseras. Berner diskuterar “rationalisering” som antingen ett minskat variabelt kapital 

(arbetskraftskostnad) eller ett minskat konstant (kostnader för maskiner och byggnader) per 

producerad enhet.7  

Rörande besparingar som rör arbetskraften menar hon att det finns fyra huvudsakliga 

sätt att uppnå detta: sänkning av arbetets pris, förlängning av arbetstiden, höjning av arbetets 

intensitet, samt ökning av arbetets produktivitet. Dessa förändringar, menar Berner, kan 

åstadkommas med organisatoriska eller tekniska medel. Sänkning av totala lönekostnader kan 

                                                           
5 Ibid. s. 46 
6 Ibid. s. 47 
7 Ibid. s. 55 
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exempelvis ske antingen genom arbetsdelning med lönedifferentiering, eller genom en 

mekanisering av kvalificerat arbete, som antingen låter det utföras av någon sämre avlönad 

eller avskaffar det helt.  Ökad arbetsintensitet kan åstadkommas antingen genom tydligare 

arbetsledning, eller genom införande av löpande band.8 

Rörande besparingar i maskiner och byggnader diskuterar Berner en effektivare 

användning av dessa, längre produktionsserier samt användning av maskinerna under så lång tid 

som möjligt.9 

En liknande modell finns hos Torsten Björkman och Karin Lundqvist, som i Från MAX 

till PIA: reformstrategier inom arbetsmiljöområdet skriver inte om rationalisering, men väl om 

“7 vägar för att öka/kontrollera kapitalackumulation”. Björkman och Lundqvist nämner här: 

Förlängd arbetstid, sänkt arbetspris, höjning av arbetets intensitet, utrymmesrationalisering, 

ökat maskinutnyttjande, ökad genomströmning i form av färre produkter i lager och i arbete 

samt skydd från störningar.10 

Genusarbetsdelning och gGenusarbetsdelning och gGenusarbetsdelning och gGenusarbetsdelning och genusenusenusenus    

En central del av hur arbetet ser ut i ett kapitalistiskt samhälle är hur det är uppdelat efter 

kön, eller hur genusarbetsdelningen ser ut. Leif Wegerman understryker att genusarbetsdelning 

kan förstås på två olika plan: dels i vilken mån kvinnor och män har tillträde till 

arbetsmarknaden över huvud taget, i vilken grad de lönearbetar, och dels vilka arbeten kvinnor 

och män har tillträde till.11 I analyser av det senare är såväl vilka specifika områden som hur 

stor del av arbetsmarknaden män respektive kvinnor har tillgång till av intresse. Med andra ord 

handlar frågan om vilka arbeten som är tillgängliga för män respektive kvinnor både om vilka 

näringar, och vilka uppgifter inom olika näringar som är tillgängliga, och om hur stor rörlighet 

endera kön har på arbetsmarknaden. 

I ”Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet” en numera klassisk 

artikel från 1976, skriver Heidi Hartman om hur den marxistiska teorin brister i sina 

förklaringar av uppkomsten av en (hierarkisk och manligt dominerad) genusarbetsdelning. 

Genom att förlägga förklaringen helt till ekonomiska strukturer och behov, till kapitalets 

intresse av en segregerad arbetskraft, menar Hartman att denna tradition har skrivit bort 

patriarkatet ur historien. För att förstå genusarbetsdelning måste en analys av kapitalismen 

                                                           
8 Ibid. s. 56 
9 Ibid. s. 56 
10 Björkman, TorstenLundqvist, Karin (1981) Från MAX till PIA : reformstrategier inom arbetsmiljöområdet. 

Lund: Arkiv. s. 128 
11 Wegerman, Leif (2008) Försörjd av sin hustru : genus, folklig praktik och medborgarskap i 

arbetslöshetshjälpen 1921-1939. Stockholm: Atlas. s. 125 
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kombineras med en analys av patriarkatet, menar hon. Redan innan övergången till 

kapitalismen hade männen lärt sig tekniker för att kontrollera kvinnors arbete, och det är 

utvecklingen och den fortsatta användningen av dessa som sett till att arbetsmarknaden 

fortfarande är könssegregerad.12 En central del i denna process är enligt Hartman hur män 

kontrollerat fackföreningarna och genom dessa kontrollerat villkoren för kvinnors arbete, och 

ofta utestängt dem från dessa eller från arbetsmarknaden över huvud taget.13 Hartman visar 

med exempel från 1800-talets slut hur arbetsprocessen utvecklades i en riktning mot större 

differentiering av arbetsuppgifterna; maskiner möjliggjorde inträdet av oupplärd, och därmed 

billigare, arbetskraft på vissa områden. Det var oftast fråga om vissa uppgifter en näring eller 

ett företag, där även mer kvalificerad arbetskraft sysselsattes.14 Historiskt har denna arbetskraft 

inte sällan varit kvinnor.15 I strävan efter lägre lönekostnader och ökad produktivitet är alltså 

en tydlig hierarki inom arbetslivet någonting som gynnar företagens ägare. En sådan hierarki 

kan alltså sägas vara inneboende i ett kapitalistiskt samhälle; däremot är det på intet sätt klart 

vilka grupper som kommer att hamna på de olika platserna i denna hierarki. 

Barbara Taylor och Ann Philips fortsätter denna diskussion i en artikel med titeln ”Sex 

and Skill”. De instämmer i behovet av att gå bortom de “ursprungliga” kategorierna i den 

marxistiska teorin, men ser också vissa problem i Hartmans argumentation. Här finns två 

centrala antaganden, menar de. Å ena sidan att könsförtryck som generellt fenomen måste 

förstås med hjälp av en teori som sträcker sig bortom specifika ekonomiska former. Detta är 

en utgångspunkt artikelförfattarna delar (och enligt dem en helt nödvändig sådan för forskning 

som ska kalla sig feministisk).16  Taylor och Phillips menar dock vidare att Hartman i någon 

mån faller i samma fälla som dem hon kritiserar. Hartman är, som antytts ovan, noga med att 

poängtera att en “ren” kapitalism aldrig existerat, utan att denna är byggd på en befintlig (och 

patriarkal) ordning. Samtidigt menar hon att en analys av denna samhällsform måste vara en 

analys av två separata system och hur de samverkar. För att analysera arbetsdelningen i ett 

kapitalistiskt samhälle vill Hartman ta först verktyg för att förstå ett patriarkalt samhälle, och 

sedan andra verktyg för att förstå ett kapitalistiskt samhälle. Det är de förra Hartmans artikel är 

uppmaning till sina meningsfränder att skapa. De senare finns redan; vi kan helt enkelt ta dessa 

direkt från den marxistiska teorin, utan att egentligen modifiera dem.17 Här menar Taylor och 

                                                           
12 Hartman, Heidi (1993), "Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet", Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, nr 1-2 1981. s. 7 
13 Ibid. s. 15 
14 Ibid. s. 19 
15 Ibid. 
16 Phillips, Anne; Taylor, Barbara (1980), "Sex and Skill: Notes towards a Feminist Economics", Feminist 

Review, nr 6 (1980). s. 81 
17 Ibid. s. 82 
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Phillips att Hartman godvilligt lämnar ifrån sig diskussionen om ekonomiska strukturer, utan 

att själv vilja på allvar kritisera teorierna. Dessutom, anmärker de, är den marxistiska teori hon 

utgår ifrån en teleologisk, deterministisk sådan, som missar inte bara kön utan hela den 

historiskt specifika situationen. Denna ekonomistiska marxism är utbredd, menar de, men det 

finns inom den marxistiska teorin bättre verktyg för att analysera kapitalismen som en 

dynamisk, historisk företeelse. Dessa grunder hittar de i arbetsprocesslitteraturen.18 

Taylor och Phillips här beskrivna ståndpunkter utgör för mig en god grund för den 

analys jag vill göra, och är väl förenlig med arbetsprocessperspektivet. Jag vill understryka att 

jag inte tror att dessa teoretiska utgångspunkter gemensamt kan förklara allt, eller ens större 

delen, av det som ryms inom ett såpass komplext problemfält som genus. Jag tror dock inte att 

någon teoretisk modell kan göra detta och samtidigt vara praktiskt operationaliserbar i en 

historisk undersökning. Ett arbetsprocessperspektiv, även med Taylor och Phillips tankar om 

feministisk forskning, är inte tillräckligt för att förstå hur genus i stort görs, eller vad som är de 

ursprungliga orsakerna till underordning. Däremot är det ett utmärkt verktyg för att studera 

förändringar i arbetet och arbetets genusarbetsdelning.  

Ett bidrag till vad som kan sägas utmärka det på ovan diskuterade sätt avskilda 

kvinnoarbete lämnas i boken Kvinnans plats på jobbet. Här Annika Baude kvinnors arbete i sju 

livsmedelsföretag. Baudes huvudsakliga material är insamlat 1980, men hon gör utblickar så 

långt tillbaka som till tidigt 1900-tal. Såväl vilka delar av produktionen kvinnor arbetar i som 

vad som karaktäriserar kvinnornas arbete undersöks. Den beskrivning av kvinnoarbetet i 

livsmedelsindustrin, ett till största delen okvalificerat tempoarbete förlagt huvudsakligen i 

packningsavdelningen, stämmer till stor del in på det arbete som kommer undersökas i 

föreliggande uppsats.19 

 

Efter denna genomgång av de teoretiska perspektiven kan snart vi stiga ner i den praktiska 

undersökningen för att se vad ett användande av dessa perspektiv kan säga om arbetet vid 

Münchenbryggeriet, och vad som händer när dessa verktyg tillämpas på en lokal nivå. Först ska 

vi dock titta på tidigare forskning som på olika sätt knyter an till området. 

Tidigare forskningTidigare forskningTidigare forskningTidigare forskning    

Genusarbetsdelning på arbetsplatser och på arbetsmarknadenGenusarbetsdelning på arbetsplatser och på arbetsmarknadenGenusarbetsdelning på arbetsplatser och på arbetsmarknadenGenusarbetsdelning på arbetsplatser och på arbetsmarknaden    

Arbetsprocessforskningen i Sverige är inte obetydlig, och ett stort antal väl genomförda studier 

                                                           
18 Ibid. 
19 Baude, Annika (1992) Kvinnans plats på jobbet. Stockholm: SNS.  
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skulle kunna nämnas här. Jag har valt att här fokusera på litteratur som behandlar både genus 

och arbetsprocess. 

Ulla Wikander har i Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980: 

genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik beskrivit arbetets 

förändringar på porslinsfabriken Gustavsberg under hundra år. Genusarbetsdelning är centralt, 

likaså införande av ny produktionsteknologi och arbetets organisation.20 Wikander upprättar 

en egen kronologi med fyra distinkta faser för utvecklingen av arbetet i fabriken, och en av 

dessa är rationaliseringsperioden. Arbetet och arbetetsdelningens utveckling beskrivs utförligt, 

med hjälp av såväl löne- och inköpslistor från företaget som intervjuer med tidigare anställda. 

Fackligt material används, men ligger inte i förgrunden. Här finns också ett särskilt kapitel om 

rationaliseringar, som följer efter Wikanders genomgång av sina teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter, och föregår den empiriska undersökningen av fabrikens olika avdelningar. 

Rationaliseringsbegreppet som sådant definieras dock inte, och Wikander diskuterar utan 

åtskillnad nya transportanordningar mellan avdelningarna, nya ugnar och arbetsstudier. Ett 

motstånd mot införandet av i synnerhet arbetsstudierna skildras, med tyngdpunkten på den 

protest som utförs mot dessa år 1936 när arbetarna krävde att den chef som var ansvarig för 

dessa skulle avskedas.21 I den avslutande analysen menar hon att det finns två fall där teknik 

leder till att ett manligt arbete öppnas för kvinnor: när teknik var ny och därmed saknade 

genuskaraktär, och kunde vara antingen oprövad eller oönskad av män eftersom den hotade 

deras yrkespositioner. Det andra fallet när kvinnor kom in i mansarbeten var när teknologin 

var på väg att bli föråldrad.22 Wikander finner utöver detta inga direkta och entydiga samband 

mellan kvinnor och teknik, men konstaterar att de ofta sammanhänger då arbetsdelningen är 

relaterad till status och makt inom arbetet. Överlag ser Wikander att genusarbetsdelningen 

tenderar att rubbas under perioder av kriser eller större omvälvningar, och finner i 

Gustavsbergsmaterialet sådana perioder vid första världskriget och vid omläggningar av 

produktionen i skärningspunkten mellan 1950- och 1960-tal.23 

Även Lena Sommestads Från Mejerska till Mejerist24 är ett intressant exempel på 

närstudier av företag med relativt långa tidsspann. Studien berör bland annat arbetsdelning och 

rationalisering, och i viss mån även facklig organisering. Som titeln antyder är avhandlingens 

                                                           
20 Wikander, Ulla (1988) Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980 : genusarbetsdelning och arbetets 

degradering vid en porslinsfabrik. Lund: Arkiv. 
21 Ibid. s. 56 
22 Ibid. s. 222 
23 Ibid. s. 229 
24 Sommestad, Lena (1992) Från mejerska till mejerist : en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. 

Lund: Arkiv. 
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huvudfråga hur ett yrke, mejerskans, går från feminint till maskulint. Även om här finns 

detaljerade beskrivningar av arbetsprocessen vid enskilda arbetsplatser tas därför bredare grepp 

på yrket och hela det omgivande sammanhanget undersöks. Yrkesutbildning, en övergripande 

industrialiseringsprocess och professionaliseringsprocesser analyseras för att belysa yrkets 

förändringar. 

Här bör också nämnas Women workers and technological change in Europe in the 

nineteenth and twentieth centuries, en antologi som avhandlar relationer mellan genus, 

skiktning och produktionseffektiviseringar genom införandet av ny teknologi under 

industrikapitalismens tidigare historia.25 De flesta av kapitlen fokuserar på skiftet mellan 18- 

och 1900-tal. Textil- och konfektionsindustrierna, livsmedelsindustrin, porslinsindustrin, 

kontorsarbete och arbete i vapenfabriker avhandlas. I flertalet av texterna ligger fokus på 

omkönanden av yrken, och i vilken mån detta kan relateras till teknologisk förändring. De 

olika författarna ger delvis olika svar på vad som drivit en sådan omköningsprocess. Såväl 

Gertjan de Groot26 som Marlou Schrover27 tar i sina bidrag upp hur föreställningar om manligt 

och kvinnligt arbete i andra länders industrier överfördes när ny teknologi eller nya arbetssätt 

infördes från utlandet, och hur arbetsuppgifter därmed omkönades. Schrover diskuterar hur 

mekaniseringen möjliggör användandet av billig, oskolad arbetskraft, och hur denna ofta var 

kvinnor eller barn28. Harriet Bradley finner i sin undersökning av byxsömnadsindustrin hur en 

äldre, viktoriansk genusordning dröjt kvar i denna industri, och hur kvinnor snarare förlorat 

arbetsuppgifter. Detta menar hon beror delvis på att kvinnliga arbetare saknar en diskurs som 

kan beskriva deras arbete som färdighetskrävande.29 

I relation till denna forskning är mitt fokus snävare. Istället för att undersöka en hel 

industri, ens genom en studie av en enskild arbetsplats, lägger jag mer vikt på hur arbetet i en 

begränsad del av produktionen förändras under en tidsperiod. I viss utsträckning analyseras 

även arbeten utanför denna begränsade sektor, men detta är först och främst i komparativt 

syfte, för att belysa den del av produktionen som är uppsatsens huvudsakliga fokus.  Jag ägnar 

                                                           
25 de Groot, Gertjan – Schrover, Marlou (red) (1995) Women workers and technological change in Europe in the 

nineteenth and twentieth centuries. London: Taylor & Francis. 
26 de Groot, Gertjan (1995), "Foreign technology and the gender division of labour in a dutch cotton spinning 

mill", i Gertjan De Groot; Marlou Schrover (red.), Women workers and technological change in Europe in the 

nineteenth and twentieth Century; London: Taylor & Francis. s 33 
27 Schrover, Marlou (1995), "Cooking up women's work: women workers in the Dutch Food industries 1889-

1960", i Gertjan De Groot; Marlou Schrover (red.), Women workers and technological change in Europe in the 

nineteenth and twentieth centuries; London: Taylor & Francis. s. 180 
28 Ibid.s. 80 
29 Bradley, Harriet (1995), "Frames of reference: skill, gender and new technology in the hoisery industry", i 

Gertjan De Groot; Marlou Schrover (red.), Women workers and technological change in Europe in the 

nineteenth and twentieth centuries; London: Taylor & Francis.s. 32 
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heller inte särskilt stor del av undersökningen åt omköningsprocesser, utan försöker istället 

förstå om det finns någonting särskilt i detta arbete som gjort det till ett kvinnoarbete, och 

försöker också belysa hur arbetarna genom sina organisationer reagerade på det som hände, ett 

perspektiv som inte i hög grad är närvarande i den här diskuterade litteraturen. Jag vill genom 

detta tydligare knyta an till en specifik konkret historisk situation, nämligen framväxten av den 

svenska klassamarbetspolitiken under 1930-talet. 

Gunnar Qvists Statistik och politik. Landsorganisationen och kvinnorna på 

arbetsmarknaden inleds med ett avsnitt som fokuserar på den demografiska utvecklingen för 

den kvinnliga (i synnerhet arbetsföra) befolkningen under perioden 1900-1970.30 Som Qvist 

visar, är 1930-talet På ett övergripande plan en mycket intressant period vad gäller demografisk 

utveckling och kvinnors arbete. Om vi först tittar på andelen kvinnor bland samtliga 

yrkesutövare kan vi se att denna ökar under 1900-talets första decennium, för att just vid 1930 

nå sin höjdpunkt innan den åter börjar sjunka igen. I folkräkningarna, genomförda var 10:e år 

sedan 1860, hittar vi följande siffror. 

Tabell 1. Andelen kvinnor bland samtliga 

yrkesutövare i Sverige 1920-1950. 

1920192019201920    29,8% 

1930193019301930    31% 

1940194019401940    27% 

1950195019501950    26,4% 

                 Källa: Folkräkningarna efter Qvist (1974) s. 33.31  

Qvist rör sig uttalat på en “hög” nivå och talar främst om breda drag och rent demografiska 

processer och orsaker till förändringar. 1930-talet är, menar han, ur arbetsmarknadssynpunkt 

ett unikt och mycket gynnsamt decennium; såväl nativiteten och dödligheten som 

giftermålstalen är under denna period relativt låga. I längden är detta förstås inte gynnsamt för 

en befolkning, men så få äldre att försörja och så få barn att ta hand om som under 1930-talet 

har vi inte vid någon annan tidpunkt i Sveriges moderna historia, menar han.32 

1930-talet markerar också en vändpunkt gällande vad Qvist kallar för kvinnospecifika 

hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Hit räknar han, grovt uttryckt, reproduktiva sysslor; 

                                                           
30 Qvist (1974) s. 15 
31 Att räkna fram andelen kvinnliga yrkesutövare under den aktuella perioden är långt ifrån enkelt, och kan sägas 
vara ett metodologiskt problem i sig. För att bara nämna en faktor så har i här diskuterad statistik gifta kvinnor 
ibland räknats som stående utanför arbetsmarknaden, oavsett om de faktiskt arbetat eller ej. För en ingång till 
denna diskussion, som av utrymmesskäl inte kommer tas här, se exempelvis Hirdman, Yvonne (2001) Med 

kluven tunga : LO och genusordningen. Stockholm: Atlas.  s. 9. För att belysa i grova drag att en förändring sker 
menar jag dock att Qvists siffror fyller sitt syfte. 
32 Ibid. s. 30 
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barnafödande, barnavård och skötsel av hem och hushåll. Nativiteten är alltså ovanligt låg 

under 1930-talet, men även giftermålstalen är anmärkningsvärda. Såväl giftermålsåldern som 

andelen gifta kvinnor i den arbetsföra befolkningen är nämligen så gott som konstant under 

1900-talets första decennier. Under 1930-talet påbörjas sedan en kraftig ökning. Åldersgruppen 

20 till 39 år går från 48% gifta 1930 till 73 % 1960, och i gruppen 39-64 år gamla är 65% gifta 

1930, att jämföra med 77 % 1960.33 Vidare sjunker även den genomsnittliga giftermålsåldern. 

1930 är denna 26,5 för kvinnor, 1960 23,534.  Vi ser alltså sammantaget en ökning av de 

kvinnospecifika hindren till arbetsmarknaden, och en minskning av den faktiska andelen 

kvinnor på arbetsmarknaden.  

För en studie som rör sig på den mikronivå som föreliggande gör är dessa demografiska 

data intressanta huvudsakligen i två aspekter, utöver att bidra med en allmän bakgrund. Dels 

uppstår frågan om hur dessa förändringar avspeglas på företags- eller branschnivå; har den 

ekonomiska krisen någon roll i att driva kvinnorna från arbetsmarknaden, och hur ser i så fall 

denna process ut studerad i detalj? Vidare erbjuder dessa data, som Qvist understryker, en 

förklaring till vid vilken tidpunkt “kvinnofrågan” måste bli en facklig och politisk fråga, om den 

inte var det förr. Med allt påtagligare kvinnospecifika hinder minskar också den tillgängliga 

arbetskraften, varför kvinnospecifika arbetsmarknadsåtgärder och en 

familjearbetsmarknadspolitik, och diskussioner om grunderna för dessa, kommer att bli allt 

oftare förekommande såväl inom partipolitiska som fackliga organisationer.35 

Faktum är att frågan om kvinnors arbete och arbetsvillkor kan sägas vara ganska perifer 

inom den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen fram till tiden efter andra världskriget. LOs 

kvinnoråd bildas 1946,36 och likalönsfrågan skrivs in i såväl den fackliga som den 

parlamentariska socialdemokratiska arbetarrörelsens program först 1944. Inte förrän 1960 

försvinner de särskilda kvinnolönerna ur LOs avtal.37 Det speglar dels Landsorganisationens 

struktur och arbetssätt, där en central lönepolitik länge saknades, men även den låga andelen 

kvinnor i organisationen. 1930 är andelen kvinnliga medlemmar inom LO 10,4%, och 1945 har 

andelen ökat endast till 16,7%.38 Qvist visar hur kvinnorepresentationen inom organisationen, 

sett till deltagande i kongresser och närvaro i de centrala organen, dock ändå inte är i nivå med 

medlemstalen.39 En närmre diskussion av LO och kvinnorepresentationen faller utanför 

                                                           
33 Ibid. s. 23 
34 Ibid. s. 24 
35 Ibid. s. 27 
36 Ibid. s. 114 
37 Ibid. s. 112 
38 Ibid. s. 43 
39 Ibid. s. 34 
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föreliggande uppsats ramar. Ovanstående utvikning har främst tjänat till att visa hur en 

undersökning av frågan om kvinnligt arbete i Landsorganisationen innan 1944 på sätt och vis är 

en undersökning av kvinnofrågan innan kvinnofrågan. 

Om gifta kvinnors arbete och om manligt försörjningsideal överlag under 1930-talet har 

Leif Wegerman skrivit i Försörjd av sin hustru40. Wegermans undersökning rör 

arbetslöshetshjälpen, men den diskussion som förs har konsekvenser även för ett bredare 

område. I en diskussion om den manliga familjeförsörjarnormen understryker Wegerman, i 

kontrast till tidigare forskning, hur det inte går att säga att den fullständigt genomsyrar 

utformningen av arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetshjälpen, och hur det går att 

diskutera om här alls finns en manlig slagsida efter 1946.41 Ändock går det alltså att tala om en 

sådan slagsida under den för min uppsats aktuella perioden. Wegerman är vidare intressant i 

sammanhanget eftersom han diskuterar manlig försörjning som en norm, delvis reproducerad 

genom statliga institutioner, att jämföra med Qvist som pratar om kvinnospecifika hinder. 

Kvinnor i fackföreningsrörelsenKvinnor i fackföreningsrörelsenKvinnor i fackföreningsrörelsenKvinnor i fackföreningsrörelsen    

Forskningen om kvinnor i fackföreningsrörelsen måste i det svenska sammanhanget sägas vara 

relativt begränsad. Yvonne Hirdman har i Med kluven tunga: LO och genusordningen tecknat 

en bild av LO och genusordningen i Sverige mellan 1946 och 1986. Hirdman delar in perioden 

- och det svenska “normativa” genuskontraktet, det vill säga de “tankar om kön som fanns i 

politikernas huvuden när de formade välfärdsstaten”42 - i tre faser; Hushållskontraktet, 

Jämlikhetskontraktet och Jämställdhetskontraktet. I relation till dessa beskrivs LO som aktör; 

Hirdman undersöker verksamheter, kongressprotokoll, remissvar, och programskrifter. Vidare 

undersöks protokollen från vissa nämnder och råd kopplade till LO, främst från 

Arbetsmarknadens kvinnonämnd och LOs familjeråd. Hirdman undersöker med andra ord de 

centrala organen, och är främst intresserad av LOs ideologi i frågor rörande genusordningen. 

Hon strävar, med egna ord, efter att “blottlägga ett sätt att tänka”.43  Det är genomgående LO 

på central nivå som avhandlas här, och de olika förbunden berörs bara i illustrativt syfte när 

framställningen så kräver. 

Den nämnda Statistik och politik av Gunnar Qvist undersöker även den LO som aktör 

i vad Qvist kallar “kvinnofrågorna”. Här är dock uppmärksamheten tydligare riktad mot det 

inre LO. Studien har tre delkapitel. De första, tidigare diskuterade avsnitten, avhandlar 

”Kvinnorna på arbetsmarknaden” och ”Kvinnorna inom Landsorganisationen”. Det senare 

                                                           
40 Wegerman (2008) 
41 Ibid. s.120 
42 Hirdman (2001) s. 14 
43 Ibid. s. 15 



19 

redogör för andelen kvinnliga medlemmar inom LO under ovan nämnda period, deras 

fördelning på olika förbund och sektorer, samt kvinnors representation i centrala organ såsom 

landssekretariatet, representantskapet och kongresserna. Det tredje kapitlet handlar om 

”Landsorganisationens kvinnopolitik” och visar, med avstamp i de två tidigare kapitlen, hur LO 

agerat i kvinnofrågorna från organisationens grundande fram till idag. Som Qvist själv 

konstaterar är detta kapitel bokens kortaste, och endast grova drag tecknas här. Dock 

avhandlas en del centrala frågor, såsom gift kvinnas arbetsrätt och likalönsprincipen. Qvist ger 

dessa långt ifrån lika stort utrymme som senare Hirdman, och fokuserar i något högre grad på 

en mindre central nivå i organisationsstrukturen; motioner till kongressen och de centrala 

organens rekommendationer till förbunden tar här större plats. Visst utrymme läggs på att visa 

hur den förda politiken är ett svar både på den demografiska utvecklingen och på den ökande 

andelen kvinnor inom organisationen.44 

Christina Carlsson-Wetterbergs artikel “…ingen kvinnofråga existerar” avhandlar frågan 

om kvinnlig sär- eller samorganisation med män i den politiska och fackliga arbetarrörelsen. I 

en diskussion om i första hand Socialdemokraternas kvinnoförbund och Kvinnornas 

fackförbund (verksamt 1902-1908) diskuteras särorganiseringen som organisatoriskt problem. 

Arbetarrörelsen erkände i allmänhet inte existensen av en särskild kvinnofråga, menar 

Carlsson-Wetterberg. Med andra ord ansåg varken den fackliga eller politiska grenen av 

socialdemokratin att det fanns frågor där arbetarklassens män och kvinnor kunde ha olika 

intressen. Särorganiseringen var istället ett sätt att få fler kvinnor att ansluta sig till rörelsen, då 

de var kraftigt underrepresenterade i de vanliga organisationerna.45 Artikeln tar också upp vilka 

strategiska möjligheter en särorganisering innebar, med exempel från Kvinnornas fackförbund. 

När förbundet upplöstes för att uppgå i de andra LO-förbunden blev de enskilda 

medlemmarna å ena sidan starkare rent numerärt, men samtidigt förlorade de vissa möjligheter 

att tillgodose specifikt kvinnliga intressen.46 Carlsson-Wetterberg diskuterar även hur de 

politiska och fackliga rörelserna i viss mån kom att organisera olika grupper av kvinnor, och 

därmed driva något olika frågor. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, menar hon, blev 

företrädesvis en organisation för gifta, icke arbetande mödrar. Kvinnor var representerade i den 

fackliga rörelsen även efter upplösningen av Kvinnornas fackförbund, men enligt Carlsson-

Wetterberg kom frågor om familj, hushållsarbete och barn att behandlas nästan uteslutande av 

kvinnoförbundet, medan frågor rörande lönearbetet togs om hand av fackföreningsrörelsen. 
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Detta resulterade i en uppdelning av frågorna, och att den inte obetydliga minoritet som var 

både gifta mödrar och kvinnor kom att sakna ordentlig representation.47 

Internationellt kan nämnas exempelvis Philip Foners Women and the American labor 

movement, som tecknar en bred bild av kvinnligt deltagande i den amerikanska 

fackföreningsrörelsen, från dess grundande fram till idag.48 En så pass bred teckning blir förstås 

också något spretig. Bokens övergripande syfte kan sägas vara att skriva in kvinnor i ett område 

i historien där de tidigare inte räknats i så hög grad; Foner visar i ett omfattande men något 

anekdotiskt narrativ hur kvinnor faktiskt fanns representerade i organisationer, lokala 

fackklubbar, strejker och demonstrationer. 

Ett liknande projekt, rörande Storbritannien, har Sheila Lewenhak presenterat i 

Women and trade unions : an outline history of women in the British trade union movement. 

Detta verk är betydligt kortare och aningens mer fokuserat än Foners, och lägger tydligare 

tyngdpunkten på perioden mellan 1815 och 1930-talets början. Mycket av framställningen rör 

sig på nationell- eller organisationsnivå, men här förekommer även en rad nedslag i lokala 

föreningars historia eller avgörande händelser. Av särskilt intresse för föreliggande uppsats är 

att Lewenhak diskuterar hur vissa rationaliseringsåtgärder under 1930-talets första halva på 

vissa arbetsplatser slog tydligare mot kvinnliga arbetare, och hur strejker förekom mot detta 

system inte bland de fackföreningsanslutna utan bland de oorganiserade arbeterskorna.49  

Sue Dortohy Cobble har i Dishing it out: Waitresses and their unions in the twentieth 

century analyserat amerikanska servitrisers arbete, organisering och organisationskultur. Det är 

en empiriskt rik studie som rör sig på både organisations- och avdelningsnivå. Flera olika 

perspektiv och frågor tas upp, men av särskilt intresse för föreliggande uppsats är hennes analys 

av den könsbaserade särorganiseringen, som hon menar tillsammans med en hantverksbetonad 

yrkeskultur och få skiktningar inom yrket var en av orsakerna till fackföreningarnas framgång 

under 1930-talet.50 

RationaliseringsrörelseRationaliseringsrörelseRationaliseringsrörelseRationaliseringsrörelsen och arbetsfredenn och arbetsfredenn och arbetsfredenn och arbetsfreden    

Under 1900-talets första decennium utvecklas i Sverige en rationaliseringsrörelse, som 

intresserar sig för vetenskaplig kartläggning och omorganisering av produktionen. Hans de Geer 

har i sin avhandling Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar 
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under mellankrigstiden51 tecknat en bred bild av rörelsens idéer och dess bärare. En bakgrund 

innefattande den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen före och under 

mellankrigsperioden ges. De Geer redogör sedan för rationaliseringsrörelsens idéutveckling i 

Sverige; viktiga skrifter, dess innehåll, och när samt i vilket sammanhang de skrevs eller 

översattes redogörs för. De Geer visar här även på olika riktningar inom 

rationaliseringsrörelsen, samt diskuterar i vilken mån de slog igenom i svensk industri och 

idédebatt.  

Taylorismen, en idéströmning som ofta förknippas med rationaliseringsrörelsen 

beskrivs av de Geer som historiskt specifikt idégods. Frederick Winslow Taylor utvecklade 

sina idéer i ett specifikt historiskt sammanhang; sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, i 

metallindustrin.52 Som term, och specifik praktik, är taylorismen inte särskilt framträdande 

vare sig i Sverige eller internationellt efter 1920-talets slut. Begreppet förekommer i stort sett 

inte alls i det material jag undersökt, och därmed inte heller i min fortsatta analys efter detta 

avsnitt. Det är dock ändå av visst intresse i detta sammanhang, i egenskap av ett första 

utarbetat system för att analysera och förändra produktion och arbete. Taylors program för 

rationalisering av arbete och produktion översattes till svenska 1913.53 Texten är i grund och 

botten en manual för kunskapsinsamling om och förändring av arbetet, vilket enligt Taylor är 

nödvändigt för att kunna leda och fördela arbetet på ett rationellt sätt. När den kunskap om 

produktionsprocessen, som återfinns hos hantverks- och traditionskunniga arbetare, har 

samlats och systematiserats in blir det möjligt att fastställa standardtider och standardmetoder 

för varje enskilt arbetsmoment, samt att fördela dessa på ett rationellt sätt bland arbetarna.  I 

denna process ligger också att fastställa ett rimligt ackordspris. När standardtiden för ett 

moment har uppmätts, går det att sätta vad den svenske professorn och 

rationaliseringsförespråkaren Taras Sällfors beskrev som en “rättvis ackordsättning”54, alltså i 

motsättning till ett subjektivt satt ackord.  Enligt de Geer kan taylorismens inflytande i Sverige 

sägas vara relativt begränsat, och andra skolor av vetenskapliga arbetsstudier sägas ha varit mer 

framträdande. 

Här finns även ett kapitel om de politiska partiernas och fackföreningsrörelsens syn på 

rationaliseringen, där en diskussion om socialdemokratiska partiets och LOs utveckling under 

de första decennierna av 1900-talet har en central plats. De Geer menar här att 

rationaliseringsrörelsen i Sverige intimt hängde samman med den svenska socialdemokratins 
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ekonomisk-politiska skifte från ägande till kontroll, och i förlängningen en del av utvecklingen 

av den svenska modellen. De Geer verkar vidare mena att socialdemokratin påverkades av 

rationaliseringsrörelsens ideologi, inte bara utvecklades samtidigt med denna. 

Rationaliseringsrörelsens betydelse för ett såpass brett fält som den svenska modellen, och i 

synnerhet spekulationerna om rationaliseringsrörelsens direkta inflytande på Socialdemokratin, 

är dock någonting de Geer berör endast flyktigt, och själv uttryckligen skriver är ämnen som 

rättfärdigar helt egna undersökningar. De Geer berör också utförligt centrala aktörer i 

rationaliseringsrörelsen; flitiga skribenter, tidskrifter, och konsultationsföretag, samt dessas 

relation till större etablerade aktörer såsom arbetsgivarföreningen SAF. 

Christian Berggren kritiserar i ”Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige?” de Geers 

analys på två punkter: dels menar han att de Geer missar hur Taylors system är i högsta grad 

förenligt med de skolor som de Geer beskriver som konkurrerande. Detta beror, menar 

Berggren, till stor del på att han inte förstår taylorismens kärna. Vidare menar han att de Geer 

inte i tillräckligt hög grad analyserar skillnaderna mellan vad som presenteras i management-

teoretisk litteratur, och vad som faktiskt händer i produktionen.55 

Under 1900-talets första decennier finns en i någon mån artikulerad kritik mot 

rationaliseringssträvandena och mot taylorismen som system. Kjell Jonsson har kartlagt denna i 

”Taylorismen och Svensk arbetarrörelse 1913-1928”.56 En kritik där taylorismen utmålas som ett 

“utsugningssystem” formuleras exempelvis i de fackliga organen Järnarbetaren och 

Metallarbetaren, såväl som i Syndikalisternas utåtriktade organ under 1910-talet.57 I LO:s 

tidning Fackföreningsrörelsen skriver Otto Grimlund en serie artiklar under 1914 där 

taylorprogrammet förklaras vara oförenligt med socialismen; det menas underminera 

klasskänslan och solidariteten mellan arbetarna, samt skapa arbetslöshet.58 Även i den 

socialdemokratiska idétidskriften Tiden, och i typografförbundets medlemstidning Grafia 

formuleras liknande tankar,59 och i Svenska Arbetsgivarföreningens organ Industria kritiseras 

arbetarrörelsen i allmänhet och Metall i synnerhet för att motarbeta den vetenskapliga 

arbetsdelningen60 I Industria publiceras också 1912 en intervjuundersökning företagen bland 

svenska industriledare, rörande “arbetarsidans motstånd mot rationaliseringssträvandena”. Enligt 

denna förekommer vid den här tidpunkten en rad olika strategier, såsom begränsande av 
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produktionen till ett visst antal enheter per dag, krav på ensamrätt på vissa arbetsuppgifter, 

samt vägran att arbeta med viss (ny) teknik.61 

Denna inställning - som enligt Jonsson inte syns tydligt i själva det fackliga agerandet 

under perioden62 - börjar dock förändras under 1920-talets början. Arbetarorganisationerna går 

i allt högre grad över till att se rationaliseringssträvandena som önskvärda, som en del i en 

möjlig övergång till en vetenskaplig produktion övervakad av arbetarorganisationerna.63 

Johansson talar om ett växande produktionsekonomiskt intresse, och en därmed förändrad 

inställning till rationaliseringssträvandena, bland LO:s organisationer. Detta härleds till bland 

annat 1920-talskrisen och 8-timmarsdagen (införd 1919).64  Johansson nämner vidare brottet 

mellan den reformistiska och den revolutionära grenen av arbetarrörelsen vid den här 

tidpunkten som en delförklaring till rationaliseringskritikens försvinnande från dagordningen 

för större delen av arbetarrörelsen.65 

Hans de Geer har också skrivit Job Studies and Industrial Relations, som på en mer 

konkret nivå avhandlar rationaliseringsåtgärder inom två specifika industrier; textilindustrin 

och metallindustrin. De Geer undersöker här främst införandet av tids- och rörelse-studier, och 

använder sig främst av material på förbundsnivå; centrala avtal och konflikter granskas.66 

Där de Geers kapitel om hur politiska krafter såg på rationaliseringsrörelsen slutar tar 

Anders L. Johanssons avhandling Tillväxt och klassamarbete: en studie av den svenska 

modellens uppkomst67 vid. Johansson placerar tydligt in de svenska rationaliseringarna i samma 

sammanhang som den under 1930-talet framväxande arbetsfredspolitiken. Johanssons fokus är 

på organisationerna LO och SAF, och hur den förhandlingsform som senare befästs med 

Saltsjöbadsavtalen växer fram. Rationaliseringssträvandena och klassamarbetspolitken skildras 

från tidigt 20-tal till sent 40-tal. Johanssons huvudsakliga material är förhandlings-, mötes- och 

kongressprotokoll samt pressmaterial från LO och SAF. Undersökningen rör sig alltså 

huvudsakligen på central organisationsnivå. Under den period som berörs hos Johansson – och 

i föreliggande uppsats – är rationaliseringsfrågan starkt sammankopplad med arbetsfredsfrågan. 

Efter en lång period av strejker och lockouter under 1920-talet arrangeras, på sittande 

högerregerings initiativ, en arbetsfredskonferens mellan arbetsmarknadens parter år 1928.68 
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Denna leder sedan till bildandet av en arbetsfredskommitté, ett permanent samarbetsorgan, 

med representanter från Landsorganisationen och Svenska Arbetsgivarföreningen år 1930.69  

Central bland de frågor som avhandlas under dessa tidiga samarbetsförsök är 

rationaliseringsfrågan. Produktionsökning, specialisering och ökad arbetsdelning fastslås i en 

tidig gemensam rapport vara i såväl arbetarnas som ägarnas intresse.70 

Arbetsfredskommitténs historia blir dock en kort sådan. 1930-talets början utmärks av 

både en ekonomisk kris och arbetsfredssträvandenas sammanbrott. På LOs kongress 1931 

inkommer flera motioner om ett omedelbart utträde ur arbetsfredssamarbetet.  

Landssekretariatet yrkar avslag i sitt motionssvar, men kongressen röstar, utan votering, för ett 

utträde.71 Skotten i Ådalen har getts som en förklaring till detta, och åberopas också direkt i 

vissa av motionerna. Även den ökande arbetslösheten under lågkonjunkturen bidrog sannolikt 

till att skärpa motsättningarna mellan arbete och kapital. Enligt Johansson är även en 

framväxande rationaliseringskritik, där rationaliseringarna sätts i samband med den tilltagande 

arbetslösheten, en del av bakgrunden till samarbetets sammanbrott. Vid 1931 års kongress 

inkommer också en motion som föreslår att LO centralt ska inrätta en avdelning för att utreda 

rationaliseringsfrågor och deras verkningar för arbetarna.72 Landssekretariatet avslår denna 

motion, men erkänner frågans vikt och uppmanar förbundsstyrelserna att upprätta direktiv för 

sina avdelningar och klubbar att arbeta efter för att själva göra sådana utredningar samt bevaka 

arbetarnas intressen i samband med rationaliseringsåtgärder.73 

Det kommer sedan dröja till slutet av 30-talet innan förhandlingarna rörande 

arbetsfredssamarbetet återupptas, och till 1938 innan Saltsjöbadsavtalet undertecknas. Åren 

fram till 1933 präglas, efter ett relativt lugn 1929-1930, av återigen hög konfliktnivå.74 I 

synnerhet en stor konflikt i byggnadsbranschen under detta år bidrog till en kritik från statligt 

håll där den höga konfliktnivån beskrevs som samhällsfarlig, och 1936 återvände parterna till 

förhandlingsbordet. Detta görs på statens uppfordran, men utan LO-förbundens eller 

kongressens godkännande. 75 1938 undertecknas sedan Saltsjöbadsavtalet.76 

Avtalet sluts alltså i hög grad utan de enskilda fackförbundens, eller lokala 

avdelningarnas, medgivande. I en artikel i tidskriften Arbetarhistoria visar Maths Isacson hur 

den centrala avtalspolitiken på arbetsmarknaden speglades lokalt i utvecklingen av relationerna 
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mellan arbetare och ledning på ett verkstadsföretag i Hedemora. Isacson visar hur 

arbetsfredspolitiken åtminstone i Hedemora Verkstäder inte helt kan beskrivas som någonting 

som tvingades på arbetarna på golvet från de centrala instanserna inom fackrörelsen, utan 

faktiskt hade en botten även i deras erfarenheter. I fallet Hedemora Verkstäder var några 

misslyckade stridsåtgärder under 1920-talets början anledningen till att fackföreningen sedan, 

långt innan Saltsjöbadsavtalen undertecknades, bedrev en facklig kamp som präglades av 

relativt fredliga relationer med företagets ledning. Isacsson understryker hur studier på 

arbetsplatsnivå av fackföreningar och arbetsgivare fram till avtalens undertecknande inte har 

gjorts i särskilt stor utsträckning, men är nödvändiga för att bättre förstå denna process.77 

Samförståndets formerande kan mycket väl ha drivits på även underifrån, menar han. 

Tidigare studier av bryggerierTidigare studier av bryggerierTidigare studier av bryggerierTidigare studier av bryggerier    

Vad gäller bryggeriarbete ur perspektiv nära de jag tillämpar i den här uppsatsen finns inte 

särskilt mycket tidigare forskning. 

Kerstin Davidsson, Jan af Geijerstam, Pia-Maria Hallberg och Eva Hult har skrivit 

Münchenbryggeriet - en arbetsplats under hundra år.78 Förutom den historiska genomgången 

av arbetet och arbetsplatsen rymmer boken bland annat intervjuer med arbetare på bryggeriet 

under de sista åren det var i drift, och ett kapitel om fackföreningarna vid bryggeriet. Den 

historiska analysen av arbetet är kortfattad och berör huvudsakligen perioden runt sekelskiftet. 

Tiden efter 1910 ägnas endast ett fåtal sidor. 

Den tidigare nämnda Schrover ägnar ett kortare avsnitt av sitt kapitel i Women 

workers and technologial change åt bryggeriindustrin. Tyngdpunkten ligger tydligt på tiden 

innan 1900, och inflytandet från tyska bryggmästare - som såg bryggeriarbetet som ett manligt 

sådant - ledde enligt Schrover till att kvinnor aldrig fick någon plats i storskaliga bryggerier. Av 

hennes diagram att döma var andelen kvinnor betydligt lägre i den holländska bryggerinäringen 

än i den svenska. Samtidigt visar de också på en ständigt ökande andel kvinnor sedan 1920. 

Detta kommenteras dock inte närmre; vi får inte veta om förändringen i fördelningen mellan 

män och kvinnor berodde på en ändrad arbetsdelning, eller exempelvis tekniska förändringar i 

de sektorer där män respektive kvinnor var sysselsatta.79 

Även tidigare forskning om bryggerinäringen i Sverige ur andra perspektiv är begränsad. 

Den litteratur som finns rör huvudsakligen frågor långt från de som avhandlas i föreliggande 

uppsats. Här ska ändå nämnas några titlar. 
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Peter Sandberg har skrivit om kartellbildning och koncentration i bryggeribranschen i 

Kartellen som sprängdes: svensk bryggeriindustri under institutionell och strukturell 

omvandling 1945-1975.80 Några olika bryggeriföretags strategier och agerande analyseras 

omfattande, men det rör här nästan uteslutande agerande på en marknad. Uppköp, 

försäljningar och expansionsstrategier avhandlas, men såväl rationaliseringar på produktionens 

nivå som relationer mellan ledningen och arbetarna lyser med sin frånvaro. 

Den vetenskapliga litteraturen om bryggerier under perioden innan 1945 är ytterst 

begränsad, och jag har bara lyckats lokalisera ett verk. Bryggerinäringen i Göteborg81 av Artur 

Attman skiljer sig till utgångspunkterna något från Sandbergs text, men är inte av större 

relevans för föreliggande undersökning.  Attman har med hjälp av taxeringshandlingar och 

handlingar kvarlämnade av bryggargillet i Göteborg undersökt huvudsakligen finansiering och 

råvaruanvändning bland göteborgsbryggerierna. Tyngdpunkten ligger på 1800-talets senare och 

1900-talets tidigare decennier, och perioden efter 1920 ägnas bara ett kortare avsnitt. 

Den kvinnliga bryggeriarbetarfackföreningen i Stockholm har även varit föremål för 

några studentuppsatser, som jag använt för en bakgrundsteckning i denna uppsats. Leif 

Wegerman har skrivit ”Kvinnor och män i facklig kamp”,82 som fokuserar på perioden 1902-

1910. Wegermans huvudfråga är hur de kvinnliga bryggeriarbeterskornas 

klassformeringsprocesser såg ut.  

Maria Asp undersöker i ”Bryggeriarbeterska kring sekelskiftet. Ett organisatoriskt 

problem.”83 varför de kvinnliga bryggeriarbeterskorna valde att organisera sig i en separat 

fackförening. Asp fokuserar på perioden kring avdelningens bildande år 1902, men undersöker 

perioden från 1800-talets sista decennium fram till 1906. Dessa två uppsatser används här för 

att ge en bakgrund till Avdelning 15:s bildande. 

Litteratur om Bryggeriindustriarbetareförbundet och dess avdelningarLitteratur om Bryggeriindustriarbetareförbundet och dess avdelningarLitteratur om Bryggeriindustriarbetareförbundet och dess avdelningarLitteratur om Bryggeriindustriarbetareförbundet och dess avdelningar    

För Bryggeriindustriarbetareförbundet och dess avdelningar finns utöver de ovan nämnda 

studentuppsatserna ingen akademisk litteratur. Däremot finns flera minnes- och 

jubileumsskrifter, som alla till sin karaktär kan sägas vara ganska anekdotiska. Dessa har dock i 

viss utsträckning varit användbara för en beskrivning av förbundets och organisationernas 

tidigare historia. 
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Nu stiga vi mot ljuset: en krönika om Svenska livsmedelsarbetareförbundets 100 år, 

utgiven av Livsmedelsarbetareförbundet, innehåller en översiktlig historia över särskilt 

Bryggeriindustriarbetareförbundets tidigare år.84 Förbundets historia finns mer detaljerat 

skriven i Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundet: Historik 1899-1948 av Axel Andersson.85 

Den kvinnliga Avdelning 15:s historia har tecknats av Bengt Stenmark i 50 år av 

kvinnligt fackföreningsarbete: 1901-1951.86 Avdelning 1, som organiserade Stockholms manliga 

bryggeriarbetare och var den avdelning som sedermera grundade 

Bryggeriindustriarbetareförbundet, har beskrivits i Tage Lindboms Femtio år: Svenska 

bryggeriindustriarbetareförbundet avd. 1 1888–1937.87 För samtliga dessa jubileumsskrifter - 

möjligen i någon mån med undantag av Lindbom som har ett något tydligare fokus på 

organisation och strategi - kan sägas att det framför allt är kronologiska genomgångar utan 

övergripande perspektiv, som likväl varit behjälpliga i nämnda aspekter. En minnesskrift utan 

angiven författare gavs också ut till Avdelning 15:s 30-årsjubileum. Denna har visat på 

föreningens inställning till vissa skeenden under den aktuella perioden.88 

 

Sammantaget så finns en del tidigare forskning om den svenska rationaliseringsrörelsen såväl 

som om arbetsfredsprojektets framväxt. Inte heller forskning som sätter dessa två i relation till 

varandra och till den svenska fackföreningsrörelsen saknas. Däremot är inte frågan om 

genusarbetsdelning i relation till dessa två fält särskilt utforskat, och inte heller rör sig de 

studier om dessa som redogjorts för i särskilt hög grad på ett lokalt plan. Vad gäller forskning 

om genus och arbete ser läget något bättre ut, men mindre har skrivits om den här avhandlade 

perioden i Sverige. 

 

 

MaterMaterMaterMaterial och Metodial och Metodial och Metodial och Metod    

Jag har alltså valt att studera dessa frågor på en mikronivå. En studie förlagd till detta plan 

förmår förstås inte i sig beskriva hela förlopp och större rörelser på ett samhällsplan. Jag vill 

                                                           
84 Nu stiga vi mot ljuset : en krönika om Svenska livsmedelsarbetareförbundets 100 år (1996). Stockholm: 

Svenska livsmedelsarbetareförbundet. 
85 Andersson, Axel (1949) Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundet : historik 1899-1948. Stockholm: Förb. 
86 Stenmark, Bengt (1951) 50 år av kvinnligt fackföreningsarbete : 1901-1951. Stockholm: Svenska 

bryggeriindustriarbetareförbundets Avdelning 15. 
87 Lindbom, Tage (1937) Femtio år : Svenska bryggeriindustriarbetareförbundets avd. 1 1887-1937. Stockholm: 

Tiden. 
88 Berättelse över Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundets Avdelning 15:s 30-åriga verksamhet (1931). 

Stockholm: Arbetarnas tryckeri. 
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dock mena att en sådan undersökning ändå har relevans. Dels kan det studerade i olika hög 

grad vara representativt för ett större skeende eller område. Även undantagen och det unika 

kan dock vara intressant: det som avviker kan erbjuda en möjlighet att granska och diskutera 

hur ramarna överlag såg ut. En undersökning av ett fåtal aktörer i förhållande till en större 

struktur blir å ena sidan ett litet bidrag till förståelsen av ett större skeende, såsom den av 

Isacsson diskuterade framväxten, på lokal nivå, av den svenska klassamarbetspolitiken, eller 

kvinnors situation på arbetsmarknaden under mellankrigstiden. Å andra sidan kan en dylik 

studie vara ett avstamp för diskussioner om större processer (såsom genusarbetsdelning, 

förändringar i produktionen och relationer på arbetsmarknaden) och hur de samverkar. 

Relevansen i min mikroundersökning - som strängt taget inte berör mer än ett par hundra 

personer under dryga två decennier - menar jag alltså ligger till stor del i möjligheten att belysa, 

tillämpa och pröva de i tidigare avsnitt diskuterade perspektiven, men dels också i de små bitar 

kunskap jag bidrar med om de specifika aktörerna (företaget och fackföreningen). Min 

ambition har varit att låta det här skrivna vara såväl lins som skärva. 

Ett av många avstamp för denna uppsats har varit en större statlig utredning som 

tillsattes 1936 för att granska utbredningen av olika rationaliseringsåtgärder i Sverige.  

Rationaliseringsutredningen (SOU 1939:13: Motiv och förslag;89 SOU 1939:14: Verkställda 

undersökningar90) är dels i sig historiskt intressant; det faktum att den verkställdes visar att 

produktionsförändringar och dess konsekvenser var någonting som aktörer aktivt förhöll sig till 

under den aktuella perioden. Utredningens syfte är att diskutera åtgärder “till förebyggande och 

lindrande av skadliga sociala verkningar av rationalisering och driftsnedläggelser inom 

industrin”.91 Till grund för dessa föreslagna åtgärder presenterar utredningen en omfattande 

analys av rationaliseringar och driftnedläggelser i den svenska industrin under perioden 1924 - 

1936.  

Utredningen har varit behjälplig i processen att identifiera för undersökningen relevant 

material, och även själv erbjudit en del sådant att arbeta med. Den innehåller en översiktlig 

redogörelse för den svenska industrins utveckling under den nämnda perioden, samt 

detaljerade beskrivningar av rationaliseringsåtgärders utbredning i olika branscher. Utredningen 

använder sig här direkt av Kommerskollegi statistik, och diskuterar och kompletterar denna 

med egeninsamlat material på några punkter. 

Vidare innehåller utredningen en närstudie av 37 företag som man bedömt varit typiska 

                                                           
89 SOU 1939:13. Rationaliseringsutredningen: Motiv och förslag. Stockholm 1939. 

90 SOU 1939:14. Rationaliseringsutredingen: Verkställda undersökningar. Stockholm 1939. 

91 SOU 1939:13 s. 7 
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för sina branscher vad gäller produktionsvolym, produktivitet, antal arbetstimmar, 

arbetskraftens antal och sammansättning sett till kön och ålder samt dessa faktorers förändring 

under perioden. Själva utredningen innehåller kortfattade sammanfattningar om varje företag, 

vilket hjälpt mig att hitta potentiella undersökningsobjekt, men det verkligt intressanta har jag 

funnit i primärmaterialet till utredningen. Här återfinns från varje företag omfattande statistik, 

insamlade cirkulär om bland annat ledningens avsikter med under perioden företagna 

rationaliseringsåtgärder, samt protokoll från konferenser förda med representanter från såväl 

företagens ledning som för branschen i stort och de aktuella fackförbunden.92  

Jag har under processens gång haft flera ingångar i arbetet med detta material. Till en 

början tittade jag på konfektionsindustrin, där jag hittade indikationer på att rationaliseringarna 

hade en mycket direkt inverkan på genusarbetsdelningen i och med att de påskyndade ett 

kvardröjande förlagsarbetes bortdöende. Detta fick jag dock ge upp då varken företaget ifråga 

eller andra konfektionsindustriföretag aktiva vid denna tid som jag lyckades identifiera hade 

efterlämnat mycket material av intresse. Istället har jag valt bryggeriindustrin som föremål för 

min undersökning, representerad av ett större företag i Stockholm. Företaget är intressant då 

det fanns en betydande minoritet kvinnor, en tydlig genusarbetsdelning, och då vissa viktiga 

förändringar och effektiviseringar i produktionen förekommer under perioden. Samtidigt sker 

dessa förändringar till stor del innan viktiga skeenden såsom den ekonomiska krisen under 30-

talets början, vilket erbjuder en möjlighet att undersöka alternativa strategier för att hantera en 

ekonomiskt pressad situation. 

Ursprungligen hade jag för avsikt att göra en komparativ studie, och hade i 

utredningens primärmaterial även identifierat en chokladfabrik där en liknande 

genusarbetsdelning fanns under den aktuella perioden, och där omfattande rationaliseringar 

förekom. Jag har dock under arbetets gång valt att fokusera uteslutande på bryggeriet. Detta då 

jag funnit utvecklingen i de två företagen för likartad för att en komparation ska kunna tillägga 

någonting av intresse, då två företag inte blir representativa för en samhällsutveckling i mycket 

högre grad än ett, och då ett snävare fokus låtit undersökningen bli både mer djupgående och 

täcka in en något längre tidsperiod än vad som varit fallet med ett bredare sådant. Detta beslut 

har även motiverats av ett ganska skralt material vid det ena företaget, och ett särskilt rikt och 

intressant sådant vid det andra. 

När vi stiger ner till den faktiska produktionen framträder i huvudsak två aktörer, som 

speglar och begränsas av såväl de strukturer som kapitalflöden och genusordningen skapar och 

det svenska samhället i stort under den aktuella perioden.  Dessa är företagets ledning och 

                                                           
92 Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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företagets arbetare, de senare i undersökningen representerade av en avdelning inom 

fackförbundet Bryggeriindustriarbetareförbundet. Det är förbundet som är särskilt intressant i 

materialsynpunkt. I Stockholm under den aktuella perioden organiserades de manliga och 

kvinnliga arbetarna i separata avdelningar, som båda efterlämnat relativt rikt material. 

Särorganiseringen låter oss bättre komma åt det specifikt kvinnliga arbetet, som i det andra 

företagsmaterialet jag studerade i arbetet med denna uppsats till stor del försvann i 

mötesprotokollen, där kvinnorepresentationen sett till andelen kvinnor vid företaget var 

relativt låg. Vidare erbjuder de skilda avdelningarna en god möjlighet till jämförelser mellan de 

olika gruppernas villkor och i viss mån valda vägar och strategier. I den lokala fackföreningens 

arkiv har jag undersökt protokoll från styrelsemöten och ordinarie medlemsmöten, 

korrespondens och verksamhetsberättelser. Utöver det lokala materialet har jag även 

översiktligt gått igenom protokoll från förbundets kongresser, och förbundets tidning 

Bryggeriarbetaren, i syfte att ge ett sammanhang till och komplettera det lokala materialet.  

Även på företagssidan har det funnits en del att arbeta med. Stockholms Bryggerier, det 

företag som ägde och drev Münchenbryggeriet, har lämnat ett rikt material efter sig. Utöver 

egen förd statistik över arbetarantal i olika avdelningar, omsättning, vinst, förlorad arbetstid går 

det att spåra avsikter med och tankar kring förändringar i produktionen, då korrespondens, 

styrelse- och bolagsprotokoll, disponentböcker, (samlade protokoll över diskussioner förda 

mellan delägarna för de olika bryggerierna) samt diverse utredningar rörande produktionen, 

såväl egna som beställda av rationaliseringsrörelseaktören Industribyrån AB, finns tillgängliga. 

Även på företagssidan har jag använt tidskrifter, arbetsgivareförbundets Bryggareföreningens 

månadsblad och arbtesledarförbundets Svensk Bryggmästare-tidning, för att ge en bakgrund till 

och fördjupad bild av förändringarna i arbetet vid Münchenbryggeriet. 

 

Ett centralt metodologiskt problem har varit vad som kan fångas in av arbetets förändring 

genom begreppet arbetsprocess. Det här problemet kan delas upp i två; dels har vi frågan om i 

vilken grad de viktigaste förändringarna i arbetet vid det valda företaget under perioden kan 

fångas in med de verktyg som erbjuds av detta perspektiv, eller om de sker i någon mån 

utanför dessa ramar. Den andra sidan av problematiken är i vilken mån förändringarna går att 

fånga upp i det fackliga materialet, i vilken mån det som sker i arbetet verbaliseras och 

diskuteras av fackföreningarna. Även gällande diskussionen om rationalisering och försörjning 

som faktiskt pågår på olika nivåer i samhället och organisationerna under den här tiden, så är 

de frågor jag vill undersöka sådana som sällan diskuteras explicit på arbetsplatsnivå; oftast kan 

de snarare skymtas i andra diskussioner. 

Mina undersökningar av det fackliga agerandet är tänkta att sätta undersökningen av 
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arbetsprocessen i perspektiv. I vilken mån försökte man intervenera direkt i processen, och i 

vilken mån var man tvungna att välja andra vägar? 

Det ursprungliga och övergripande syftet med denna undersökning har alltså varit att 

studera genusarbetsdelningen, och dess förändringar, i ett kapitalistiskt samhälle. Av 

utrymmesskäl har jag dock inte haft möjlighet att med tillfredsställande djup täcka in 

genusarbetsdelningen i dess helhet vid den studerade arbetsplatsen, ens för den begränsade 

period som här berörs. Det jag skriver om här är en viss typ av kvinnligt arbete. Den studerade 

arbetsplatserna har visserligen en strikt och tydlig genusarbetsdelning, men ändå återfinns 

kvinnor inom ett flertal olika områden; som städerskor, bland tjänstemännen, bland 

kontorspersonalen, samt i produktionens slutskede, vid förpackningen av de färdiga 

produkterna. Denna uppsats fokuserar på, och betraktar genusarbetsdelningen genom, det 

sistnämnda momentet. Här återfinns den stora majoriteten av kvinnorna inom företaget, och 

denna avdelning är nästan helt och hållet en kvinnlig sådan. Arbetsdelningen i dess helhet vid 

bryggeriet, med skiktningar mellan olika avdelningar och olika kvalificerade arbetare, kommer 

beröras här – men endast översiktligt, och främst genom och i relation till det arbete som är 

mitt huvudintresse. Jag ämnar göra komparativa utblicka för att tydligare teckna en bild av 

mitt specifika område. Mitt fokus är alltså även inom detta enskilda företag relativt smalt, men 

ambitionen är dock ändå att genom en detaljerad undersökning av hur detta arbete förändrades 

försöka säga någonting om genusarbetsdelning i stort. Detta fokus har valt inte bara på grund 

av den goda materialtillgången, utan även för att det finns anledning att i viss grad se det 

studerade arbetet som representativt för kvinnoarbete i stort i dessa branscher under den 

aktuella perioden. 

Ett underordnat syfte har varit att belysa hur ovan nämnda processer samverkade med 

framväxten av den svenska arbetsfredspolitiken under 1930-talet. 

Slutligen bör någonting sägas om genus som metodologisk och teoretisk apparat. Jag gör 

här inga ansatser att definiera detta begrepp, utan koncentrerar mig på just genusarbetsdelning. 

Detta är inte tänkt som ett inlägg om den ena eller den andra tillämpningen av begreppet som 

överlägset, utan endast en anpassning till det valda materialet och ett val jag gjort baserat på 

vilka frågor som huvudsakligen intresserat mig i detta arbete. Manligt och kvinnligt kan i 

föreliggande uppsats framstå som någonting stelt och binärt, men jag vill mena att detta är till 

stor del för att situationen i det företag jag undersöker, med dess mycket strikta 

genusarbetsdelning, faktiskt såg ut på det viset. 
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Syfte och frågeställningarSyfte och frågeställningarSyfte och frågeställningarSyfte och frågeställningar    

Uppsatsens syfte är att undersöka relationerna mellan genus och arbete i ett svenskt 

industriföretag, och hur företagsledningens respektive arbetarnas ageranden påverkade och 

påverkades av denna. I andra hand vill jag undersöka i vilken mån detta kan belysa framväxten 

av en klassamarbetsstrategi på svensk arbetsmarknad under perioden fram till 1930-talets slut. 

 

Frågor som kommer styra undersökningen är: 

 

Hur såg arbetet i de kvinnodominerade sektorerna vid Münchens bryggerier ut? 

Vilka förändringar av arbetet i de delar av företaget där kvinnor sysselsattes genomfördes 

under perioden?  

Hur motiverades dessa? Går det att se en koppling till den samtida rationaliseringsrörelsen? 

Hur påverkade förändringarna i produktionen genusarbetsdelningen i avdelningen? I företaget i 

stort? 

Hur, och med vilka strategier, reagerade den kvinnliga fackföreningsavdelningen på dessa 

förändringar? 

Hur förhöll sig dessa strategier i till ledningen, till den manliga fackföreningen vid företaget och 

till fackföreningsrörelsen i stort? 

 

Översikt över bryggeriet, fackföreningarna och arbetetÖversikt över bryggeriet, fackföreningarna och arbetetÖversikt över bryggeriet, fackföreningarna och arbetetÖversikt över bryggeriet, fackföreningarna och arbetet    

Stockholms Bryggerier AB Stockholms Bryggerier AB Stockholms Bryggerier AB Stockholms Bryggerier AB     

Münchenbryggeriet, beläget i stora tegelbyggnader vid Söder mälarstrand, var en del av 

företaget Stockholms Bryggerier AB - ett konsortium som under den aktuella perioden även 

ägde och drev bryggerierna C.G. Piehls bryggeri, Hembryggeriet, Hamburgerbryggeriet, 

Neumüllers bryggeri, S:t Eriks Bryggeri och Stora Bryggeriet.93 Vidare ingick också i koncernen 

Apotekarnas Mineralvattenfabriker (AMA) och ett flertal andra vattenfabriker, samt några 

landsortsbryggerier.  

Aktiebolaget grundades år 1889, och Münchenbryggeriet köptes upp av företaget år 

1910.94 München var, tillsammans med Hamburger, det största av företagets 

stockholmsbaserade bryggerier. Dessa två var också de arbetsplatser bland de olika 

                                                           
93 Disponentböcker, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH 
94 Historik över Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterial till 

Rationaliseringsutredningen 1936-39, RA. 
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bryggerierna där produktionen i allmänhet först genomgick effektiviseringar och 

rationaliseringar. 

Arbetet vid alla Stockholms Bryggeriers bryggerier var starkt säsongsbetonat och följde 

försäljningen av bryggeriets drycker. Under sommarmånaderna var försäljningen - och därmed 

antal anställda i bryggeriet - i allmänhet som störst. Varmare somrar ledde i allmänhet till 

större försäljning; så konstaterar styrelsen för Avdelning 15 i en diskussion under 30-talets 

början att endast temperaturen räddat dem från arbetslösheten.95 Under december ökar 

produktionen i och med jul- och nyårshelgerna, och i övrigt minskar försäljning och 

produktion grovt uttryckt i takt med att det blir kallare.96 

Vid Münchenbryggeriet sysselsattes under min period ett hundratal arbetare. Antalet 

arbetare vid bryggeriet illustreras av Diagram 1. 

 

 Källa: Lönestatistik, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 

Antalet anställda, en fråga som kommer uppta visst utrymme i uppsatsen, förtjänar en närmre 

diskussion redan här. Åtminstone tre olika serier finns tillgängliga för att redogöra för antalet 

arbetare vid bryggeriet, med olika problem och förtjänster. För perioden fram till 1931 finns 

statistik förd av Stockholms Bryggerier AB, där antal arbetare räknats vis varje arbetsplats. 

Dessa listor innehåller inte bara antal arbetare, utan redovisar även avdelningsvis vad de 

sysselsattes med. Även utkörare, kontorspersonal, hantverkare och tjänstemän är medräknade i 

dessa listor. Detta material, som alltså tyvärr inte finns tillgängligt för perioden efter 1931, har 

upprättats vid en tidpunkt under året. Övervägande delen av det material jag hittat har samlats 

in i januari varje år. För tiden fram till 1931 går det alltså att med hjälp av detta material att i 

                                                           
95 Protokoll från styrelsemöte 29 jul 1935, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
96 Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholms Bryggeriers Arkiv, CfNH. Se även Wegerman (1995), s. 33 
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viss grad följa arbetsdelningen, men inte säga någonting om eventuell säsongsvariation. Om 

dylik statistik förts efter 1931 har den inte bevarats i Stockholms Bryggeriers arkiv. Däremot 

finns ett annat material, för åren 1929 samt 1931-49, som går att använda i sammanhanget. 

Även här är det Stockholms Bryggerier AB som samlat in data om de anställda vid samtliga 

arbetsplatser, men här är siffrorna insamlade månadsvis, baserade på sammanräkningar av 

avlöningslistorna, och inte differentierade efter yrkeskategorier, utan enbart uppdelade på 

manliga arbetare, kvinnliga arbetare, och utkörare.97 Som nämnts tidigare kan vi med stöd av 

annat material säga att en mycket stor majoritet av de kvinnliga arbetarna arbetade i 

tappningsavdelningen, varför vi ganska bra kan följa arbetskraftsutvecklingen i denna enbart 

genom att studera siffrorna över antal manliga och kvinnliga arbetare vid bryggeriet. Däremot 

erbjuds här inga möjligheter till närmre studium av arbetsdelningen inom tappningen, eller i 

företaget i stort. Dock kan vi tack vare den månadsvisa rapporteringen i detta material 

analysera säsongsvariationen under denna period. 

Till sist finns också statistik över antalet arbetare i primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen. Här anges antalet under perioden 1924-1936, uppdelade i de tre 

kategorierna manliga arbetare i brygghus, jäskällare och lagerkällare, övriga manliga arbetare 

samt kvinnliga arbetare.98 Detta material har jag inte använt mig av direkt i uppsatsen. 

Eftersom det sträcker sig över båda perioderna som täcks i det övriga materialet, har det dock 

varit värdefullt för att förstå hur de olika serierna, med stundtals förvirrande och svårlästa 

rubriker, räknats ihop. Därmed har det också varit möjligt att sammanföra de två datakällorna 

till en serie här. 

 

Münchenbryggeriet sysslade huvudsakligen med produktion av olika sorters öl. Även 

svagdricka (en maltbaserad dryck med obetydlig alkoholhalt) producerades på företaget under 

den aktuella perioden, men då ölet dominerade och då arbetet med tappningen av dryckerna 

ser i princip likadan ut, baseras framställningen här på hur processen såg ut för öl. 

Tillverkningen av öl vid Münchenbryggeriet kan delas upp i fem steg: mältning, bryggning, 

jäsning, lagring och tappning. 

Under mältningen läggs korn i blöt så att en växtprocess påbörjas. Stöpet, som det 

blötlagda kornet kallas, får ligga tills dagar innan groddarna blivit synliga. Groddarna rensas 

sedan bort, och kornet torkas. Groningsprocessen omvandlar och frigör sockerarter i kornet, 

vilka är nödvändiga längre fram i processen. Det torkade, rensade kornet krossas sedan. I det 

                                                           
97 Lönestatistik, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
98 Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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här stadiet kallas råvaran för malt.  

Nu påbörjas den del av processen som kallas för bryggningen. Maltet blandas med 

vatten, värms upp så att sockerarterna frigörs i lösningen, det grova kornkrosset silas bort, och 

vätskan kokas. Under kokningen tillsätter man örten humle, som är vad som ger öl sin 

karakteristiska smak och beska. Detta är mäsk. Sedan silas vätskan återigen för att bli av med 

humlepartiklarna, (nu kallas blandningen vört), låts jäsa och lagras sedan olika lång tid 

beroende på vilken sort man framställer.  

Därefter tappas ölet på flaskor.99 Efter tappningen kördes flaskorna ut till bryggeriets 

kunder - ofta direkt till caféer och utskänkningsställen - med hästar eller bilar av 

Münchenbryggeriets egna utkörare. 

Fackföreningarna vid MünchenbryggerietFackföreningarna vid MünchenbryggerietFackföreningarna vid MünchenbryggerietFackföreningarna vid Münchenbryggeriet    

Innan vi fortsätter med beskrivningen av bryggeriet, och går in på hur den beskrivna 

tillverkningsprocessen tog sig uttryck i det arbete som genomfördes vid bryggeriet, ska en 

viktig aktör presenteras: den lokala fackföreningen. Facket vid bryggeriet är inte bara det 

närmsta vi kommer företagets arbetare om vi vill undersöka hur de tänkte eller agerade; själva 

organisationsstrukturen speglar också tydligt organisationen av arbetet vid bryggeriet. 

Bryggeriindustriarbetarförbundet, en LO-ansluten organisation, hade tre avdelningar vid 

Münchenbryggeriet. Avdelning 26 organiserade bryggeriets utkörare, Avdelning 1 organiserade 

de manliga, timavlönade bryggeriarbetarna, och Avdelning 15 organiserade de kvinnliga, 

huvudsakligen ackordsavlönade bryggeriarbeterskorna. Bryggeriindustriarbetareförbundet hade, 

som många andra LO-förbund, en struktur med geografiskt baserade avdelningar, som 

organiserade arbetare från flera olika arbetsplatser. På arbetsplatserna - så var fallet på 

Münchenbryggeriet - fanns ibland särskilda arbetareklubbar, med fackanslutna arbetare endast 

från denna arbetsplats. 

Hur kom det sig att män och kvinnor organiserades i separata fackföreningar? 

Avdelning 15:s bildande faller med god marginal utanför den tidsperiod som är aktuell för den 

föreliggande uppsatsen, men jag vill ändå dröja här ett ögonblick. Bildandet av en separat 

förening knyter an till en fråga som jag menar är förhållandevis central även för avdelningens 

senare historia, genusarbetsdelningen vid bryggerierna och i någon mån även fenomenet 

rationalisering, och hur fackföreningarna ställde sig till detta. Denna är frågan om ackords- eller 

timlön. Följande bakgrundsframställning baserar sig på två studentuppsatser i historia samt 

minnesskrifter utgivna av avdelning 1 och 15. 

Avdelning 2 (senare 15) lämnar Avdelning 1 efter omröstning bland de kvinnliga 

                                                           
99 Davidsson et al. (1978) s. 26; Bryggeriarbetaren, nr 3/1931. 
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medlemmarna 1901.100 Leif Wegerman visar i ”Kvinnor och män i facklig kamp” hur frågan om 

särorganisering hade diskuterats inom avdelning 1 sedan åtminstone 1895, då sådana förslag 

återfinns i mötesprotokollen, framlagda av manliga medlemmar som menar sig ha tröttnat på 

den dåliga närvaron och avgiftsbetalningen bland kvinnorna.101 Även Maria Asp har skrivit en 

kortare uppsats om organiseringen av bryggeriarbeterskorna i Stockholm, och redogör för hur 

diskussionerna om särorganisering pågick fram till 1898, då de kvinnliga medlemmarna 

enhälligt deklarerade att de ville tillhöra avdelning 1.102 

Frågan blir dock åter aktuell några år senare, 1901, i samband med införandet av en ny 

ackordsprislista vid München bryggerier, som får en rad arbeterskor från detta bryggeri att vilja 

ansluta sig till avdelning 1. Här dyker alltså frågan om särorganisering upp igen, men den här 

gången åtföljs den av en diskussion om löneformer. De manliga arbetarna har nämligen sedan 

sitt första kollektivavtal tidslön (månadslön, senare veckolön) medan de kvinnliga har 

ackordslön.103 Vid tidigare diskussioner om denna fråga poängterar även manliga arbetare det 

som de kvinnliga kommer att understryka under de senare diskussionerna om denna fråga: om 

kvinnorna övergick till timpenning skulle deras inkomster komma att uppgå till runt 1 krona 

per dag, till skillnad från 3 kr/dag sommartid och 2:50 kr/dag under vinterhalvåret som var 

fallet med ackordslön.104 Diskussionerna 1901 utmynnade dock i en omröstning där de manliga 

arbetarna bestämde propositionsordningen för ett cirkulär som ska skickas ut till de kvinnliga 

arbetarna. Alternativen lydde: behåll ackordslöneformen, och bilda en egen avdelning, eller 

acceptera timlön och förbli i avdelning 1. Rösterna föll 179 för det första alternativet mot 122 

för det andra, och Avdelning 2 bildades i juli 1901.105 1902 byter föreningen beteckning till 

Avdelning 15.106 Enligt Maria Asp anförde arbeterskorna förutom ackordet en rad andra skäl 

till bildandet av en egen avdelning. Förväntat ökat mötesdeltagande, större deltagande i 

diskussionerna och bättre möjligheter att tillvarata de egna intressena kan nämnas bland 

dessa.107 

Avdelning 15 består sedan som separat förening till år 1970. Under hela den undersökta 

perioden är alltså såväl arbetet, löneformerna och den fackliga organiseringen tydligt 

genusuppdelad. Därmed föreligger ett utmärkt utgångsläge för att studera såväl hur 

rationaliseringsåtgärderna vid bryggerierna påverkar och påverkas av genusarbetsdelningen, 

                                                           
100 Stenmark (1951)  s. 15 
101

 Wegerman (1995) s. 61 
102 Asp (1987) s. 16 
103 Ibid. s. 18 
104 Wegerman (1995) s. 25 
105 Ibid. s. 62 
106 Stenmark (1951) s. 43 
107 Wegerman (1995)s. 12 
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som hur analys och agerande på det fackliga planet skiljer sig åt efter de olika arbetsvillkor som 

rådde för män och kvinnor. 

Graden av samarbete mellan avdelningarna verkar ha varierat genom åren och kommer 

beskrivas närmare i avhandlingen av den för uppsatsen aktuella perioden. Rörande 

avdelningarnas tidigare historia kan vi från litteraturen utläsa att en samorganisation för 

samtliga stockholmsavdelningar bildas 1921.108 Även om mycket inte skrivs om samarbete 

mellan avdelning 1 och 15 innan detta år, är det svårt att dra några slutsatser rörande 

relationerna mellan dessa avdelningar av det mycket sena bildandet av en samorganisation; här 

ingick nämligen även utkörarnas avdelningar, sammanslutningar som helt naturligt inte hade 

någon kontakt med de bryggeriarbetare som ingick i den egentliga produktionen. Möjligen var 

det ur behovet av koordination med denna, snarare än ur svala relationer mellan avdelningarna 

sysselsatta i bryggeriets egentliga produktion, som en samorganisation föddes. Avdelningarna 

sluter separata avtal, men förhandlar gemensamt, vid samma bord, åtminstone vid alla avtal 

som tecknas under den här undersökta perioden. 

Avdelning 15 organiserade kvinnliga arbetare vid samtliga Stockholms Bryggerier ABs 

arbetsplatser, samt ytterligare några Stockholmsbaserade bryggerier och vattenfabriker. Den 

allra största delen av de frågor som hanterades vid mötena gällde någon av just Stockholms 

Bryggeriers arbetsplatser, vilket är naturligt med tanke på att dessa dominerade näringen i 

Stockholm. I Avdelning 15 organiserades under den aktuella perioden runt 450 medlemmar.109 

Bryggeriindustriarbetareförbundet var ett mansdominerat förbund, med en under 

perioden minskande andel kvinnor. 1920, när andelen kvinnor var som högst, var av förbundets 

medlemmar 32,6% kvinnor. 1930 var denna siffra 25,5%, 1940 21,1%.110 

Avdelning 15, med Anna Johansson-Wisborg i spetsen, agerar på fler arenor än den rena 

arbetplatskampens. Det är medlemmar från Avdelning 15 som bildar och driver tidskriften 

Arbetets Kvinnor, en facklig kvinnotidskrift som ges ut av Landsorganisationen mellan 1927 

och 1941. Bryggeriindustriarbetareförbundet är också det enda LO-förbund som, efter motioner 

från Avdelning 15, direkt deltar i finansieringen av denna tidning och tecknar prenumerationer 

på den för samtliga klubbar, tillsammans med medlemstidningen Bryggeriarbetaren.111 Även 

Arbetets Kvinnor har gåtts igenom under arbetet med denna uppsats. Tidskiften har till stor 

del karaktären av allmänfacklig agitationstidskrift, och rymmer även en del noveller, kåserier 

och internationella utblickar. Som dokument över kvinnor i fackföreningsrörelsen i Sverige är 

                                                           
108 Lindbom (1937)  s. 173 
109 Verksamhetsberättelser, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
110 Qvist (1974) s. 47 
111 Bryggeriindustriarbetareförbundet: Kongressprotokoll. 1926, 1931. 
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den säkerligen intressant i sig, men jag har gjort bedömningen att den inte i hög grad kan belysa 

de frågor som avhandlas här, varför den utelämnats ur undersökningen. 

Avdelning 15 utmärker sig i att man på LOs kongresser 1917 och 1926 motionerar för 

lika lön för lika arbete för män och kvinnor, någonting som båda gångerna avslås. När 

likalönsprincipen sedan skrivs in fackföreningsrörelsens efterkrigsprogram 1944 talar 

representanter från avdelningen i kongressdebatten om hur de talat om dessa frågor ”för döva 

öron” i många år.112 

Vid Münchenbryggeriet fanns även en arbetareklubb, där frågor rörande 

Münchenbryggeriet specifikt togs upp. Denna dominerades till stor del av de manliga 

arbetarna, och få frågor som rör kvinnornas arbete verkar ha lyfts här. Dessa avhandlades 

istället på Avdelning 15:s medlemsmöten, även när de rörde enbart Münchenbryggeriet.113 Ett 

gott material för en genomgång av de manliga arbetarnas situation specifikt vid 

Münchenbryggeriet har jag även funnit i avdelnings 1s material. Arbetareklubben berörs därför 

sparsamt i föreliggande uppsats.    

Översikt av arbetet och genusarbetsdelningen vid MünchenbryggerietÖversikt av arbetet och genusarbetsdelningen vid MünchenbryggerietÖversikt av arbetet och genusarbetsdelningen vid MünchenbryggerietÖversikt av arbetet och genusarbetsdelningen vid Münchenbryggeriet    

Hur ser då arbetet i bryggeriet ut, om vi försöker komma bortom passivformerna i den 

översiktliga beskrivningen och för in arbetarna? Kärnfullt uttryckt; hur ser bryggeriets 

arbetsprocesser ut, och vad i dem är av vikt för hur arbetet och genusarbetsdelningen 

utvecklas under denna period? 

De olika momenten i ölets tillverkningsprocess motsvarade också olika fysiska 

avdelningar på bryggeriet. I mälteriet togs kornet emot, till en början i stora säckar som fick 

bäras in på avdelningen, senare med hjälp av transportvagnar. Kornet lades i blöt i tre dygn, 

flyttades sedan till mälteriets källare där det fick gro i 5-8 dygn, och torkades sedan i två dygn. 

Allt detta sker, under min period, i olika typer av grunda kar. Senare introduceras olika typer 

av trummor som automatiskt vänder kornet och ser till att hela mängden håller den 

temperatur och fuktighet som de olika momenten kräver. Under min period sköts detta arbete 

manuellt; man pratar om att mältan i källaren “kastas” två gånger per dygn. Även i 

torkrummen, där temperaturen låg i intervallet 45-80 grader, gjordes detta arbete manuellt, 

med stora skyfflar. I nästa avdelning, bryggeriet, utförs ett flertal olika arbetsuppgifter. Bland 

dessa kan nämnas eldningen, där det gällde att hålla rätt temperaturer för de olika 

upphettnings- och kokningsmomenten. Även filtreringen av vört och mäsk var förvånansvärt 

länge ett manuellt yrke. En artikel i Svenska Bryggareföreningens månadsblad från 1936 

                                                           
112 Qvist (1974) s. 96 
113 Protokoll från medlemsmöten, Münchenbryggeriets arbetareklubb, ARBARK. 
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beskriver hur silkaret måste förstås som närmast ett hantverksverktyg, och hur införandet av 

mäskfilter ännu inte helt konkurrerat ut det. 

I det undersökta företaget, och i Stockholms Bryggerier AB överlag, finns en mycket 

tydlig genusarbetsdelning. I alla ovan nämnda avdelningar, och i jäskällaren, sysselsätts så gott 

som enbart män.  Kvinnor sysselsätts huvudsakligen i vad som skulle kunna kallas slutfasen av 

den egentliga produktionen: tappningsavsdelningen. Här utförs sköljning av buteljer, tappning 

av ölet, samt korkning och etikettering av buteljer. Arbetarna i denna del av produktionen är 

också, med några enstaka undantag, kvinnor.114 Denna del av produktionen är vidare den som i 

högst grad rationaliseras under 30- och 40- talen.  Det är värt att understryka att detta inte är 

det enda område inom bryggeriet där kvinnliga arbetare förekommer; de är även sysselsatta 

som städerskor och i kategorin tjänstemän. Det är dock i denna produktionens slutfas den stora 

majoriteten av kvinnorna sysselsätts, och med undantag för enstaka diskussioner om städerskor 

visar materialet uteslutande på denna grupp som organiserad av Avdelning 15. Minderåriga, 

som i flera andra branscher och företag undersökta i Rationaliseringsutredningen spelat 

betydande roll och ofta utfört samma typ av arbete som kvinnliga arbetare115, sysselsätts inte 

alls i Münchenbryggeriet eller på något av Stockholms Bryggerier ABs företag under 

perioden116. 

Denna grupp arbetares dominans bland de kvinnliga, tillsammans med en strävan från 

min sida att undersöka en typ av arbete som även i andra branscher kan sägas vara typiskt 

kvinnoarbete, utgör motiveringen till att jag valt att nästan helt fokusera på denna i grupp i 

föreliggande uppsats. Uppsatsen berör överlag den egentliga produktionen, varför den tekniska 

personalen, tjänstemännen, bryggeriets disponenter, och en rad andra grupper bara kommer att 

nämnas översiktligt. För jämförelser mellan manliga och kvinnliga arbetare fokuserar jag i 

likhet med Rationaliseringsutredningen på grupperna i mälteriet, brygghuset och jäskällaren, 

som kan sägas utgöra arbetarna i den egentliga produktionen. Värt att understryka är att det 

fanns många andra kategorier av arbetare vid bryggeriet. De tre i den nämnda delen av 

produktionen utgjorde vare sig majoriteten eller den enskilt största kategorin; såväl de av 

bryggeriet anställda hantverkarna som tjänstemännen var rent numerärt fler. Ändå menar jag 

att det finns poänger med en sådan jämförelse, då dessa tre grupper och de kvinnliga arbetarna 

på ett tydligare sätt hade sammanlänkade arbetsprocesser.117 

Som tidigare konstaterat så följde arbetet vid bryggeriet i hög grad säsong. Även i denna 

                                                           
114 Davidsson et al. (1978) s. 27; Lönelistor, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
115 SOU 1939:14 
116 Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
117 Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
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variation fanns en tydlig uppdelning efter kön; den kvinnliga arbetarstyrkan varierar betydligt 

mer under året än den manliga. Om vi år för år räknar antalet anställda under den månad då 

arbetarantalet var lägst och jämför denna med den månad under samma kalenderår då 

arbetarantalet var högst, och sedan gör ett snitt för hela den period där data finns, finner vi att 

den manliga arbetarstyrkan ibland sjunker såpass lågt som till 90,3% av den maximala. För den 

kvinnliga arbetarstyrkan är motsvarande siffra 79%. Denna säsongsvariation går som tidigare 

nämnts bara att fastslå sammanhängande för perioden efter 1931. Enskilda blad finns dock för 

tre år under 1920-talet; här syns inget annat mönster.118 Inte heller går det att i arbetarantalet 

urskilja några förändringar i tydlig riktning i säsongsvariationen under den period data finns för. 

Variationer förekommer, men ej med några tydliga samband till andra faktorer. Gissningsvis 

har den förväntade försäljningen, vilket utöver konjunkturen också måste sättas i samband 

med exempelvis vädret under sommarmånaderna, spelat in här. Anledningen till att 

arbetarstyrkan varierar mer på den kvinnliga än den manliga sidan är, menar jag, till viss del 

grundat i själva genusarbetsdelningen. Två aspekter är av intresse här. För det första är 

kvinnorna nästan enbart sysselsatta i den egentliga produktionen. under hela perioden hittar vi 

som flest samtidigt 2 kvinnliga anställda vid kontoret och 6 kvinnliga arbetare som städerskor. 

Dessa har, till skillnad från arbeterskorna i tappningsavdelningen, timlön. Männen är även i hög 

grad sysselsatta i “indirekta” yrken, där arbetskraftsbehovet inte varierar nämnvärt beroende på 

omsättning såsom tjänstemän, snickare, plåtslagare, portvakter och lagerarbetare.119 Sett till 

antalet är männen i dessa avdelningar sammanlagt fler än männen i jäskällare, brygghuset och 

lagerkällaren under hela den period där data finns för detta.  

Kvinnorna vid bryggeriet representerade under perioden en betydande minoritet, 

mellan 20 och 35%, av arbetarstyrkan. Antalet och dess förändringar, som vi kommer ha 

anledning att återvända till, redovisas i Diagram 2.  

                                                           
118 Ibid. 
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Källa: Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholms bryggeriers arkiv, CfNH. 

Kvinnor hade som tidigare nämnt också ackordslön. Vid avtalsförhandlingar träffade den 

manliga och kvinnliga avdelningen separata avtal, även om de i allmänhet förde sina 

huvudförhandlingar samtidigt, vid samma bord. Timlönerna sattes separat för män och 

kvinnor, och sedan förhandlade den kvinnliga avdelningen separat om maskinhastigheter, antal 

arbeterskor i ackordet, och ackordspris per tappad flaska. Under dessa förhandlingar sattes ett 

timpris, som motsvarade ett överenskommet rimligt snitt under normala 

arbetsomständigheter. I 1922 års avtal finns inskrivet att detta timpris måste överstiga den 

ordinarie timpenningen för kvinnliga arbetare (som betalades till städerskor, och vid 

omfattande rengöring av maskinerna, som företogs varje vecka) med minst 15%. I avtalen för år 

1924, 1930 och 1937 finns inga sådana paragrafer, utan här konstateras bara att ackordspriserna 

kommer sättas under separata förhandlingar.120  

Arbetet i den egentliga produktionen vid Münchens bryggerier är alltså uppdelat efter 

kön i en sådan grad att det nästan går att tala om två olika arbetsplatser; män och kvinnor 

arbetar i olika avdelningar, med olika delar av produktionen, under olika villkor, har 

huvudsakligen olika löneformer och organiseras i olika fackföreningar. Vad kan vi då säga om 

det faktiska arbete kvinnorna utförde? 

 

Arbetet med flaskorna gjordes i långa produktionskedjor kallade kolonner. Här sköljde man 

rent inkommet tomglas, fyllde de rena flaskorna, förslöt dem med korkar och satte etiketter på 

dem. Arbetarna återfinns stationerade vid olika stationer och maskiner, och även mellan dem - 

där de synar och kontrollerar flaskorna i de olika stadierna. Sedan 1930-talets början, och alltså 

                                                           
120 Handlingar rörande kollektivavtal 1922-1930, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH 
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Bild 1. I ackordet: 1. Korkutdragerska 2-6. Iläggerskor 7. 

Avbyterska 8-11 Urplockning o. Syning 12. Efterkorkerska 13-18. 

Eftersynerskor 19-24. Etikettererskor 25. Hisskulla  

Källa: Handlingar rörande kollektivavtal 1922-1930, Volym 

F6D:5,Stockholms bryggeriers ABs arkiv, CfNH 

under större delen av denna undersökning, var arbetet så gott 

som helt mekaniserat, och arbetarna i denna avdelning 

arbetade nästan uteslutande med att lägga i och ta ur flaskor ur 

olika anordningar, och med att kontrollera dem efter olika 

moment för att undvika att smutsiga, trasiga eller dåligt 

korkade flaskor lämnade bryggeriet. 

Bild 1, en kopia av från några ark som skrivits ihop vid 

löneförhandlingarna, visar hur en sådan kolonn såg ut år 1924.  

Arbetarna, deras arbetsuppgifter och kön är utritade med 

cirklar. Numrerade cirklar representerar kvinnliga arbetare, de 

tomma - vars arbetsuppgifter ej specificeras i dessa handlingar - 

representerar manliga. 

I lönelistor och andra handlingar rörande personalen 

som bevarats på bryggeriets arkiv går inte någonstans att utläsa 

vem som skulle ha varit exempelvis utdragerska eller 

eftersynerska, endast titeln “arbeterska” förekommer. En 

granskning av annat material visar nämligen att lönen i 

tappningsavdelningen utbetalades i form av ett lagackord, och 

att arbeterskorna roterade mellan uppgifterna med jämna 

mellanrum.121 Ackorden utbetalades också i enlighet med 

detta; de var under perioden gruppackord. Produkten av priset 

per tappad flaska och antal flaskor som tappats under skiftet 

delades mellan de kvinnor som arbetat i tappningsavdelningen 

under skiftet.122 De enda arbetarna som hade fasta positioner i 

tappningsavdelningen var alltså de manliga, som bemannade 

                                                           
121 Se exempelvis Lönerapporterna i protokoll från medlemsmöten, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 

15:s arkiv, ARARK, och Handlingar rörande löneförhandlingar, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
122 Månadsvisa rapporter över den genomsnittliga ackordsförtjänsten per timma vid de olika bryggerierna 

återfinns i protokoll från medlemsmöten, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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tappningsmaskinerna och passade skölj- och korkningsmaskinerna.123 

Detta är alltså en generell beskrivning av arbetet i tappningsavdelningen vid 

Münchenbryggeriet. Maskinernas modell och vilka delar av produktionskedjan som var 

mekaniserad, systemet för transporter mellan stationerna, antal kolonner som var i drift 

samtidigt, antalet arbeterskor som bemannade varje station, och en rad andra faktorer varierar 

under perioden, men i huvudsak beskrivs här hur arbetet ser ut ända från att sköljningen och 

etiketteringen mekaniseras under tidigt 20-tal tills det att Münchenbryggeriet läggs ner. En 

utveckling och förfining av denna arbetsprocess förekommer, men några helt nya moment 

tillsätts egentligen inte, och det går inte direkt att tala om några helt nya arbetsprocesser i 

tappningsavdelningen. Arbetet var sammantaget ett typiskt tempoarbete, som huvudsakligen 

utgjordes av ett fåtal enkla handgrepp. Inlärningstiden var kort, men att komma upp i 

hastigheter som var tillräckligt höga för att ge ett gott gruppackord kunde ta något längre tid. 

Dock verkar denna inlärningsperiod inte har varit länge än att företagets ledning tyckte sig 

kunna låta arbeterskorna variera arbetsuppgifter under dagens gång, snarare än att låta varje 

anställd specialisera sig på sin uppgift.124 

Vi ska göra en närmare undersökning av denna arbetsprocess; nyanserna i dess 

utveckling, hur den kan sägas ha samverkat med genusarbetsdelningen vid företaget, och vilka 

- om några - fackliga strategier själva arbetsprocessen bäddade för. Redan nu kan vi emellertid 

konstatera några saker om det kvinnliga arbetet vid bryggeriet, som kan vara relevanta för den 

fortsatta undersökningen. 

Den första är att det kvinnliga arbetet till högre grad än det manliga var okvalificerat 

arbete. Visserligen förekom vid bryggeriet även manliga okvalificerade yrken, som exempelvis 

arbetarna i diverselagret, en enligt den tidigare nämnda statistiken över arbetarantalet numerärt 

betydelsefull grupp. Det fanns helt enkelt en större variation av uppgifter bland de som var 

tillgängliga för manliga arbetare. Huruvida det manliga arbetet i den egentliga produktionen i 

sin helhet sågs som kvalificerat arbete är svårt att avgöra från det befintliga materialet. 

Däremot finns i de mötesprotokoll och tidskrifter uppgifter om ett flertal arbetsuppgifter i 

denna del av produktionen som beskrivs som kvalificerat arbete, vilket saknas gällande 

tappningsarbeterskorna.125 Taylor och Philips skriver i ”Sex and Skill” om hur kodningen av en 

arbetsprocess som kvalificerat eller icke-kvalificerat arbete hänger samman med arbetets 

genuskaraktär, och ofta är baserat lika mycket på den aktuella arbetarkategorins maktresurser 

                                                           
123 Disponentböcker, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
124 Ibid. 
125 Bryggeriarbetaren nr 3/1931; Protokoll från medlemsmöten, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 
1:s arkiv. 
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som på det faktiska arbetsinnehållet.126 Materialet låter oss dock inte göra några närmare 

undersökningar av i vilken grad detta var fallet. Inte heller föreligger här några möjligheter att 

analysera huruvida arbetet kommit att betraktas som okvalificerat för att det var kvinnligt, 

eller om det kommit att bli ett kvinnoarbete för att det från början betraktades som ett 

okvalificerat arbete. 

Vi kan också, redan efter denna ganska ytliga beskrivning av arbetet i bryggeriet, 

konstatera ytterligare en skillnad i männens och kvinnornas arbete. Männen sysselsattes i hög 

grad i avdelningar där biologiska processer, pådrivna av organismerna korn och jästsvamp, var 

centrala. Detta var processer som inte helt och hållet förstods ens av bryggeriets ägare eller 

bryggmästare. Av denna anledning var arbetet här betydligt svårare att rationalisera än det i 

många andra industrier, och än det i tappningsavdelningen, där arbetsprocessen ju hade sett 

likadan ut om det som tappades på flaskor varit en annan vätska än öl. Det här handlar givetvis 

inte om några absoluta hinder, utan lika mycket om historiska omständigheter som 

bryggmästarnas kontroll över produktionen och eventuella tveksamhet mot utforskande och 

införande av ny teknik i moment som rör själva öltillverkningen. Ett transkriberat föredrag om 

bryggeriernas mekanisering i Bryggareföreningens Månadsblad redogörs för denna inställning :  

 
De väsentliga svårigheterna vid mekanisering ligga däri, att råprodukterna, korn och jäst, 
äro levande väsen, varierande alltefter ålder och härkomst, hvarjämte det nästan alltid rör 
sig om komplicerade fysiologiska processer af enzymatisk natur, hvars förlopp är obekant 
och som vi ofta nog icke kunna inverka på.127 
 

Skribenten understryker samtidigt att detta delvis är en konservativ inställning från 

“fackmännens” sida, och att en del ny produktionsteknologi tillkommit även för de delar av 

produktionen som arbetar med komplicerade fysiologiska processer av enzymatisk natur.128  

 1911 läggs utkörarsystemet om, och 1928 ändrar man på systemet för transport av malt 

till och inom bryggeriet; man byter från säckar till större behållare i vilka malt förvaras i 

lösvikt. 1934 införs automatiska eldningsanordningar.129 Samtliga dessa förändringar frigör viss 

arbetskraft. Dessa tre förändringar är dock de enda större som dyker upp i litteratur och 

material som sker utanför tappningsavdelningen. 

Arbetet i tappningsavdelningen fram till 1923Arbetet i tappningsavdelningen fram till 1923Arbetet i tappningsavdelningen fram till 1923Arbetet i tappningsavdelningen fram till 1923    

Sedan slutet av 1800-talet säljs öl på flaskor snarare än tunnor. Det finns ett tydligt samband 

                                                           
126 Phillips och Taylor (1980) s. 86 
127 Bryggareföreningens Månadsblad, 2/1931. s. 49 
128 Ibid. s. 52 
129 Münchenbryggeriets historik, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterial till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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mellan denna förändring och antalet kvinnor som sysselsätts i bryggerierna; innan detta infördes 

var andelen män betydligt högre.130   

Till en början fyllde en arbeterska en flaska i taget, från en tapp i ett stort fat. Vid 

sekelskiftet introduceras dansken Anders Pindstoftes tappningsmaskin, som utöver att göra de 

stora faten överflödiga och introducerar mekanismer för att förhindra skumning av ölet, också 

ökar tappningskapaciteten per person till 4-8 flaskor, beroende på maskinens konstruktion. 

Denna maskin införs alltså vid de flesta av Stockholms Bryggerier ABs bryggerier, däribland 

München.131 

De nya maskinerna har viss inverkan på genusarbetsdelningen; vid några, men inte alla, 

av Stockholms Bryggeriers företag maskuliniseras själva tappningen - där man tidigare bara såg 

kvinnor vid denna post, ser man nu på Münchenbryggeriet och Hamburgerbryggeriet främst 

män. Övrigt arbete i tappningsavdelningen är även i fortsättningen kvinnouppgifter.132 

Vid ungefär samma tidpunkt introduceras även egenutvecklade enkla sköljmaskiner i 

bryggeriet. Arbetet med att rengöra gamla buteljer för tappning av nytt öl, gjordes tidigare för 

helt för hand. Det inbegrep ett flertal olika moment med flytt av tomflaskor mellan olika 

tempererade bad och olika rengöringsverktyg. Nu kommer det att enbart bestå i att placera 

tomflaskorna på ett roterande hjul och plocka ut dem när de snurrat ett varv, och kräver 

därmed också betydligt mindre arbetskraft. 

År 1921 introduceras 100-tapparen och 100-korkaren, vilka som namnen antyder låter 

tappar eller sköljer 100 flaskor åt gången.133 100 flaskor behandlas nu på 25-30 sekunder i båda 

momenten, och kräver 2 snarare än 18 arbeterskor. De anställda i ackordet nära halveras nu, 

från 130-140 till 70-80, beroende på säsong. Münchenbryggeriets disponent konstaterar efter 

detta att lönekostnaderna nu sjunkit med nära 20.000 kr per 30 miljoner tappade flaskor, 

sociala avgifter ej inräknat.134 Dessa 100-maskiner är sedan i bruk till slutet av 1920-talet. 

1923192319231923----1930: Expansion och modernisering1930: Expansion och modernisering1930: Expansion och modernisering1930: Expansion och modernisering    

Expansionen fram till 1930Expansionen fram till 1930Expansionen fram till 1930Expansionen fram till 1930    

Perioden mellan 1923 och 1930 är en tid av expansion för Stockholms Bryggerier AB, och för 

Münchenbryggeriet. Som Diagram 3 visar ökar under denna period produktionen vid 

bryggeriet stadigt.  

                                                           
130 Davidsson et al. (1978), s. 19 
131 Ibid. 
132 Ibid. s. 21 
133 Münchenbryggeriets historik, Handlingar rörande intensivundersökningen, Rationaliseringsutredningen 1936-

1939; Davidson (1978), s. 12 
134 Davidsson et al. (1978) s. 12 
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Källa: Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 

Även vinsten ökar under perioden stadigt; från 5,1 miljoner år 1924 till periodens toppnotering 

8,2 miljoner 1930.135 En inte obetydlig del av denna summa investeras som illustrerat av 

Diagram 4 i maskiner och tillbyggnader.  

 

Källa: Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 

1923 byggs jäskällaren om, 1927 byggs ett nytt ångpannehus och 1928 ett nytt brygghus. 

Bryggeriet genomgår alltså en modernisering under denna period.136 

                                                           
135 Bolagsprotokoll, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
136 Disponentböcker, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH; Cirkulärsvar, Münchenbryggeriet, Handlingar 

rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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TappningsavdelningenTappningsavdelningenTappningsavdelningenTappningsavdelningen    

I tappningsavdelningen, däremot, sker inga egentliga förändringar förrän mot slutet av denna 

period. Kvinnornas arbete vid Münchenbryggeriet ser alltså i princip likadant ut under hela 

perioden. Däremot ökar antalet kvinnor vid bryggeriet under perioden betydligt, såväl i 

absoluta som relativa tal (se Diagram 1-2). 1923 är 62 kvinnor anställda vid bryggeriet, vilket 

utgör 21,6% av den totala arbetskraften. 1929, det år under perioden då såväl flest som högst 

andel kvinnor återfinns vid bryggeriet, är dessa siffor 121 personer eller 36,5% av totala antalet 

anställda.137 Det sammanlagda antalet arbetare ökar under perioden från 286 till 331, innan 

förändringar i produktionen 1929-1930 åter minskar arbetarantalet. Denna ökning av andelen 

kvinnor i produktionen hänger uppenbarligen ihop med att företaget i stort expanderar under 

perioden. De sysselsatta i den del av produktionen som närmast kan sägas motsvara arbetet i 

tappningsavdelningen, männen i jäskällare, brygghus och lagerkällare, ökar inte till antalet i 

samma takt under perioden; de går endast från 39 1923 till 47 1930.138 Här är arbetets 

utformning antagligen en betydande del av förklaringen. Mycket av arbetet i dessa avdelningar 

bestod av övervakning och underlättande av biologiska processer, där det arbete som krävdes 

inte ökade linjärt med volymen på den råvara som behandlades – vilket i högre grad var fallet i 

tappningsavdelningen. 

1924 års strejk1924 års strejk1924 års strejk1924 års strejk    

I början av 1920-talet inträffar också den enda under perioden dokumenterade strejken vid 

företaget. Mellan oktober och december 1924 ligger arbetet nere vid flera av Stockholms 

Bryggerier ABs arbetsplatser, däribland Münchenbryggeriet. Stridsfrågan är lönerna i de nya 

avtalen. I Stenmarks 50 år av kvinnligt fackföreningsarbete behandlas strejken endast 

kortfattat, och beskrivs som vunnen.139 En närmare granskning av protokollen från denna 

period ger dock en annan bild. 

Enligt strejkmötesprotokoll från Avdelning 15 är nämligen det avtal som till slut slöts 

mellan Stockholms Bryggerier och Avdelning 1,15, och 26 tillsammans i december ingenting 

annat än ett medlingsförslag som lades i december, och som avdelningarna då gemensamt 

avvisade.140 Utan redovisningar av exakta siffror antyds att avdelningen ansett att strejken 

kostat mer än vad den givit tillbaka. I Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundet 1899-1948 

talas heller inte särskilt utförligt om denna strejk eller detaljerna i den. Dock citeras en 

förbundsmedlem som några år efter strejkens avslutande konstaterar att den inte gav någonting 

                                                           
137 Statistik rörande Löner och avtalsförhandlingar, Stockholms bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
138 Ibid. 
139 Stenmark (1951) s. 48. 
140 Protokoll från medlemsmöten, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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ekonomiskt, men “lugna[de] de mer hetsiga elementen bland arbetarna”.141 Denna kommentar 

saknar som vi ska se antagligen inte helt och hållet relevans för Stockholmsavdelningarna. Den 

misslyckade utgången av strejken kan möjligen vara en bidragande förklaring till varför 

avdelningarna under återstoden av perioden inte använder sig av denna strategi igen. 

Av den kvinnliga fackföreningens strategier ser vi i inte många tydliga spår under 

perioden efter den förlorade strejken. I ett mötesprotokoll från mitten av 1929 nämns 

kortfattat “uppsägningar och tråkigheter” på Münchenbryggeriet. Vid samtal med ledningen 

om detta har ordföranden också tagit upp “den dryga korgbärningen”, det vill säga transporten 

av tomglas till tappningsavdelningarna och mellan de olika stationerna i avdelningen. Dessa 

korgar kunde väga åtskilliga kilon, och ansågs även sakta ner ackordsförtjänsten. Enligt 

protokollet har ledningen instämt i att denna i nuläget var “onödigt arbetsam”.142 Effekten av de 

stridsåtgärder man tog till i början av perioden, såväl som företagets expansion, är av intresse 

för att förklara det fackliga agerandet fram till 1930. Dels måste den misslyckade strejken ha 

fått avdelningen att tvivla på sådana stridsåtgärders effektivitet. Vidare gjorde det goda läget 

vid bryggeriet att bryggeriarbetarna hade sin sysselsättning tryggad. Någon särskild strategi, 

utöver mindre interventioner i vad man upplevde som onödigt tunga arbetsuppgifter och 

försök att reda ut oförrätter torde därför inte ha varit nödvändig. Här kan också noteras att 

situationen för Avdelning 15 i mycket överensstämde med den för 

Bryggeriindustriarbetareförbundet som helhet under perioden. Andersson återger i sin historik 

över förbundet hur konfliktnivån var mycket låg även under perioden efter strejken143, och att 

döma av Rationaliseringsutredningens kartläggning av bryggerinäringen sker även en expansion 

i denna i stort under den aktuella perioden.144  

Modernisering av tappningsavdelningenModernisering av tappningsavdelningenModernisering av tappningsavdelningenModernisering av tappningsavdelningen    

I slutet av denna period, under åren 1929-1930 genomförs de under perioden mest omfattande 

tekniska förändringarna i tappningsavdelningen, undantaget den ursprungliga mekaniseringen. 

Hela tappningsavdelningen byggs om, och nya Mekano tappnings- och sköljmaskiner installeras 

istället för 100-maskinerna. Samtidigt ställer man med installation av automatiska 

transportbanor om till flytande produktion, och helautomatiska etiketteringsmaskiner 

installeras.145 I och med detta elimineras det sista manuella arbetet från avdelningen. 

                                                           
141 Andersson (1949) s. 141 
142 Protokoll från medlemsmöte 2 maj 1929, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
143 Andersson (1949) s. 143 
144 Protokoll från konferenserna, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
145 Cirkulärsvar, Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredeningen 1936-1939, RA. 
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Ombyggnationerna och nyinstallationerna är avslutade i mars 1930, då nya ackordsberäkningar 

görs vid bryggeriet.146 I detta mötesprotokoll redogörs också för de olika maskinhastigheterna; 

på Münchenbryggeriet är denna vid tidpunkten satt så att varje kolonn ska fylla 10,000 flaskor 

per timme. I de andra av företagets bryggerier där tappningsavdelningarna byggs om vid samma 

tidpunkt, Grönwalls och Hamburger, är hastigheten satt till 9000 respektive 8000 flaskor per 

timme. Mekanomaskinerna är inte bara något snabbare än de gamla 100-maskinerna, utan 

också i högre grad automatiska. Flasksköljningsmaskinerna såväl som sköljmaskinerna har till 

stor del automatiserad iläggning och urtagning av flaskorna, vilket ytterligare minskar 

arbetskraftsbehovet. 

 

En annons för Mekanos sköljmaskiner, 

t h, understryker också detta faktum, 

även om de arbetskraftsbesparande 

aspekterna inte understryks direkt. 

I en artikel i Svensk 

Bryggmästare-tidning från 1930 

diskuteras moderna sköljmaskiner. 

Den mest betydande faktorn är 

kapaciteten, menar skribenten. 

Helautomatiska maskiner är intressant 

först om även tappning kan 

automatiseras och flytande tillverkning 

införas. För många bryggerier är dessa 

alltför kapitalkrävande åtgärder, och 

den ökade risken för driftstörningar 

torde enligt skribenten göra 

användandet av helautomatiska 

maskiner ointressant för många 

bryggerier.147  

De åtgärder och maskiner som 

införs beskrivs av ledningen som 

arbetsbesparande, men samtidigt som avdelningen moderniseras utökas också antalet 

                                                           
146 Protokoll från styrelsemöte den 5 mars 1930, Volym 4, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s 

arkiv, ARBARK. 
147 ”Betraktelser över nutida tappningsanläggningar”, Svensk Bryggmästare-Tidning, nr 9-10 1930 

Källa: Svensk Bryggmästare-Tidning, Nr 1/1930. 
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installerade maskiner, varför minskningen antagligen inte blir fullt så dramatisk som kunde 

varit fallet. Ungefär samtidigt som moderniseringen läggs även S:t Eriks bryggeri ner, och 

produktionen (och i viss mån de anställda) flyttas i samband med detta över till främst 

Münchenbryggeriet och Hamburgerbryggeriet.148 13 kvinnor i ackordet blir efter 

ombyggnationen arbetslösa, och andelen kvinnliga anställda i bryggeriet faller till 33%.149  

En indikation på arbetets produktivitet kan vi få om vi tittar på statistik över 

lönekostnader jämfört med produktionsvolym som Stockholms Bryggerier samlat in. 

Lönekostnaderna räknat i kronor/hektoliter för den kvinnliga gruppen sjunker på grund av 

moderniseringen från 1,05 till 0,88.150 Dessa uppgifter redovisas som en summa för samtliga 

bryggerier. Eftersom disponentböcker och annat material visar att moderniseringar sker i 

tappningsavdelningarna främst på Münchenbryggeriet och Hamburgerbryggeriet151 är det dock, 

även om det inte är möjligt att använda denna siffra som en säker indikation på hur 

lönekostnaderna förändrades i Münchenbryggeriet, möjligt att läsa den som ytterligare en 

indikation på den ökade produktiviteten i avdelningen. Rationaliseringsutredeningen har 

insamlat material rörande produktivitet, räknat i volym per arbetartimma, men detta mått är 

inte uppdelat efter avdelning utan räknar in samtliga anställda vid bryggeriet. 

Arbetet före och efter moderniseringenArbetet före och efter moderniseringenArbetet före och efter moderniseringenArbetet före och efter moderniseringen    

Hur själva arbetet förändrades i och med denna modernisering är i viss mån åtkomligt. Den 

omtalade korgbärningen eliminerades givetvis i och med införandet av flytande produktion, 

vilket även nämns i de tidigare redovisade enkätsvaren. Eftersom samtliga arbeterskor i 

tappningsavdelningen endast står noterade som “arbeterska” eller “kvinnlig” i lönelistor och 

dylikt måste annat material undersökas. Här finns två källor: den tidigare nämnda statistiken 

bryggeriet förde över arbetarantal som finns tillgänglig fram till 1930, och bilagor till 

kollektivavtalen för år 1924, 1930 och 1937. Det första materialet redovisar bara detaljerna i 

bryggeriets olika avdelningar fram till 1929. Härefter redovisas samtliga kvinnliga anställda bara 

som “i tappningsavdelningen” eller “på kontoret”.152 I avtalen med den kvinnliga avdelningen 

finns en särskild tabell som visar hur många arbeterskor, och vid vilka positioner, som ska 

finnas vid varje position. En jämförelse mellan år 1924 och 1930 visar vissa skillnader: 

 

 

                                                           
148 Disponentböcker, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
149 Statistik rörande Löner och avtalsförhandlingar, Stockholms bryggerier ABs arkiv, CfNH 
150 Handlingar rörande personalen, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
151 Disponentböcker 1929-1932, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
152 Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
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Tabell 2. Arbetsuppgifter i tappningsavdelningen vid Münchenbryggeriet 

1924 och 1930. 

1924 1930 

IläggningIläggningIläggningIläggning    5 IläggningIläggningIläggningIläggning    4 

AvbyterskaAvbyterskaAvbyterskaAvbyterska    1 AvbytersAvbytersAvbytersAvbyterskakakaka    2 

Urplockning, gaffling, syningUrplockning, gaffling, syningUrplockning, gaffling, syningUrplockning, gaffling, syning    4 Gaffel och urplockningGaffel och urplockningGaffel och urplockningGaffel och urplockning    2 

EfterkorkningEfterkorkningEfterkorkningEfterkorkning    1 Tappning/KorkningTappning/KorkningTappning/KorkningTappning/Korkning    1 

EftersyningEftersyningEftersyningEftersyning    6 EftersyningEftersyningEftersyningEftersyning    2 

EtiketteringEtiketteringEtiketteringEtikettering    6 EtiketteringEtiketteringEtiketteringEtikettering    1 

Vid hissarnaVid hissarnaVid hissarnaVid hissarna    1 AvplockningAvplockningAvplockningAvplockning    4 

TotaltTotaltTotaltTotalt    22 TotaltTotaltTotaltTotalt    16 

                 Källa: Handlingar rörande kollektivavtalen, Volym F6D:5, Stockholms Bryggeriers Arkiv, CfNH. 

De flesta av dessa beteckningar är relativt självförklarande. Iläggning är arbetet med att placera 

det inkomna tomglaset i sköljmaskinen. Avbyterskorna var de som för stunden inte deltog i 

produktionskedjan. Om detta innebar rast eller någonting annat, såsom underhålls- eller 

rengöringsarbete, förtäljer tyvärr inte materialet. Syning och eftersyning innebar inspektion av 

de rengjorda eller tappade flaskorna, och gaffling innebar att se till att rätt glas hamnade i rätt 

förslutningsmaskin. Vad vi kan se av tabellen är att arbetskraften som behövs för att hålla 

igång en kolonn minskat betydligt, och att minskningen tydligast skett vid etiketteringen, där 

bara en sjättedel av arbetarantalet som behövdes 1924 är tillräckligt för detta moment 1930. 

Här finns ett tydligt, men inte särskilt anmärkningsvärt, samband. Införandet av maskiner i 

arbetsmoment där arbetet tidigare varit helt manuellt leder till en mindre arbetarstyrka. En 

investering i maskiner sänker lönekostnaderna. Även syningen av flaskor tar efter 

omläggningen betydligt mindre arbetskraft i anspråk. Detta alltså trots att vi ur fackföreningens 

protokoll kan utläsa att hastigheten vid maskinerna verkar ha höjts marginellt. Syningen var en 

arbetsuppgift som var tämligen svår att rationalisera i någon högre grad, och kanske även att 

pressa arbetare hårdare i, då den helt enkelt gick ut på att mot lampljus betrakta de flaskor 

som lämnade de olika maskinerna för att upptäcka eventuella felaktigheter. Rimliga 

förklaringar till att ledningen, i ett läge där man fortfarande hade mycket god omsättning i 

företaget, ansåg sig kunna minska antalet arbeterskor sysselsatta på detta område kan vara flera. 

En rimlig förklaring är att de nya maskinerna skulle ha minskat procenten flaskor som 

krossades eller inte blev tillräckligt rena, varför behovet av synerskor inte längre var lika stort. 

Det verkar dock också som om kraven på de med det nya systemet färre synerskorna i någon 

mån skärps - i samband med omläggningen av produktionen måste alla tappningsarbeterskor 
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som använder glasögon sluta på avdelningen. Några slutar helt på bryggeriet, några får istället 

timpenningsarbete, främst städning.153 

Fackföreningens reaktioner på dessa förändringar är återgivna endast i knappa detaljer i 

materialet, men likväl mycket intressanta. Förändringarna dyker upp i protokoll i form av 

rapporter och diskussioner, men få detaljer återges i detta. Avdelning 15 lyckas först få löfte 

om att de som gjorts övertaliga i och med moderniseringarna ska få arbeta kvar över jul, men 

ett senare protokoll visar att detta inte infriats. Arbetet rapporteras också ha blivit tyngre i och 

med förändringarna.154 Inte heller i 1930 års kollektivavtal, eller i de kvarvarande bladen av 

protokollen från förhandlingarna till dessa, syns någonting annat än att avskedandena nämns av 

de kvinnliga.155 I en av Avdelning 15:s jubileumsskrifter, författad 1930 inför firandet 1931, går 

det att ana en viss pessimism, även om den konkreta situationen inte beskrivs. “Det enda som 

nu förskräcker oss är den nu pågående rationaliseringen, som snart tycks göra oss alla 

överflödiga. Då behöva vi kanske inte ens slåss för gift kvinnas rätt till arbete…” skriver man 

på ett ställe.156 Om något så verkar de tekniska förändringarna ses som oundvikliga, och inget 

särskilt agerande företas här. Införandet av ny teknologi diskuteras eller ifrågasätts inte av 

fackföreningen.  

Detta är för övrigt ett av få tillfällen under den här avhandlade perioden där begreppet 

rationalisering över huvud taget nämns i material som är direkt knutet till Avdelning 15. I såväl 

fackförenings- som arbetsköpar- och arbetsledartidningarna förekommer det på flera ställen, 

men på det lokala planet verkar denna diskussion inte vara någonting som fackföreningen 

förhåller sig till i diskussioner eller agerande. I Stockholms bryggeriers arkiv finns två 

utredningar från 1921 och 1924, beställda av Industribyrån AB – en av rationaliseringsrörelsens 

viktigare aktörer under dennas tidigare historia i Sverige. Dessa utredningar berör dock inte 

arbetet i tappningsavdelningen eller genusarbetsdelningen, utan avhandlar båda olika system 

för transporter av tomglas till och inom bryggeriet under 1920-talet. Vidare diskuteras, som vi 

ska se längre fram, rationaliseringar flitigt i konferenser som Rationaliseringsutredningen ordnar 

med bland andra bryggeriernas ägare. Dock verkar kontakten med olika element av 

rationaliseringsrörelsen inte på ett direkt sätt ha präglat diskussionerna om 

produktionsförändringarna i företaget under denna period. 

                                                           
153 Protokoll från medlemsmöte 30 mars 1930, Volym 2, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelnings 15:s 

arkiv, ARBARK. 
154 Protokoll från medlemsmöte 5 december 1929, Volym 2, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s 

arkiv, ARBARK. 
155 Handlingar rörande kollektivavtal 1922-1930, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
156 Berättelse över Svenska bryggeriindustriarbetareförbundets Avdelning 15:s 30-åriga verksamhet (1931) s. 34 
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Moderniseringens motiv och inverkan på genusarbetsdelningenModerniseringens motiv och inverkan på genusarbetsdelningenModerniseringens motiv och inverkan på genusarbetsdelningenModerniseringens motiv och inverkan på genusarbetsdelningen    

Sammantaget så sker i och med moderniseringen av tappningsavdelningen 1929-1930 dock inga 

förändringar i genusarbetsdelningen vid Münchenbryggeriet. Inga arbetsuppgifter könas om, 

och ingenting i materialet tyder på att någon av de olika arbetetsuppgifternas kvalifikationsgrad 

minskar i och med moderniseringen. Däremot kan vi kanske tala om genuskaraktären i 

bryggeriet som helhet förändras något i och med den process, då andelen kvinnor sjunker. 

Arbetsplatsen blir helt enkelt i högre utsträckning mansdominerad. Ett annat, och 

intressantare, sätt att formulera detta är att utvecklingen av bryggeriet, och moderniseringen av 

arbetet, under 1920-talet förändrar försörjningsmöjligheterna för bryggeriarbetarna, och att 

denna förändring slår tydligare mot företagets kvinnliga anställda, eftersom en såpass tydlig 

genusarbetsdelning finns vid företaget och det är just det kvinnliga arbetet som är möjligt att 

rationalisera i högre grad.  

I Rationaliseringsutredningens primärmaterial finns samlat enkäter som de i 

intensivundersökningen deltagande företagen fyllt i, där bland annat anledningen till företagna 

rationaliseringsåtgärder redovisas. Som huvudsaklig orsak till ombyggnationen har bryggeriet 

angett “att öka kapaciteten, förbättra utbytet och i övrigt minska kostnaderna, samt dessutom 

för att vinna bättre kvalitet och hygien.”157 På specifika frågor om huruvida förkortad arbetstid 

eller höjda arbetslöner i någon mån föranlett åtgärderna har företaget svarat nej, men på den 

direkta frågan om förändringarna betingats av uppfinningar och andra framsteg har man svarat 

ja.158 Arbetstid och lönekostnader visar vid närmre undersökning heller inga direkta 

förändringar under tiden närmast föregående ombyggnation. Uttalandet har ett värde för 

föreliggande undersökning i det att det understryker att det inte var en ekonomiskt pressad 

situation eller en ökande konkurrens som föranledde förändringarna i produktionen. Samtidigt 

måste de motiv som ledningen angett till moderniseringen betraktas som närmast tautologiska; 

ökad kapacitet, förbättrat utbyte och minskade kostnader är alla själva grunden i en 

vinstdrivande verksamhet. I en konferens ordnad av Rationaliseringsutredningen inför 

intensivundersökningen i oktober 1936, där fackliga representanter och bryggeriägare deltog, 

fanns även Bertil Almgren, ägare av Stockholms Bryggerier vid denna tidpunkt. Hans inlägg i 

detta samtal ger en delvis annan bild; här understryker han hur införandet av 8-timmarsdagen 

under 1920-talet varit en av drivkrafterna bakom moderniseringarna företagna under perioden 

1924-1936, varibland förändringarna i tappningsavdelningen nämns.159 Rationaliseringarna 

                                                           
157 Cirkulärsvar, Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
158 Ibid. 
159 Konferensprotokoll, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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skedde enligt Almgrens uttalanden här till viss del på grund av ett yttre tryck - men, 

understryker han, hade antagligen kommit att ske ändå. Vidare nämner han att fler 

avskedanden ej skett i samband med själva rationaliseringsåtgärderna på grund av en 

uppåtgående konjunktur.160  

Vad som är särskilt intressant här är vad som kan sägas vara karakteristiskt för 

moderniseringen i ett större perspektiv, och varför ledningen valt just denna strategi för att 

garantera ackumulationen av kapital. 

För att explicit knyta an till de teoretiska perspektiven så innebär moderniseringen av 

tappningsavdelningen främst en höjning av arbetets produktivitet och av dess intensitet. Båda 

dessa åstadkoms med tekniska snarare än organisatoriska medel; snabbare maskiner, löpande 

band, mekanisering av tidigare manuella moment i arbetet. Båda dessa är vidare strategier som 

möjliggör en minskning av arbetskraften, till oförminskad produktivitet. Att just dessa 

strategier väljs är givetvis ingen slump. Arbetets utformning i denna avdelning utesluter för det 

första många andra alternativ. En sänkning av arbetets pris genom en mer skiktad arbetsdelning 

och påföljande lönedifferentiering vore inte möjlig, då avdelningen roterar arbetsuppgifter och 

alla har samma lön, baserad på ett kollektivt ackord. Möjligen hade även ackordslöneformen, 

som Avdelning 15 kämpat för att behålla, försvårat införandet av ett sådant system. Sänkningar 

av arbetspriset eller förlängning av arbetstiden verkar heller inte ha varit aktuell vid denna 

tidpunkt. 

Kan någonting i anknytning till detta sägas om förändringarna i genusarbetsdelningen? 

Ingenting i det undersökta materialet visar tydligt på att arbetets genuskaraktär i någon mening 

skulle ha varit en viktig faktor när ledningen vid Münchenbryggeriet övervägde vilka delar av 

produktionen som kunde förändras. Det kan dock vara relevant att undersöka i vilken mån 

just de uppgifter som lättare blev föremål för dessa rationaliseringsåtgärder var i högre grad 

typiskt kvinnligt arbete. I vilken mån var, för det första, genusarbetsdelningen vid 

Münchenbryggeriet representativ för bryggerinäringen i stort? Rationaliseringsutredningen, som 

utöver de särskilt undersökta företagen gjort studier av respektive branscher, är bara i viss mån 

behjälplig här. I genomgången av arbetarantal och andel kvinnor i bryggeriet visar kommittén 

på hur bryggerinäringen i stort har en något lägre andel kvinnlig arbetskraft än 

Münchenbryggeriet år 1924, och hur den därefter har minskat, trots att arbetarna ökat i 

absoluta tal.161 Anledningen till denna minskning är enligt kommittén att kvinnor i 

bryggerinäringen huvudsakligen sysselsätts i tappnings- och sköljningsavdelningarna, och att 

införandet av mer avancerade maskiner i dessa avdelningar väsentligt minskat behovet av 

                                                           
160 Konferensprotokoll, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
161 SOU 1939:14, s. 150 
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arbetskraft här. 

1931193119311931----1936193619361936: Kris och arbetstidsförkortning: Kris och arbetstidsförkortning: Kris och arbetstidsförkortning: Kris och arbetstidsförkortning    

Den ekonomiska krisen och höjda maltskattens verkDen ekonomiska krisen och höjda maltskattens verkDen ekonomiska krisen och höjda maltskattens verkDen ekonomiska krisen och höjda maltskattens verkningarningarningarningar    

 

 

Källa: Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredeningen, RA. 

1931 markerar det år då Münchenbryggeriets resultat börjar vända. Bland annat den 

ekonomiska krisen och en efter år 1934 kraftigt höjd maltskatt162 leder till en minskande 

efterfrågan på öl, varför Münchenbryggeriets produktionsvolym, illustrerad i Diagram 5, 

kraftigt minskar. Dessa siffror är för övrigt likartade för hela bryggerinäringen. Den 

branschundersökning som Rationaliseringsutredningen företagit genom bearbetning av 

Kommerskollegi statistik visar likartade siffror för näringen som helhet; en topp för såväl 

produktionsvolym som arbetstimmar runt 1930, följt av ett snabbt fall som pågår till 1934 då 

en långsam stabilisering påbörjas.163  

Även vinsten börjar vid den här perioden sjunka, från 8,2 miljoner 1931 till 4,6 miljoner 

vid den lägsta punkten 1934, innan den åter stabiliseras och 1936 hamnar på 5,3 miljoner.164 Det 

ekonomiska läget omöjliggör några större investeringar i fast kapital under perioden, som 

illustreras i Diagram 6. 

                                                           
162 SOU 1936:14, s. 149 
163 Ibid s. 114 
164 Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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Källa: Münchenbryggeriets akt i primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen, RA. 

Ledningen är därför tvingad till andra sätt att garantera fortsatt kapitalackumulation under 

perioden.  

Bland dessa kan vi nämna en allmänt tydligare skärpning av kontrollen över 

arbetskraften på bryggeriet. Dag ölet, en gammal löneförmån för bryggeriets arbetare som 

garanterade dem en viss mängd gratis öl för eget bruk varje arbetsdag, inskränks först i mängd 

1933. Ransonen sänks från 4 till 2 buteljer för män och 2 helbuteljer till 2 halvbuteljer för 

kvinnor.165 1934 införs också regler om att ölet inte längre får vare sig förtäras på arbetsplatsen 

eller tas hem, utan måste förtäras i personalrummen efter arbetstid.166 Vid ett disponentmöte 

den 17:e januari diskuteras frågan om arbetarna i tappningsavdelningen bör sitta eller stå under 

arbetet, och beslutas utreda denna fråga.167 Vad resultatet av denna utredning blir, eller om 

någon förändring faktiskt sker i tappningen, framgår inte av materialet. Diskussionen och 

åtgärden i sig visar dock på ett intresse av ökad styrning av arbetet. Här kan också nämnas en 

diskussion om tidsstämpling som dyker upp flera gånger under 1930-talet. Tidsstämpling 

används sedan 1920-talet, men i början av den här perioden införs nya klockor, och vid flera 

tidpunkter diskuterar företagets ledning om exakt hur de ska tillämpas.168 Särskilt i 

tappningsavdelningen, där ju lönerna inte alls är tidsbaserade utan ackordbaserade, orsakar 

stämplingen mindre konflikter, och Avdelning 15 försöker vid ett flertal tillfällen få bort 

stämplingen för deras del, utan resultat.169 1920-talet vid Münchenbryggeriet präglades av 

                                                           
165 Disponentböcker 1933-1934, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
166 Protokoll från medlemsmöte, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
167 Disponentböcker 1933-1934, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
168 Protokoll från Disponentmöte 17:e januari 1931, Disponentböcker 1930-1931, Stockholms Bryggeriers arkiv, 

CfNH 
169 Protokoll från medlemsmöte, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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tekniska åtgärder - satsningar i fast kapital - för att trygga och intensifiera ackumulationen av 

kapital. För tappningsavdelningens del var investeringar i fast kapital, i ny teknik, i någon mån 

också en av få vägar att åstadkomma detta. Detta möjliggjordes i sin tur av en hög och 

kontinuerligt stigande omsättning. Möjligen tillät även Münchenbryggeriets ställning på 

marknaden, som del av ett konsortium med mycket stark ställning på marknaden och därmed 

mindre kännbar konkurrens, sådana åtgärder i högre grad än vad som annars kunde varit fallet. 

Situationen under 1930-talets första halva är annorlunda, med ett skärpt ekonomiskt läge. 

Andra strategier måste sökas, varav de ovan nämnda bara är några få symptom på en tendens. 

För arbeterskorna i tappningen vid Münchens bryggeri medför perioden en rad 

förändringar, som i huvudsak kan sammanfattas med att det tillgängliga arbetet minskar. 

Tvångspermitteringar och arbetstidsförkortningarTvångspermitteringar och arbetstidsförkortningarTvångspermitteringar och arbetstidsförkortningarTvångspermitteringar och arbetstidsförkortningar    

Den första av dessa är att ett antal arbeterskor tvångspermitteras på kort tid. I ett brev till 

Avdelning 15 daterat 4:e februari 1931 skriver Hr. Blenninger vis Stockholms Bryggerier att 

man vid München och Hamburger blivit nödsakade att permittera 15 arbeterskor under sex 

veckors tid. Då man funnit att samtliga av de aktuella är anställda sedan länge, väljer man att 

istället låta samtliga arbeterskor gå helt utan arbete en vecka vardera. Företagets ledning skriver 

till Avdelning 15, förtydligar man i brevet, för att se vad de anser om ett sådant förslag.170 

Detta diskuteras på såväl de ordinarie avdelningsmötena som på styrelsens möten. Vid 

ett styrelsemöte förs “en lång debatt” vars sidor och nyanser protokollet ej redogör för om 

huruvida avdelningen borde gå in för att låta varje arbeterska permitteras en vecka eller ej. 

Tydligen har listor för att skriva upp sig för veckolång permittering redan skickats runt, varför 

styrelsen väljer att “låta saken ha sin gång”; samtidigt slår man fast att detta ej får bli en princip 

för framtiden.171 Vid det ordinarie mötet dryga veckan senare är tonen hårdare, och det 

framhålls att det som förekommit varit tvångspermittering, trots ledningens brev och de listor 

som fått gå runt. Mötet beslutar att detta blir den sista gången man går med på liknande 

åtgärder.172 

Permitteringarna räcker dock bara för att hålla bolagets ekonomi i balans en kort 

period; 1932 påbörjas succesiva avskedanden. Fram till år 1936 minskar såväl antalet manliga 

som kvinnliga anställda vid Münchenbryggeriet succesivt. Räknat i årssnitt minskar den 

                                                           
170 Inkommen korrespondens, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
171 Protokoll från styrelsemöte 4 februari 1931, Bryggeriindustriarbetarförbundet Avdelning 15:s arkiv, 

ARBARK; Protokoll från medlemsmöte, 15 februari 1931, Bryggeriindustriarbetarförbundet Avdelning 15:s 

arkiv, ARBARK. 
172 Ibid. 
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manliga arbetarsstyrkan från 240 till 207, och den kvinnliga från 87 till 68.173 Vad gäller 

produktion per arbetstimme kan vi även här se en minskning, trots att en rad förändringar i 

driften genomförs. I Rationaliseringsutredningens data över Münchenbryggeriet faller 

produktionen per arbetstimme från ett indextal på 114 år 1930 sedan 1934 till samma nivå som 

för år 1924 innan den åter stiger igen.174 Här ligger det nära till hands att i likhet med 

kommittén bakom utredningen finna förklaringen i den relativt starkare nedgången i 

produktionen. Vid bryggerierna föreligger, tror utredarna, ett visst konstant behov av i 

synnerhet indirekt arbetskraft, även vid minskad produktion.175  

Då män och kvinnor är sysselsatta inom olika områden av produktionen i bryggeriet 

sker också förändringarna i produktionen vid olika tidpunkter. Samtidigt gör den allmänna 

depressionen, och det faktum att Münchenbryggeriet inte klarar sig igenom den särskilt väl, att 

det kan bli svårt att skilja förändringar i arbetskraften till resultat av förändringar i 

produktionen från förändringar på grund av besparingar betingade av ett svårt ekonomiskt läge. 

Dessa är givetvis inte heller helt separerbara.  

Mellan införandet av den nya tekniken och de stora avskedandena i företaget finns ett 

glapp på dryga två år, så rationaliseringarna är här inte en direkt orsak till avskedandena, dock i 

någon mån kanske en förutsättning för dem. 

En genomgång av verksamhetsberättelser och fackprotokoll från avdelning 1 och 15s 

möten under 1930-talets första halva ger två ganska olika bilder. I de manligas protokoll 

diskuteras arbetslösheten relativt sporadiskt, och ofta i form av individuella ärenden.176 I den 

kvinnliga avdelningens protokoll är inte bara arbetslösheten, utan även arbetstiden en ofta 

dryftad fråga. I verksamhetsberättelsen från 1932 skriver man:  

Detta år har varit ett av de mest arbetsamma sedan avdelningens bildande, beroende på 
den stora rationalisering som vår industri genomgått och den därav följande arbetslösheten. 
Under hela våren arbetades så att säga för högtryck i syfte att få arbete till våra 
medlemmar, och det lyckades också, men endast för en kort tid, varefter arbetslösheten 
åter inträdde.177 

I en kommittérapport från början av 1934 heter det: 

Vi påvisade att inga inom vårt yrke lidit så av dessa svåra arbetslöshetstider, som vi. Ty 
utom det att halva vår avd. var helt arbetslös, med år förut [sic] ej haft arbete men högst 3 
månader under året, så har den s.k. ordinarie arbetarstammen haft en mycket reducerad 
arbetstid.178 
 

Det är alltså inte bara de veckolånga permitteringarna som påverkar situationen för de 

                                                           
173 Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholms Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
174 SOU 1939:14 s. 150 
175 SOU 1939:14 s. 151 
176 Protokoll från medlemsmöten 1930-1935, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 1s arkiv, ARBARK. 
177 Verksamhetsberättelser, Avdelning 15:s arkiv. 
178 Kommittérapport för mars månad, i Protokoll från medlemsmöten, Avdelning 15:s arkiv 
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kvinnliga bryggerianställda utan att synas i statistiken över antalet anställda. En undersökning 

av arbetstimmar i tusental fördelade över arbetarkategorierna komplicerar bilden av hur 1930-

talskrisen påverkar de anställda vid bryggeriet. 

 

 

Källa: Münchenbryggeriet, Handlingar rörande intensivundersökningen, Primärmaterialet till 

Rationaliseringsutrededningen1936-1939, RA. 

De kvinnliga arbetarna och kategorin arbetare i brygghus, jäskällare och lagerkällare utgör 

tillsammans den grupp som arbetar med den egentligen produktionen. Här syns det tydligt att 

även om såväl de manligas som kvinnligas arbetstid minskar, är minskningen betydligt mer 

drastisk för de kvinnliga. Vidare ser vi i diagrammet hur kategorin övriga arbetare, som bland 

annat rymmer de indirekta arbetare som Rationaliseringsutredningen nämner, minskar i 

ungefär samma takt som de kvinnliga arbetarna. 

I fackföreningsstyrelsens mötesprotokoll finns också noteringar om att flera 

medlemmar ansökt om undantag från kontingentbetalning, då de uppger sig ha tjänat för 

dåligt, för vintern 1933/34.179 

Räknat i andelar av arbetskraften, är det alltså en större del av de kvinnliga anställda 

som drabbas av såväl permitteringar som avskedanden. Hur kan detta förklaras? En betydande 

faktor är hur den skarpa genusarbetsdelningen vid Münchenbryggeriet inte bara begränsar de 

kvinnliga arbetarna till en del av produktionen som var särskilt lätt att rationalisera, utan även 

huvudsakligen begränsar dem till den direkta produktionen. Som 1936 års 

Rationaliseringsutredningskommitté konstaterat är behovet av indirekta arbetare stort vid ett 

bryggeri. Det efterlämnade materialet tillåter som nämnt tyvärr bara detaljerade jämförelser av 
                                                           
179 Protokoll från styrelsemöte 4 apr 1934, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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arbetsdelningen på nivån direkta och indirekta arbetare fram till 1929. Ett annat material finns, 

i form av avlöningslistor. Dessa är inte fullt så detaljerade som det tidigare materialet, men 

delar ändå upp de manliga anställda i kategorier tydligt nog för att dessa skulle kunna användas 

för att utreda förändringar i förhållandet mellan direkta och indirekta arbetare. Dock är detta 

material tämligen omfattande, och redovisar veckovis samtliga anställda vid Stockholms 

Bryggeriers samtliga arbetsplatser, varför uppgiften att rekonstruera anställningslistorna för just 

Münchenbryggeriet bedömts som för tidsödande för föreliggande arbete. Vi kan dock i det 

tidigare nämnda materialet se att de direkta arbetarna i bryggeriet var en minoritet bland de 

manliga arbetarna. En stor del manliga arbetare sysselsattes som hantverkare eller tjänstemän. 

De arbetar alltså inte i den direkta produktionen.180 Som vi kan se av det sjunkande timantalet 

verkar även denna arbetarstyrka minska under den aktuella perioden. Minskningen av andelen 

kvinnor under denna period handlar här inte så mycket om ett manligt övertagande av 

arbetsuppgifter eller om att kvinnor ersätts med andra grupper, utan snarare om att en tydlig 

genusarbetsdelning och strikt begränsning av vilka områden som är öppna för kvinnor minskar 

deras anställnings- och försörjningsmöjligheter vid företaget. Precis som när det rör 

säsongsvariation kan vi säga att det på ett väldigt grundläggande plan ligger i företagens intresse 

att inte ha mer arbetskraft anställd än vad som är absolut nödvändigt för produktionen. 

Samtidigt är det förstås komplicerat för ett företag att ständigt avskeda och nyanställa 

arbetskraft efter behov, i synnerhet när det gäller de mer kvalificerade arbetarna. Då det 

kvinnliga arbetet var huvudsakligen okvalificerat finner vi möjligen här även en delförklaring 

till förändringarna i arbetsstyrkan vid denna tidpunkt. Det var lättare att avskeda arbetskraft 

som ändå lätt kunde återanställas eller ersättas om omsättningen och produktionsvolymen åter 

skulle öka. 

Företagsledningens motivFöretagsledningens motivFöretagsledningens motivFöretagsledningens motiv    

I den konferens som Rationaliseringsutredningen ordnade med företrädare från Stockholms 

Bryggerier AB, bryggerinäringen i stort och Bryggeriindustriarbetareförbundet diskuterar 

direktörerna Almgren och Engström, från Stockholms Bryggerier AB, utvecklingen under 

1930-talets första halva. Efter 1931 har det varit relativt få avskedanden, menar Engström; 

istället har det varit arbetstidsförkortningar, framförallt för de kvinnliga. Engström noterar 

också en tendens att bryggerierna alltmer övergår till kvinnlig arbetskraft, utan att närmare 

beskriva orsakerna bakom denna process.181 En av Bryggeriindustriarbetareförbundets 

                                                           
180 Lönestatistik, Egenförd statistik, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
181 Konferensprotokoll, Primärmaterialet till Rationaliseringsutredningen 1936-1939, RA. 
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representanter tar i detta sammanhang upp att kvinnorna i arbetar 1 eller 2 dagar i veckan.182 

Det framgår inte av protokollet om representanten syftar på Münchenbryggeriet, Stockholms 

Bryggerier AB eller näringen i stort. Det sistnämnda framstår som det troligare. Vid en 

jämförelse mellan arbetarantal och arbetstimmar i tusental verkar detta nämligen något i 

överkant för just Münchenbryggeriet, men tendensen med arbetstidsförkortning är klart 

observerbar även här. Nedläggningen av S:t Eriks bryggeri tas också upp i detta sammanhang, 

vilken säkerligen minskat utsträckningen av den arbetstidsminskning som skett vid bryggeriet. 

Vidare menar direktörerna från Stockholm Bryggerier AB att man också inom företaget 

försökt ordna arbete åt de som annars riskerat bli utan. Man har överfört arbetskraft till de icke 

skattepliktiga arbetsplatserna (det vill säga, de som inte betalar den högre maltskatten; 

vattenfabriker och svagdrickebryggerier) samt i viss mån låtit de kvinnliga göra arbete som inte 

i annat fall utförs vid fabriken.183 Ledningen är alltså i högsta grad medveten om situationen för 

ackordsarbeterskorna vid Münchenbryggeriet, men i protokollen förekommer ingen diskussion 

om vad som orsakat den. Att genusarbetsdelning inte nämns är kanske inte någonting som 

borde förvåna, men även diskussioner om produktionens natur, eller förändringar i andelen 

direkta/indirekta arbetare, saknas i större utsträckning i protokollen från konferensen 

anordnad av Rationaliseringsutredningens kommitté. 

En jämförelse med Avdelning 15:s protokoll ger visst stöd för direktörernas beskrivning 

av situationen, men också en delvis annorlunda bild. Som nämnt tidigare är arbetslösheten i 

Avdelning 15 hög, och den ekonomiska situationen för de anställda svår. I en rapport från 1933 

redogör en kommitté för föreningen också för det arbete som beretts några av avdelningens 

medlemmar på vattenfabrikerna. Här framgår dock att det inte är någon fast anställning det är 

fråga om, utan att det arbete som ordnats är av tillfällig natur och utan tidsbestämning. Vidare 

är det bara ett fåtal av avdelningens medlemmar som fått arbete på detta sätt. Här rapporteras 

också att uppsägningstiden inte följts vid de uppsägningar som ändå skett vid München. Att 

detta senare ha åtgärdats, eller åter diskuterats, finns inga spår av i senare protokoll.184 

Hur förhåller sig då fackföreningen till utvecklingen under denna period? Innan vi 

undersöker detta närmare ska vi först summera vad vi kan säga om relationerna mellan 

Avdelning 15 och bryggeriernas ledning under denna period.    

Avdelning 15Avdelning 15Avdelning 15Avdelning 15    relationer med företagsledningenrelationer med företagsledningenrelationer med företagsledningenrelationer med företagsledningen    

När Saltsjöbadsavtalen undertecknas 1938 nämns detta under ett av Avdelning 15:s möten 

                                                           
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Rapport från kommitterade och underhandlingar, december 1933, i protokoll från medlemsmöten, 

Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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under punkten rapporter. Sekreteraren skriver: “Ordföranden sa att dessa åtgärder voro till för 

att förhindra onödiga konflikter, en sak vi alltid undvikit”.185 Även i en minnesskrift utgiven 

vid avdelningens 30-årsjubileum kommenterar man detta; “Vi ha alltid velat undvika 

strejktaktiken och strävat efter fredliga uppgörelser med arbetsgivarna.”186 Dessa rader är 

talande för relationerna mellan Avdelning 15 och Stockholms Bryggerier ABs ledning. 

De goda relationerna mellan fackföreningen och arbetsköparna kan illustreras 

ytterligare; så är Bertil Almgren, vice direktör för hela Stockholms Bryggerier, inte bara en 

särskilt inbjuden gäst vid Avdelning 15:s 30-årsfest 1931, utan dessutom den första person som 

nämns och tackas i ordförande Anna Johansson-Wisborgs öppningstal vid denna tillställning.187 

Här kan noteras att den lokala situationen vid bryggeriet, i likhet med den i det 

verkstadsföretag i Hedemora Maths Isacsson undersöker, är en som bäddade för 

klassamarbetssträvandena. Avdelning 15 verkar inte anse att Saltsjöbadsavtalet är någonting 

som läggs på dem uppifrån, utan den politik det representerar är snarare väl förankrad i 

avdelningen. Bristen på diskussioner om strejker eller andra konfliktåtgärder i protokollen även 

under tider som beskrivs som mycket svåra pekar i samma riktning som dessa fragment ur 

protokoll och minnesskrifter. 

Avdelning 15:sAvdelning 15:sAvdelning 15:sAvdelning 15:s    strategier vid arbetststrategier vid arbetststrategier vid arbetststrategier vid arbetstidsförkortningenidsförkortningenidsförkortningenidsförkortningen    

Detta uttrycks också i synnerhet i avdelningens huvudsakliga svar på avskedandena, 

permitteringarna och den sänkta arbetstiden under perioden. Avdelningen lyckas, som vi ska 

se, tillskansa sig en viss makt över nyanställningarna vid bryggerierna, och har åtminstone 

under den här undersökta perioden viss ensamrätt på att tillsätta arbeterskor när dessa behövs 

och platser blir lediga. Materialet tillhandahåller inga bevarade skriftliga kontrakt eller 

uppgörelser, och kollektivavtalen rymmer inga paragrafer rörande detta. I de minnesskrifter 

som avdelningen gett ut vid sina jubileumsfester finns heller inte ett ord skrivet om detta 

arrangemang. I fackföreningens och företagets mötesprotokoll och korrespondens, finns dock 

flera bevis på en sådan uppgörelse.  

En upprinnelse till denna ordning går möjligen att utläsa i ett protokoll från ett 

styrelsemöte i maj 1931; här rapporteras att ordföranden har hemställt hos ledningen för 

bryggerierna att de som nu avskedats först ska får arbete när sådant åter finns att tillgå, 

                                                           
185 Protokoll från medlemsmöte, 2 feb 1939, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
186 Berättelse över Svenska bryggeriindustriarbetareförbundets Avdelning 15:s 30-åriga verksamhet (1931), s. 

34 
187 Telegram från Bertil Almgren; Manuskript till Wisborgs tal. Handlingar rörande 30-års-Jubiléet. Båda: 

Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
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någonting som ledningen inte verkar ha haft någonting att invända mot.188 

Under 1930-talets första år besöker också fackföreningsavdelningen vid ett flertal 

tillfällen företagets ledning i syfte att ordna mer arbete åt de medlemmar som står utan. 

Resultaten varierar, och är säkerligen betingade av konjunktur- och årstidsväxlingar likväl som 

förhandlingarnas gång.189    

Ett tydligt tecken på att denna praktik i någon mån formaliserats finns i ett 

styrelsemötesprotokoll från den 21 februari 1935; där finns en anteckning om att styrelsen 

diskuterat huruvida man velat behålla “den förmånsrätt man lyckats få”, nämligen att ha hand 

om nyanställningen av de arbetslösa på samma sätt som under förra året. Styrelsen uttalar sig 

för detta, vilket även det ordinarie medlemsmötet gör när frågan dryftas där någon månad 

senare.190 

En kopia på ett brev till en fru Margit Andersson, daterat 7 maj 1937, ger vid hand att 

Avdelning 15 länge behöll viss kontroll över anställningarna. Fru Andersson har uppenbarligen 

skrivit till avdelningen för att söka arbete vid bryggerierna, för ordförande Anna Johansson-

Wisborg svarar att hon ska be att få sända henne till apotekarnas vattenfabrik, men att hon 

först måste se till de 29 som tillhör fackföreningen men ännu inte ha arbete. Hon ber att få 

återkomma vid pingst.191 Bland korrespondensen finns även ett brev från en Anna Andersson 

som saknar årtal, där brevskrivaren talat med en av disponenterna vid bryggerierna för att 

skaffa anställning till sin dotter, och av dessa “blivit ombedd höra med Fru Wisborg”.192  

Även i företagsmaterialet hittar vi spår av denna uppgörelse, men inga djupare 

redogörelser för den. I ett protokoll från disponentsammanträdena kan vi läsa följande: 

 

Meddelade herr Engström, att några arbeterskor på AMA [Apotekarnas 
Mineralvattenfabriker], som tidigare varit anställda vid bryggerierna, efter framställning 
från fru Wisborg erhållit löfte att så snart tillfälle yppades till mera stadigvarande arbete å 
bryggerierna få återgå dit. Då frågan om dylik förflyttning nyligen blivit aktuell genom att 
behov förelåg å Münchens bryggeri, hade nu fru Wisborg utan vidare beordrat 
arbeterskorna att hos arbetsledningen på AMA anmäla förflyttningen. Denna skulle ske 
endast efter ett par dagars varsel, vilket vållat AMAs arbetsledning en del svårigheter. Det 
beslöts uppdraga åt herr Engström att hos fru Wisborg påpeka, att om dylik förflyttning 
framledes skulle ske, disponenten å resp. företag i god tid skulle underrättas om den 
förflyttning som önskades.193  
 

                                                           
188 Protokoll från styrelsemöte 5 maj 1931, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
189 Exempel på sådana möten i Protokoll från medlemsmöten 7 dec 1933, 5 mars 1934, 4 apr 1935, Protokoll från 

styrelsemöten 6 jan 1936. Samtliga Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
190 Protokoll från styrelsemöte den 24/2 1935, Protokollbok 1924-1936; Protokoll från ordinarie möte 4/4 1935, 

Protokollbok. Båda Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
191 Korrespondens, Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 15:s arkiv, ARBARK. 
192 Ibid. 
193 Protokoll från disponentmöte, 9 jun 1937, Bok 1936-1937, Stockholms Bryggeriers arkiv. 
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Även om företagsledningen uppenbarligen tyckte att Avdelning 15 överskridit sina 

befogenheter här, är det ändå anmärkningsvärt att föreningens ordförande var i en position där 

hon kunde lägga sig i frågan om förflyttning av arbetskraft mellan bryggerierna utan att 

konsultera disponenterna. Avdelningens inflytande över anställningarna sträckte sig 

uppenbarligen längre än över ett enskilt tillfälle. 

Denna relation mellan fackföreningen och Stockholms Bryggerier AB verka ha varit 

ytterligare ett område där på bryggerierna skillnader fanns mellan de manliga och kvinnliga 

arbetarnas situation. En genomgång av samtliga protokoll från de möten som styrelsen i 

Bryggeriindustriarbetareförbundets Avdelning 1 höll under perioden 1926-1942 visar nämligen 

ingenting som tyder på att ett liknande arrangemang skulle ha funnits mellan Stockholms 

Bryggerier AB och den manliga avdelningen.194  

Jämfört med Avdelning 15:s agerande under föregående period kan vi alltså här se att 

en specifik strategi, där man framförallt slår vakt om sina medlemmars arbetstid och 

sysselsättning, tydligare växer fram. Detta är säkerligen en viktigare strategi för Avdelning 15, 

Bryggeriindustriarbetareförbundets enda kvinnoavdelning, men kampen för arbetstid är i viss 

mån även en del av förbundets kamp i stort. 1936 års förbundskongress beslutar nämligen, i 

ljuset av hur ”Maskinerna ha betydligt minskat arbetstillfällena inom bryggerierna”195 och hur 

arbetstiden minskat på flera av landets större bryggerier, att verka för 40 timmars arbetsvecka 

med bibehållen lön.196 

I detta ljus framstår de goda relationerna mellan Avdelning 15 och Stockholms 

Bryggeriers som allt annat än godtyckliga. Antagligen var de inte heller helt och hållet grundade 

i en från fackföreningen defaitistisk inställning till arbetskonflikter orsakad av den misslyckade 

strejken under 1920-talet. I ett arbete med hög säsongsvariation, som var i hög grad möjligt att 

effektivisera med tekniska medel, och som redan var homogent sett till differentiering och 

hierarkier inom yrket, var förstås utbytbarheten hög. De förhållandevis låga 

kvalifikationskraven förstärkte detta faktum ytterligare. I denna situation var fredliga 

uppgörelser antagligen det mest strategiska valet för avdelningen. Vidare kan vi här tala om till 

hög grad sammanfallande intressen för fackföreningen och företagets ledning. Det låg givetvis i 

avdelningens intresse att få vad arbete som var möjligt att komma över för dess medlemmar. 

Samtidigt kan en informell uppgörelse som den med fackföreningen knappat betraktas som en 

uppoffring eller en social tjänst från företagets sida sett; de tjänade givetvis på att ha en ständigt 

tillgänglig reserv av van arbetskraft. 

                                                           
194 Efter genomläsningar av styrelseprotokollböcker 1926-1931, 1930-1935, 1935-1945. 
Bryggeriindustriarbetareförbundet Avdelning 1s arkiv, ARBARK. 
195 Motion nr. 51. Bryggeriindustriarbetareförbundet (1936): Kongressprotokoll. 
196 Ibid. 
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Avdelning 15Avdelning 15Avdelning 15Avdelning 15    inom Bryggeriindustriarbetareförbundetinom Bryggeriindustriarbetareförbundetinom Bryggeriindustriarbetareförbundetinom Bryggeriindustriarbetareförbundet    

Under perioden kämpar avdelningen också för sina medlemmars rätt till arbete på ett annat 

plan. Under början av 1930-talet är nämligen gift kvinnas rätt till arbete en omdiskuterad fråga 

i fackföreningsrörelsen. I förbundets tidning Bryggeriarbetaren trycks vid denna tidpunkt ett 

par artiklar som understryker att gifta kvinnor bör avstå från arbete, åtminstone i de fall när 

deras män arbetar, för att på det sättet dela på det tillgängliga arbetet. En artikel, osignerad och 

placerad under rapporter, redogör i okritiska ordalag för hur tysk fackföreningsrörelse tagit 

avstånd från gift kvinnas deltagande i förvärvsarbete. Artikeln jämför gifta arbetande kvinnor 

med strejkbrytare och säger att "[d]et kan ej göras någon bärande invändning mot, att hustrun 

hålles borta från hemmet och uppfostra barnen, då det skulle vara till oerhört stor fördel för 

arbetarklassens höjande och kulturella utveckling”.197 Till förbundets kongress år 1931 har 

också en motion som önskar att denna fråga diskuteras inkommit. Protokollen redogör för en 

längre debatt, där bland annat bryggeriarbetare från Göteborg menar att en begränsning vore 

rimlig. Dessa framhåller också att sådana arrangemang redan gjorts lokalt i vissa fackklubbar 

bland Göteborgs bryggerier.198 Kongressen som helhet står dock inte bakom dessa uttalanden; 

flera talare påpekar att förbundet hellre borde verka för en allmän arbetstidsförkortning. 

Denna linje företräds också av de av Avdelning 15:s medlemmar som yttrar sig i diskussionen. 

Kongressen tar inget beslut rörande denna motion, utan låter diskussionen utgöra svar på 

frågan.199 

 

Ytterligare en aspekt av de kvinnliga tappningsarbeterskornas arbete och försörjning vid 

Münchenbryggeriet, som jag gärna hade velat utreda vidare, men som jag funnit för 

tidskrävande, är frågan om arbeterskornas civilstånd. Som nämnt i bakgrundsavsnittet ser den 

här perioden en minskande andel kvinnor på arbetsmarknaden och en stigande 

giftermålsfrekvens. Vissa indikationer finns på att flera av Avdelning 15:s medlemmar var gifta; 

Ordförande Anna Johansson-Wisborg nämner detta vid en av 

Bryggeriindustriarbetareförbundets kongresser.200 I protokollet till den konferens med 

representanter från bryggerinäringen som hölls i Rationaliseringsutredningens regi nämner vide 

direktör Bertil Almgren att såväl avskedanden som arbetstidsförkortningar skett med hänsyn 

till försörjningsförmåga. Det hade därför varit av största intresse att undersöka huruvida 

andelen gifta och ogifta kvinnor i tappningsavdelningen förändras under denna period. 

                                                           
197 Bryggeriarbetaren 3/1931, s. 8 
198 Bryggeriindustriarbetareförbundet (1931): Kongressprotokoll. s. 60 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
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Arbeterskornas civilstånd är också av relevans för den ovan förda diskussionen om 

reservarbetskraft. 

Tyvärr har jag inte hunnit med detta arbete inom ramen för föreliggande uppsats. 

Stockholms Bryggerier AB har efterlämnat material som kan användas för att undersöka detta, 

men det är ett mycket omfattande sådant. En samling med personalkort anger samtliga 

anställdas civilstånd, men denna är sorterad endast efter efternamn, täcker en period på flera 

decennier, och skiljer inte på något sätt mellan företagets olika arbetsplatser.201 En genomgång 

av dessa i kombination med lönelistor, eller med mantalslängder eller rotemansarkiv, hade 

säkerligen kunnat ge ett tillräckligt gott svar här. Jag har dock bedömt denna forskningsuppgift 

som allt för omfattande, och får här nöja mig med att konstatera att det är en faktor som utan 

tvekan spelade in i förloppet, och som vore av intresse att undersöka framöver. 

Perioden efter 1936Perioden efter 1936Perioden efter 1936Perioden efter 1936    

Efter 1936 förbättras åter arbetarnas situation vid Münchenbryggeriet till viss del. 

Produktionsvolymen, som stabiliserats under 1936, börjar långsamt stiga igen, och med den 

stiger även arbetarantalet.  

Under slutet av 1930-talet införs alkaglas, en ny flasktyp som använder metallkapsyl istället för 

naturkork, i allt större utsträckning. Oenigheter mellan avdelningen och de olika bryggerierna 

uppstår under slutet av 1930-talet när alkamaskiner börjar användas i större utsträckning, 

eftersom det saktar ner timproduktionen vid vissa kolonner och därmed arbeterskornas löner. 

Vid 1940-talets början sker åter en större koncentration, i samband med vilken ytterligare 

rationaliseringsåtgärder och investeringar i ny teknik förekommer; vid denna period fluktuerar 

såväl arbetarantal som proportionerna mellan den manliga och kvinnliga arbetarstyrkan 

kraftigt. Först under denna period genomförs också i bryggeriet omfattande arbetsstudier. En 

djupare genomgång av denna period och dessa frågor faller dock utanför uppsatsens ramar. 

 

Sammanfattning och avslutande diskussionSammanfattning och avslutande diskussionSammanfattning och avslutande diskussionSammanfattning och avslutande diskussion    
För att kort återknyta till mina ursprungliga frågor så kan arbetet i den kvinnodominerade 

delen av produktionen vid Münchenbryggeriet under min period beskrivas som ett typiskt 

tempoarbete. Vidare var det ett arbete i produktionens slutskede, och kan beskrivas som ett 

förpackningsarbete. Det passar väl in på den beskrivning Annika Baude ger av kvinnoarbete i 

de livsmedelsföretag hon undersöker i Kvinnans plats på jobbet.202 Arbetet var ett mindre 

                                                           
201 Handlingar rörande personalen, Stockholm Bryggerier ABs arkiv, CfNH. 
202 Baude (1992) s. 85 
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kvalificerat sådant, och krävde endast inlärning av ett fåtal handgrepp, även om det sedan 

förelåg viss inlärningstid för att kunna göra dessa i högt tempo. Även detta stämmer överens 

med bilden i de företag Baude undersöker nära 40 år senare.203 Arbetet i tappningsavdelningen 

präglades även av avsaknad av en långt utvecklad och hierarkisk arbetsdelning. De uppgifter 

som varje arbetare genomförde var små, avdelade avsnitt av produktionen, men med undantag 

av de män som skötte tappningsmaskinerna roterade arbeterskorna regelbundet 

arbetsuppgifter, så ingen var låst till endast ett moment. Arbetet var vidare ett säsongsarbete, 

och antal anställda varierade kraftigt med säsongerna. Till sist präglades arbetet i 

tappningsavdelningen av att de som utförde det fick lön efter kollektivt ackord, snarare än 

individuell timlön.  

Under den undersökta perioden skedde förändringar av arbetet i tappningsavdelningen. 

Här förekom dock inte några omkönanden av arbetsuppgifter. Det förekom under perioden 

ingen strävan från de manliga arbetarna att överta arbetsuppgifter i tappningsavdelningen, och 

inget tidigare manligt arbete sönderdelades eller förändrades på ett sådant sätt att kvinnor gavs 

rum i det. Då kvinnornas arbete var okvalificerat, och arbetsuppgifterna redan i hög grad var 

uppdelade mellan arbetarna, skedde heller ingen ytterligare differentiering eller förändrad 

arbetsdelning inom kvinnornas avdelning. Istället förändrades arbetet genom att ny teknologi 

infördes, arbetsintensiteten höjdes och arbetskraftsbehovet minskades. Förändringen skede 

alltså med tekniska, snarare än organisatoriska medel. Under min period infördes också 

automatiska transportband, men dessa påverkade inte arbetsdelningen eller produktionens 

natur i högre grad, då arbetsmomenten i tappningsavdelningen redan tidigare var uppdelade i 

hög grad. Slutligen förändrades arbetet på det sättet att kvinnorna i tappningsavdelningen gick 

ner väsentligt i arbetstid under perioden. 

När företagsledningen diskuterar de förändringar som gjorts av produktionen under 

min period är den ekonomiska situationen under i synnerhet 1930-talets första halva en 

återkommande punkt. Den dåliga konjunkturen och den höjda maltskatten tvingade fram 

förändringar, menar man. Även det tidigare införandet av 8 timmars arbetsdag anförs som en 

orsak till förändringarna. Samtidigt understryker man, exempelvis under branschkonferensen i 

Rationaliseringsutredningens regi, att förändringarna skulle komma att genomföras ändå. I 

relation till uppsatsens utgångspunkter kan vi dels säga att vi här har en specifik historisk 

situation, där krafter satta i verkan av andra aktörer än en blind kapitalism är orsak till 

förändringar i produktionen. Staters agerande, inom och utanför Sveriges gränser, verkar ha 

varit viktiga här. Samtidigt är även konjunkturen en faktor, och som företagsledningen 
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understryker skulle dessa förändringar ändå kommit att genomföras. Vad vi kan säga är att det 

under den undersökta perioden funnits särskilt goda incitament till effektiviseringar och 

förändring av produktionen. 

Vad gäller kopplingen till den samtida rationaliseringsrörelsen så går det att diskutera 

hur tydlig denna varit under min period. Även om produktionen förändras, så förekommer 

inte tids- eller arbetsstudier, eller en ökande sönderdelning av arbetet under min period.  

Investeringar i nya maskiner och höjning av arbetets tempo kan inte på samma sätt som sådana 

åtgärder ses som unika för den tayloristiskt inspirerade rationaliseringsrörelsen. Stockholm 

Bryggerier ABs ledning saknade dock inte kontakt med denna, vilket illustrerats såväl av deras 

deltagande i Rationaliseringsutredningen som av kontakten med Industribyrån AB. Frånvaron 

av arbetsstudier och besläktade åtgärder måste därför förklaras. Frågan blir här i vilken mån en 

ökad arbetsdelning och enligt tayloristiska principer genomförd kunskapsinsamling alls varit 

möjlig. Arbetsprocessens utformning i tappningsavdelningen gjorde det svårare att införliva en 

tydligare arbetsdelning. Vad gäller kunskapsinsamlande så tyder ingenting i materialet på att 

arbeterskorna i tappningsavdelningen skulle ha besuttit några hantverksfärdigheter eller 

kunskaper om arbetet som ledningen inte lyckades kontrollera. Snarare verkar arbetet i 

tappningsavdelningen redan innan 1930-talets modernisering varit ett styrt, okvalificerat 

tempoarbete.  

Med Boel Berners ord kan vi under perioden tala om en höjning av arbetets intensitet 

och produktivitet, båda genomförda främst med tekniska medel. Införandet av skiftarbete visar 

på en strävan efter en effektivare användning av maskinerna och byggnaderna. Denna hindras 

dock delvis av det vid perioden verksamma nattarbetsförbudet för kvinnor. Det Björkman och 

Lundqvist kallar utrymmesrationalisering förekommer också, i och med ombyggnationerna av 

avdelningarna. Med de åtgärder som ändå genomförs, och med företagets tydliga kontakt med 

rationaliseringsrörelsen, ligger det nära till hands att undra om inte specifika 

rationaliseringstekniker måste ses som uttryck för tendenser i ett kapitalistiskt samhälle, 

snarare än särskilda historiska fenomen. 

Ulla Wikander noterar i sin studie av Gustavsbergs porslinsfabrik att 

genusarbetsdelningen verkar kunna förändras under kriser eller omvälvningar.204 Vid en första 

anblick verkade detta vara fallet även i mitt material; min period ser en tydlig ökning och 

senare en lika tydlig minskning av andelen kvinnliga anställda. Undersökningen har dock visat 

att dessa förändringar inte går att anföra till en förändring i vilka arbetsuppgifter som utfördes 

av män respektive kvinnor, utan var betingad av införandet av ny teknologi och höjning av 

                                                           
204 Wikander (1988) s. 229 
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arbetets intensitet. Genusarbetsdelningen förändrades alltså bara i så motto att företaget under 

en period var i högre grad en kvinnodominerad arbetsplats. Ingenting tyder på att männen i 

avdelning 1 under perioden ska ha krävt att arbete i tappningsavdelningen ska ges till män. Inte 

heller de teknologiska förändringarna i produktionen för med sig någon förändring i 

genusarbetsdelning. Relaterat till den tidigare forskningen är detta endast på ytan en avvikelse. 

De Groot och Schrover tillskriver ny teknologi viss egen agens när det gäller omkönanden av 

arbetsuppgifter, men sätter denna förändring i samband med radikalt ny sorts av teknologi, 

importerad från platser där genusarbetsdelningen av en eller annan orsak varit annorlunda. 

Wikander talar istället om införande av ny teknologi som någonting som ofta sammanfaller 

med förändringar i genusarbetsdelning, men förlägger själva drivkraften bakom sådana till 

förändringar till förändringar i hierarkier och arbetsdelning överlag. Ny teknik introduceras ofta 

i sådana situationer, men är i sig inte drivande. På Münchenbryggeriet förekom under perioden 

vare sig drastiska förändringar av arbetsdelningen i stort eller import av ny teknologi från 

miljöer med annan genusarbetsdelning. 

Under den första delen av den här undersökta perioden gjorde den goda konjunkturen 

att Avdelning 15 efter 1924 års strejk inte hade många anledningar att använda stridsåtgärder. 

Man valde även att i det längsta inte uppsäga de avtal man slutit. Företagets expansion och 

ökande behov av arbetskraft gjorde att ledningen och arbetarna hade i hög grad 

sammanfallande intressen, varför relationerna mellan fackföreningen och företagets ledning var 

goda.  

Under undersökningens senare period försämrades relationerna mellan arbetare och 

arbetsköpare på många andra håll i det svenska samhället. Skotten i Ådalen 1931 rev upp de 

tidiga samarbetsförsöken mellan Landsorganisationen och Svenska Arbetsgivarföreningen. 

Detta syns ingenting av i mitt material. Snarare blir relationerna mellan fackföreningen och 

bryggeriernas ledning under denna period bättre. Detta tolkar jag som en tydlig strategi från 

avdelningens sida. Efter införandet av arbetskraftsbesparande maskiner, och under 

företagsledningens minskande användning av arbetskraft särskilt i tappningsavdelningen, väljer 

Avdelning 15 att värna sina medlemmars sysselsättning och löner. Goda relationer med 

företagsledningen var förstås en förutsättning för en sådan strategi. Vi kan alltså tala om att i 

relation till företagets ledning utmärktes Avdelning 15:s agerande av ett samförstånd, baserat på 

för tillfället sammanfallande intressen. 

Avdelningens val av strategier sker vidare självständigt från den andra, manliga, 

avdelningen vid företaget. Avdelningarna sluter separata avtal, och samarbetet sträcker sig inte 

mycket längre än att man förhandlar vid samma bord. Även om inte heller den manliga 

avdelningen tar till några stridsåtgärder eller utkämpar några nämnvärda konflikter under 
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perioden så finns ingen uppgörelse mellan arbetare och företagsledning om tillgång till arbete 

på samma sätt som är fallet med Avdelning 15. Som vi har sett bottnar detta delvis i skillnader 

i hur arbetet såg ut för de olika grupperna. Den högre säsongsvariationen och de lägre 

kvalifikationskraven medförde att utbytbarheten var större för den kvinnliga arbetargruppen, 

varför en sådan strategi var viktigare för dem. 

I förhållande till fackföreningsrörelsen i stort förde Avdelning 15 för det första samma 

kamp i det förbund de ingick i som de förde på arbetsplatserna; en kamp för sina medlemmars 

sysselsättning och arbete. Den manliga försörjningsnormen, som redogjord för av Wegerman, 

kom till uttryck även i fackföreningsrörelsen. Som debatten under 

Bryggeriindustriarbetarförbundets kongress 1931 visat, var avdelningen dock inte ensamma i 

denna kamp, utan verkar snarare ha haft stor del av sitt förbund med sig. Diskussioner om 

inskränkning av gift kvinnas rätt till arbete förekom i förbundet, men ingenting sådant skedde 

på högre nivå än de enskilda arbetsplatser som nämns under kongressen. Även i LO i stort 

stred man för sina medlemmars löner. För det andra kan avdelningens valda strategier sägas 

rimma väl med de som Bryggeriindustriarbetareförbundet som helhet valde under perioden. 

Konfliktnivån är som vi sett låg även sett till hela förbundet under perioden. Att den fackliga 

kampen till stor del blir en kamp för arbetstid är även det ett område där Avdelning 15:s 

strategier motsvarar förbundets, om än inte hela fackföreningsrörelsen. Som vi sett i 

kongressprotokollen drev förbundet tidigt krav på 40 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. 

Avdelning 15:s agerande under denna period kan också relateras till Isacsons diskussion 

av framväxten av klassamarbetspolitiken under 1930-talets slut. I likhet med Isacsons 

undersökning präglar en misslyckad strejk under periodens början avdelningens strategier 

under den undersökta perioden. Här finns dock även andra aspekter som måste ha spelat in; 

den ekonomiska krisen och en hög utbytbarhet bäddade för en strategi där goda relationer med 

företagsledningen var centrala. Just utbytbarheten visar också på hur genus kan ha haft en - 

ännu relativt outforskad - roll i framväxten av klassamarbetsprojektet, då mindre kvalificerade 

yrken med hög utbytbarhet inte sällan var kvinnoyrken. 

Undersökningen av Avdelning 15 kan även relateras till den diskussion om kvinnlig 

sam- eller särorganisering som förts i tidigare forskning. Det faktum att kvinnorna vid 

bryggerierna agerade som en självständig avdelning möjliggjorde vissa strategier som de kanske 

inte hade kunnat utveckla annars. Såväl en önskan att agera på ett visst, från den manliga 

föreningen avvikande sätt, som strävan efter högre mötesdeltagande kan sägas vara betydande 
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faktorer vid det ursprungliga bildandet av Avdelning 15, vilket är i linje med vad Carlsson-

Wetterberg framför i sin artikel om kvinnlig särorganisering205.  

 Sammanfattningsvis så har min undersökning lämnat ett mindre bidrag till 

förståelsen av hur genusarbetsdelning och produktionsrationaliseringar kan samverka, och hur 

de i vissa lägen ka fylla samma funktioner för ett företags ledning. Jag har även undersökt 

arbetsprocesserna i bryggeriindustrin under en period där inte mycket tidigare skrivits om 

dessa. Jag har vidare utforskat en liten del av den svenska modellens historia, och hoppats visa 

hur genus ka ha haft en roll i framväxten av dessa klassamarbetssträvanden. 

Jag har i denna uppsats velat prova verktyg och ansatser för historisk forskning. Såhär i 

slutet av arbetet kan jag konstatera att jag funnit arbetsprocessperspektivet användbart för att 

analysera genusarbetsdelning under den aktuella perioden, och att det säkerligen vore möjligt 

att genomföra fler liknande studier för samma period, men att behovet av att komplettera 

dessa med forskning om exempelvis arbetarrörelsen, försörjningsideal och välfärdsstaten 

förefaller reellt. För att återknyta till Heidi Hartmans diskussion om klass och kön så kan, 

menar jag, arbetsprocessperspektivet göra en hel del för att på en mikronivå förklara varför 

vissa platser i lönearbetets hierarkier i ett kapitalistiskt samhälle kommer att upptas av vissa 

grupper. För att se hur dessa strukturer och processer, väl identifierade, griper in i andra 

historiska processer behöver ytterligare perspektiv tillskjutas. De teoretiska verktygen 

erbjuder, som jag konstaterade i uppsatsens tidigare delar, utgångspunkter. De hjälper till att 

orientera undersökningen mot skeenden relevanta att studera. De erbjuder också prövbara 

ingångar och hjälp till förklaringar av dessa skeenden. För att sedan komma ner på djupet i 

förståelsen av dessa, behöver något skjutas till. En analys av den konkreta historiska situationen 

– arbetsmarknaden, det politiska läget, människors försörjningssituation, och kanske ytterligare 

teoretiska perspektiv.  Rörande föreliggande undersökning tror jag att i synnerhet ett 

perspektiv som tar hänsyn till mäns och kvinnors försörjningsförmåga skulle ha kunnat 

komplettera den här utförda undersökningen för att på ett djupare plan förklara det fackliga 

agerandet under den här undersökta perioden. Även rationaliseringsrörelsen, i andra branscher 

eller vid senare tidpunkter än den här undersökta, vore av intresse att studera med sådana 

verktyg. 

                                                           
205 Carlsson-Wetterberg (1987) s. 14 
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