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The purpose of this paper is to study the labour union Försvarsverkens Civila Personals 

Förbund section 36 in Karlskrona between 1939- 1949, which consisted of men and women 

who were employees of the naval shipyard. The labour union is studied by investigating their 

economy, membership number and amount of written rapports to and from the section and 

which labour questions they worked for. Besides this, the essay seeks to study if there was 

any development in the working process, for example if there occurred any modernization in 

the shipyard and if this is visible in the questions driven by the union. Another purpose of this 

paper is to compare section 36 in Karlskrona with section 41 in Malmö, by comparing which 

questions they worked for and the working process in the shipyards. The theory used in this 

paper is the so called conflict- theory, which states that conflict is either moving society 

forward, or creating chaos in the natural order, by the struggle for material resources. Conflict 

theory is a multi- faceted theory and therefore one interpretation, made by Bo Stråth, is used 

for this paper. When it comes to the method used in this paper, the one that is used is a 

comparative method with both quantitative and qualitative elements. The other aspect of the 

method comes from the conflict theory, as described by Stråth. 

 

The result showed that section 36 had a relatively good development between 1939- 1949: 

their economy increased and their membership increased overall, even though most factors 

changed for better or worse between each year. Another result was that section 36 and section 

41 were quite alike when it came to the two aspects that were investigated. In both sections 

the question of wages was the most important and in both shipyards the working process 

changed to some extent for the employees, which can be seen in the questions driven by both 

sections. 
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men inte minst, tack till mina vänner för all uppmuntran och för alla goda skratt under 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 

Det socialdemokratiskt styrda Sverige har en lång historia av en kämpande arbetarklass. En av 

de arbetsplatser där denna kamp pågått i över ett århundrade är varvsindustrin. I ett allt mer 

urbaniserat land är det dessutom lätt att glömma stor historia i små städer, exempelvis 

historien inom varvsmuren i Örlogsvarvet i Karlskrona, som trots sin långa historia i princip 

har glömts bort inom forskningen. Detta till skillnad från Göteborg och Malmö varvs historia 

som det har bedrivits mer forskning om. Denna uppsats kommer undersöka den lokala 

avdelningen av den nationella organisationen Försvarsverkens Civila Personals Förbund 

under mitten av 1900- talet, samt göra en jämförelse mellan avdelningens arbete i Karlskrona 

med en avdelnings arbete i Malmö. Uppsatsen blir därmed ett bidrag till två 

forskningsområden som behöver betydligt mer uppmärksamhet: den svenska arbetarrörelsen/ 

fackföreningsrörelsen samt varvsindustrins historia.  

 

Förutom att bidra till ett knapert forskningsområde ger denna uppsats en ökad förståelse till en 

samhällsklass. Arbetarklassen i Karlskrona fanns mestadels inom örlogsvarvet, då staden 

grundades just med syftet att stötta flottan och varvet.1 Genom att studera den fackliga 

verksamheten ges en ny inblick över människor på två både två nivåer: både gällande 

arbetarrörelsen som helhet, men även om arbetarna i en marin stad under mitten av 1900- 

talet. Vad ville dessa vanliga män och kvinnor förändra i sina arbetsliv? Vad var det viktigaste 

för dem på sin arbetsplats? 

 
Uppsatsen fortsätter i ledet av den förändring som skett inom historieforskningen. Det är inte 

längre enbart kungar och de ”storas” historia som är det enda viktiga. I denna uppsats studeras 

istället en grupp arbetande människor på närmre håll. 

 

  

																																																								
1	Hilson, Mary (2001), Cambridge University Press, Labour Politics in a Naval Dockyard: 
The Case of Karlskrona, Sweden c. 1880- 1925, s. 343 
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1.2 Disposition 
 
Denna uppsats inleds med en redogörelse över den tidigare forskningen inom området, där de 

stora namnen inom forskningen lyfts fram och sätts i relation till varandra. Detta avsnitt ligger 

tidigt i uppsatsen då de öppnar upp för och leder fram till denna uppsats syfte och 

frågeställningar. Då en viss bakgrundsinsikt är viktig för att förstå ämnet följer ett kort avsnitt 

som behandlar varvsindustrins innebörd samt en kort historisk tillbakablick över den svenska 

fackföreningsrörelsen. Efter detta presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsens epicentrum är det empiriska kapitlet, där det material som ligger till grund för 

uppsatsens resultat presenteras. Uppsatsens frågeställningar besvaras sedan i analysen och 

diskuteras i relation till tidigare forskningsresultat och vald teori i den följande diskussionen. 

Uppsatsen avslutas med ett resonemang kring hur ämnet kan användas i den svenska skolan 

och hur det kan kopplas till de aktuella styrdokumenten. 

2. Tidigare forskning 
 
Här presenteras den tidigare forskning som finns inom området och läggs till grund för denna 

uppsats syfte och frågeställningar. Även om viljan finns är det helt omöjligt att ge en helt 

täckande bild av den forskning som finns. Därför måste givetvis ett urval ske i belysandet av 

tidigare forskningsbidrag. De arbeten som presenteras här är därmed de som är relevanta för 

just denna uppsats. 

 

 2.1 Facklig organisation inom varvsindustrin 
 
I dagsläget är forskningen gällande fackliga föreningar på varven i Sverige mycket knapp. 

Huvudsaken av den forskning som finns behandlar de större varven i Malmö och Göteborg, 

betydligt mindre forskning har bedrivits om fackföreningar på mindre varv såsom på 

Örlogsvarvet i Karlskrona. Forskningen gällande den fackliga utvecklingen i Karlskrona 

Örlogsvarv samt forskning om de anställda är mycket knapphändig. Ett av få arbeten gällande 

facklig aktivitet på Örlogsvarvet är skrivet av Mary Hilson, som i sin artikel Labour Politics 

in a Naval Dockyard: The Case of Karlskrona, Sweden c. 1880- 1925 gör ett värdefullt bidrag 

till detta område. I artikeln undersöker Hilson vad som utmärkte varvsarbetet och relationen 

mellan anställd och arbetsgivare i det statliga Örlogsvarvet. Hon undersöker även hur det 
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faktum att Örlogsvarvet var statligt påverkade utvecklingen av fackliga föreningar, 2 samt hur 

skapandet av en fackförening påverkade arbetarnas gruppidentitet. Liksom flertalet av andra 

undersökningar som har gjorts inom området, är Hilsons artikel till viss del komparativ då 

hon jämför Örlogsvarvet med ett liknande varv i Storbritannien.3 Författaren går grundligt 

igenom organisationen av varvet samt arbetsfördelningen däri. Örlogsvarvet var mycket 

hierarkiskt upplagt, trots att de anställda var civila arbetade de inom en miljö som Hilson 

beskriver som högst militäriskt präglad. Ledaren för varvet var varvschefen, som svarade 

inför Kungliga Marinförvaltningen (KMF). På varvet fanns flertalet grupper, som kunde delas 

in i två huvudsakliga grupperingar: daglönare och män som annars arbetade till havs. Dessa 

män var därmed inte civila, till skillnad från daglönarna. Daglönarna var en oerhört viktig del 

av varvet då de var skickliga hantverkare, vars kunskap hade förts vidare från generation till 

generation. De icke- civila arbetarna arbetade med mer basala uppgifter, exempelvis lastning 

av material och som vakter. Användningen av dessa män blev allt mer kritiserad under 1860- 

talet och framåt vilket ledde till att arbetsstyrkan blev allt mer civil.4  

 

För att belysa relationen mellan anställd och arbetsgivare på varvet lägger Hilson även stor 

vikt vid att studera hur arbetet i sig gick till och hur det påverkade utvecklingen av en facklig 

förening där. Hon menar att varsarbetets natur gjorde det svårt för fackliga föreningar att växa 

fram, då arbetarna, trots att de flesta var civila, till viss del löd under militära regler. Detta 

innebar att de kunde straffas av militärrätten om de bröt mot dessa regler. Reglerna var bland 

annat att de inte på något sätt fick störa relationen mellan arbetsgivare och anställd, de fick 

inte tala om något som var irrelevant för arbetet, samla in pengar under arbetstimmar var 

förbjudet samt inget tryckt material fick spridas bland dem. Hilson påpekar att det inte går att 

veta hur strängt dessa regler implementerades, men att de ändock måste ha hindrat starten av 

fackliga verksamheter. Detta särskilt med tanke på att det enligt henne inte finns något bevis 

för att det fanns någon sorts facklig organisation innan 1900.5 Trots denna svårighet att forma 

fackförbund fanns det flera unika sätt som daglönare och andra anställda kunde påverka sin 

arbetssituation, menar författaren. Hon menar att arbetarna inte bör ses som underdåniga utan 

snarare som anställda som använde sin speciella relation med arbetsgivaren för egen vinning. 

Varvsanställda hade nämligen en ovanlig möjlighet att kommunicera direkt med sin högsta 

																																																								
2 Hilson, Mary (2001), s. 343 
3 Hilson, Mary (2001), s. 341 
4 Hilson, Mary (2001), s. 347 
5 Hilson, Mary (2001), s. 348	
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arbetsgivare: den svenska kronan. Sedan länge fanns ett etablerat system där anställda kunde 

skicka förslag till riksdagen eller till kungen. Kring sekelskiftet 1900 började dock arbetarna 

fokusera mer på att skapa ett nytt sätt att påverka, genom lokala fackföreningar. 6 Gällande 

föreningar och identitet skapar Hilson en överblick över hur den första fackliga föreningen på 

Örlogsvarvet, Karlskrona Varvsarbetareföreningen utvecklades till en allt mer inflytelserik 

organisation och kom att slås ihop med ännu en förening, Marinens Varvsarbetareförbundet 

(sic!) som skapades några år senare. Marinens Varvsarbetareförbund blev sedan del av en 

nationell organisation, Försvarsverkens Civila Personals Förbund och utgjorde där avdelning 

36. Hilson hävdar att en av de aspekter som gör arbetet inom Marinens Varvsarbetareförbund, 

eller avdelning 36, unikt var att det fanns en sådan liten grad av rivalitet mellan olika 

yrkesgrupper: alla varvsarbetare oavsett yrke var välkomna till föreningen och konflikterna 

mellan olika föreningar och avdelningar var mycket liten.7 Hilsons arbete används i denna 

uppsats då hon ger en relevant inblick i varvsarbetet och dess koppling till det fackliga 

arbetet. Till skillnad från denna undersökning lägger hon betydligt mer vikt vid relationen 

mellan arbetsledning och anställd/ facket men skillnaden är att hon inte gör för ett djupare 

explorativt resonemang om avdelning 36, vilket görs i denna undersökning. Hennes arbete 

fungerar därmed utmärkt att senare ställa i relation till denna uppsats, då hon behandlar 

samma ämne men på ett mer övergripande sätt. 

 

En uppsats med betydligt mindre omfång, men genom sitt bidrag till ämnets ringa forskning 

bör nämnas, är Arbetsgivarvänlig fackförening? – en studie av den fackliga verksamheten vid 

örlogsvarvet i Karlskrona 1924- 1938. I uppsatsen genomför Mattias Jonasson en jämförelse 

av den fackliga organiseringen vid Örlogsvarvet i Karlskrona med den fackliga föreningar vid 

det civila varvet Kockums i Malmö. Jonssons tes är att den fackliga organisationen på 

Örlogsvarvet i Karlskrona var mer arbetsgivarvänlig än facken vid civila varv i Sverige kring 

samma tid. Detta eftersom att varvet i Karlskrona har en längre historia vilket enligt honom 

kan leda till en högre lojalitet mellan anställd och arbetsgivare. Författaren genomför sin 

undersökning genom att jämföra de frågor som facken arbetade med, då han menar att 

arbetarnas inställning till sin arbetsgivare bör kunna utläsas i dessa frågor.8 Jonasson utgår 

från ett maktteoretiskt perspektiv i sin jämförelse då han anser att maktbegreppet är centralt i 

																																																								
6	Hilson, Mary (2001), s. 349 
7 Hilson, Mary (2001), s.357- 358 
8 Mattias Jonasson (2006), Arbetsgivarvänlig fackförening?- en studie av den fackliga 
verksamheten vid örlogsvarvet i Karlskrona 1924- 1938, s. 5 
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en diskussion av de fackliga organisationernas strävan.9 Författaren kommer fram till att 

Metalls avdelning 41 i Malmö inte har strejkat mer än Försvarsverkens Civila Personals 

Förbund i Karlskrona och att varvsarbetarna på Örlogsvarvet i Karlskrona verkar ha haft en 

bättre relation till arbetsgivaren på varvet. En av de frågor som avdelningen i Karlskrona har 

drivit mest är olika lönefrågor. Jonasson påpekar dock att det är mycket svårt att dra några 

välgrundade slutsatser gällande hans frågeställning utefter det material han har använt.10 

Däremot är det inte lämpligt att, som ovan nämnt, bortse från uppsatsen vid en behandling av 

tidigare forskning, då det för närvarande är mycket få uppsatser som behandlar 

Försvarsverkens Civila Personals Förbund eller den fackliga organiseringen inom 

Örlogsvarvet. Jonassons uppsats är på flera sätt lik denna, då samma material används och då 

även Jonasson undersöker vilka frågor som drevs. Däremot undersöks i denna uppsats fler 

aspekter inom avdelningen förutom vilka frågor som drevs. Dessutom undersöker Jonasson 

det fackliga arbetet decenniet innan denna uppsats omfång och lägger liksom Hilson mer vikt 

vid kopplingen mellan arbetsgivare och avdelning. Denna uppsats kan därmed sägas vara en 

fortsättning på arbetet som Jonasson började, men under en annan tidsperiod och med en 

komparativ del.  

 

I Från ackord till månadslön gör Thommy Svensson en grundlig undersökning av 

arbetspolitiken inom varven i Göteborg och Malmö. Svensson sammanfattar begreppet 

arbetspolitik som den strategi som en arbetsgivare har för att styra arbete och produktion i 

relation till de anställdas vilja.11 Han undersöker då framförallt fackföreningarna och 

lönepolitiken inom de svenska varven under 1900- talet.  Den akademiska avhandlingen är 

uppdelad i fyra kronologiska delar som tar upp olika aspekter av varvsindustrin.12 Svenssons 

avhandling är relativt unik i sitt syfte, något som författaren själv diskuterar. Att avhandlingen 

publicerades 1983 innebär att mycket av den grundläggande forskning om den fackliga 

utvecklingen som finns idag inte fanns, vilket gör att arbetet blir explorativt i hög grad. 

Svensson menar att då forskningen inom ämnet är så knapp har lett till hans beslut att göra 

arbetet deskriptivt, vilket innebär att han försöker beskriva vad som har hänt.13  

 

																																																								
9 Jonasson (2006), s. 10	
10 Jonasson (2006), s. 42 
11 Svensson, Thommy(1983), Från ackord till månadslön: En studie av lönepolitiken, 
fackföreningarna och rationaliseringarna inom svensk varvsindustri under 1900-talet, s. 5 
12 Svensson (1983), s. 1-3 
13 Svensson (1983), s. 15 
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I undersökningens första del redogör författaren för arbetspolitikens och fackföreningarnas 

framväxt. Därefter skildrar författaren övergången från varvens fokus på reparation till 

nybyggnad samt för den första utvecklingen inom standardisering och ackordssystemet vid 

sekelskiftet 1900.14 Liksom Stråth (se nedan) lägger därmed Svensson vikt vid 

arbetsprocessens förändring och då särskilt den tekniska utvecklingen och förändringen av 

arbetets karaktär, men menar att varvsarbetet vid 1900, trots stor förändring och ökad 

mekanisering, trots allt bara var mekaniserat till viss grad. Svensson hävdar att arbetet i sig 

var unikt då det, trots ansträngningar från arbetsgivaren, inte kunde standardiseras särskilt 

mycket: det förblev ett hantverk, om än i större skala.15  Trots att Svenssons uppsats handlar 

om de svenska varven i Malmö och Göteborg, för han in internationella händelser i sina 

resonemang.  Exempelvis diskuterar han hur det liksom i Sverige skedde stora förändringar 

inom varvsindustrin i världen under mellankrigstiden. På grund av det ökade fraktbehovet 

skapades en ny global marknad vilket förändrade skeppsproduktionsmarknaden. Svensson 

visar på hur till exempel i princip Japan kom ta över Europas produktion och hur en varvskris 

uppkom under 1970- talet. Trots detta menar Svensson att Sveriges varvsindustri blomstrade 

och att de stora svenska varven producerade betydligt mer än förr. 16 

 

Trots att Svenssons undersökning genomfördes för att antal år sedan är den relevant inom 

forskningsområdet idag. Den främsta likheten mellan Svenssons undersökning och denna 

uppsats är att bägge lägger stor vikt vid vilka frågor som fackföreningarna drev samt 

förändringen av arbetsprocessen (och därigenom modernisering och rationalisering). Detta 

trots att uppsatsernas syfte är olika. Dock är Svenssons uppsats mer övergripande, både 

gällande just fackliga frågor samt kronologiskt. I relation till hans uppsats blir detta arbete 

därmed mer av en mikrostudie, där mer fokus läggs på vissa år och enbart på den fackliga 

föreningen (inte på den politiska aspekten som Svensson har med).  

 

En av de största undersökningarna inom området gör Bo Stråth i Varvsarbetare i två 

varvsstäder- en historisk studie av verkstadsklubbarna vid varven i Göteborg och Malmö en 

undersökning som var en del i forskningsprojektet Svensk Varvsindustri i Göteborg vid 

																																																								
14 Svensson (1983), s. 33-36 
15 Svensson (1983), s. 34 
16 Svensson (1983), s. 291- 293 
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Göteborgs universitet.17 Stråths studie är komparativ då han jämför varven i Göteborg 

respektive Malmö. Författaren utgår från fyra huvudsakliga frågeställningar: Varför var 

varvsarbetarna i Göteborg fackliga aktiviteter länge så mycket svagare och så mycket senare 

utvecklade än arbetarna på Kockums? Varför var arbetarna vid varven i Göteborg från 1920- 

talet till 1960- talet så mycket radikalare än de i Malmö? Hur stark var radikalismen och vad 

var innehållet i och innebörden av den? Varför avtog radikalismen plötsligt under 1960- talet 

första hälft? Stråth menar att forskningen inom arbetarmobilisering och arbetarradikalism i 

huvudsak har utgått från en av två teorier: konfliktmodellen eller konsensusmodellen. 

Konfliktmodellen förklarar enligt Stråth historisk förändring, såsom facklig framväxt, genom 

olika parters konflikter över främst materiella tillgångar. Konsensusmodellen beskrivs som 

konfliktmodellens motsats. Istället för att hitta förklaringar i konflikter förklaras historien 

genom gruppers önskan att hitta sin plats i samhället. Vilsenheten, som leder till denna 

önskan, skapas då stora befolkningsgrupper från landsbygden flyttar in till industristäder, där 

de ställs inför en långt mer instabil verklighet och andra normer. Denna förvirring skapar i sin 

tur det missnöje som konfliktmodellen snarare förklarar via en kamp över tillgångar. När 

grupperna har lyckats orientera sig in i det för dem främmande samhället minskar detta 

missnöje och konsensus har uppnåtts. Inom denna förklaring blir därmed begreppet 

integration centralt. Stråth menar dock att konsensusmodellen lyckas behandla en aspekt som 

inte konfliktmodellen gör, nämligen det faktum att integrationen kan spela in på behovet eller 

möjligheten att skapa en konflikt. Författaren menar därmed att konsensusmodellen är en mer 

givande teoretisk ram och utgår från den i sin undersökning.18  

 

 Förutom konsensusmodellen utgår Stråth från förhållandet mellan arbetarklass, 

fackföreningsrörelse samt politik och utgår från dessa begrepp i sitt arbete.19 Stråth kommer i 

sin undersökning fram till att den fackliga verksamheten inom varvet i Malmö utvecklades 

tidigare än i Göteborg på grund av danska influenser samt då arbetsgivaren i Malmö var mer 

positivt ställd till de fackliga föreningarna. Kampen mellan facket och arbetsgivaren ledde till 

en maktbalans där den fackliga organisationen integrerades in i arbetsplatsen och att 

arbetsgivaren arbetade för kollektiva avtal snarare än att bekämpa facket. Stråth menar att 

varven i Göteborg var så mycket senare i sin fackliga utvecklig på grund av det mycket starka 
																																																								
17 Stråth, Bo (1982). Varvsarbetare i två varvsstäder: en historisk studie av 
verkstadsklubbarna vid varven i Göteborg och Malmö. Göteborg: Sv. varv 
, s. 1 (förord)	
18 Stråth (1982), s. 30-35 
19 Stråth (1982), s.307	
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patriarkaliska system som fanns där. Systemet gjorde det mycket svårt för anställda att 

organisera sig. Dessutom var arbetsgivaren mycket mer negativt inställd gentemot de fackliga 

föreningar som lyckades skapas än arbetsgivaren i Malmö. Arbetsgivaren på varven i 

Göteborg genomförde stora åtgärder för att hindra arbetarnas organisation, vilket Stråth menar 

snarare ökade arbetarnas vilja att engagera sig. Författaren hänvisar sedan till 

befolkningsökningen i Malmö respektive Göteborg för att förklara den fackliga 

organiseringen. Befolkningsökningen var betydligt större i Göteborg än i Malmö, vilket enligt 

Stråth är en förklaring till den större radikaliseringen där. Stråth tar även upp den ekonomiska 

faktorn, som är central i den konsensusmodell han använder, i sin slutsats då han menar att 

befolkningsökningen ledde till högre krav på lönehöjningar. Detta eftersom att de som 

flyttade in till städerna mestadels var lågutbildade arbetare med mycket låga löner.20 Gällande 

arbetsprocessens tekniska del menar Stråth att det utan tvivel skedde en stor förändring inom 

varven efter 1910- talet. Tidigare hade den kunskap och yrkesskicklighet krävts passerat från 

generation till generation, men då arbetet blev allt mer specialiserat och motoriserat behövdes 

inte den äldre generationen med denna hantverksskicklighet. Stråth konstaterar att missnöjet 

bland dessa arbetare ökade i takt med att de förlorade kontrollen över arbetsprocessen och 

enbart blev brickor i en alltmer systematiserad process.21 Denna undersökning är på flera sätt 

lik denna uppsats, trots den stora skillnaden i omfång. Liksom denna uppsats genomför Stråth 

en komparativ undersökning, men mellan två varv som enligt Stråth hade helt olika fackliga 

föreningar: till skillnad från denna uppsats där de två föreningar som jämförs är relativt lika. 

Liksom Svensson kommer Stråth in på förhållandet mellan arbetsgivare och anställd, något 

som skiljer hans uppsats från denna då denna uppsats undersöker den fackliga föreningen mer 

isolerat utan att väva in arbetsgivaren.  

 

2.2  Övrig forskning om facklig organisation i Sverige 
 

 
Jämfört med forskningsläget av facklig verksamhet i varvsindustri, finns det fler genomförda 

undersökningar gällande andra fackliga föreningar samt om den mer allmänna 

föreningsrörelsen i Sverige. Ett av dessa arbeten är uppsatsen Brytningstid- en studie av 

fackföreningsrörelsen i Grängesbergs gruvindustri 1933- 1945, skriven av Christoffer 

Rönnbäck. I sin uppsats ställer Rönnbäck gruvindustrin i Grängesberg i relation till den 

																																																								
20 Stråth (1992), s. 307- 309 
21 Stråth (1982), s. 313	
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svenska handeln och politiken under tiden före och under andra världskriget. Han undersöker 

därmed fackföreningsrörelsens politiska verksamhet och sätter den i relation till föreningens 

politiska och ekonomiska bedömningar. Rönnbäck undersöker material från två fackliga 

föreningar i Grängesbergs gruvindustri: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avdelning 1 

och Grängesbergs LS. Liksom denna uppsats är därmed Rönnbäcks till viss del komparativ, 

dock enbart inom samma geografiska område.22 Författarens slutsats är att det andra 

världskriget påverkade Grängesberg negativt då de fick en konjunkturnedgång, något som de 

fackliga organisationerna menade berodde på den minskade exporten av järnmalm till 

Nazityskland. Rönnbäck pekar vidare på ett visst samband mellan föreningarnas uppfattning 

av konjunkturerna: under lågkonjunkturer bedrev föreningarna frågor framförallt om 

arbetstillgång medan de under högkonjunkturer snarare var mer defensiva och 

protektionistiska. I sin komparativa analys kommer Rönnbäck fram till att det fanns en viss 

skillnad mellan hur de bägge föreningarna uttryckte sig: Svenska 

Gruvindustriarbetareförbundet avd. 1 var exempelvis mer optimistiska och spekulerande än 

LS. 

 

I sin uppsats lyckas Rönnbäck med att göra en komparativ undersökning om två lokala 

fackföreningar och koppla deras aktiviteter till den allmänna politiska och ekonomiska 

situationen i Sverige under kriget. Rönnbäcks arbete liknar på flera sätt denna uppsats. 

Liksom denna är hans undersökning komparativ och han behandlar ingående vilka frågor som 

drevs av föreningarna. Dessutom behandlar han ungefär samma tidsspann som denna uppsats 

då han undersöker åren innan och under andra världskriget. Dock behandlar inte författaren 

andra faktorer som kan ha påverkats av den ekonomiska och politiska situationen, som 

exempelvis medlemsantal. Det som skiljer Rönnbäcks uppsats från andra stora namn inom 

området såsom Stråths och Svenssons undersökningar är att han inte lägger någon som helst 

vikt vid relationen mellan de fackliga föreningarna och arbetsgivaren (var staten arbetsgivaren 

då?). Trots att han undersöker den allmänpolitiska och ekonomiska situationen saknas en 

diskussion om hur arbetsgivaren eller till och med den svenska staten påverkade situationen. 

Vad ansåg till exempel den svenska staten om att de föreningar han undersöker exempelvis 

försökte införa en blockad mot Nazityskland genom att sluta exportera järnmalm.23 Rönnbäck 

																																																								
22 Rönnbäck, Christoffer (2009), Brytningstid- en studie av fackföreningsrörelsen i 
Grängesbergs gruvindustri 1933- 1945, s. 10 
23 Rönnbäck (2009), s.3	
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går därmed direkt från utrikespolitik till Grängesberg utan att väva in det Sverige som fanns 

utanför fackföreningarna i sin diskussion. 

 

Ytterligare en uppsats som behandlar facklig organisation är Facklig anslutningsnedgång- 

minskande medlemsantal och anslutningsgrad inom IF Metall av Mattias Pessa. I sin uppsats 

undersöker Pessa den fackliga föreningen IF Metall mellan åren 1975- 2012. Syftet med 

arbetet är att skapa en historisk bakgrund över svenska fackföreningar genom att undersöka 

och belysa hur medlemsantalet inom IF Metall minskat under åren. Förutom detta undersöker 

Pessa om det är externa eller interna aspekter som orsakat den minskade anslutningsgraden, 

hur föreningen försöker motarbeta förändringen samt hur personer på olika nivåer (klubbnivå, 

facklig ombudsman för Hallandsregionen, ordföranden för IF Metall) uppfattar det 

postfordiska samhället.24Det postfordiska samhället utgör en del av den teoretiska 

anknytningen i uppsatsen. Begreppet innebär enligt Pessa övergången i produktionen från en 

mer statisk produktion till en flexibel produktionsprocess där produkten skräddarsys efter 

köparens behov och där arbetare inte längre arbetar vid endast en arbetsstation.25 Författarens 

slutsats är att höjningen av a- kassan samt regeringens politik är de främsta orsakerna till den 

minskade fackliga organisationen samt att människor på olika nivåer ser olika på huruvida 

postfordism för närvarande är utbrett i Sverige.26 Liksom denna uppsats är Pessas C- uppsats 

en studie av en lokal fackförening. Syftet med uppsatsen är även den relevant att jämföra med 

syftet med denna uppsats, då Pessas teoretiska utgångspunkt lägger vikt vid arbetsprocessen: 

en aspekt som återkommer i denna uppsats teori och som kommer att undersökas i denna 

uppsats.  

3. Bakgrund 
 

3.1 Facklig arbetarrörelse i Sverige 
 
Den fackliga arbetarrörelsen kan även betecknas som den svenska arbetarrörelsen, då de är 

två sidor av samma mynt. Den fackliga kampen kom nämligen att ta sig politiska uttryck, som 

skapandet av olika organisationer samt politiska partier, för att förändra hela det ekonomiska 

																																																								
24 Pessa, Mattias (2012), Facklig anslutningsnedgång- minskande medlemsantal och 
anslutningsgrad inom IF Metall, s. 4 
25 Pessa (2012), s. 18 
26 Pessa (2012), s. 38 
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systemet. Den politiska aspekten av fackrörelsen är därmed snarare ett medel än ett mål, men 

de bägge aspekterna har numera vävts ihop till begreppet arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen 

växte fram i industrikapitalismens spår, som en reaktion mot en hård arbetsmiljö utan 

rättigheter för arbetarna. Rörelsens primära mål var att förbättra arbetarnas materiella villkor, 

såsom högre lön, men detta kom att utvecklas och förändras till att omfatta även andra frågor. 

Den svenska fackföreningsrörelsens organisation har utvecklats under 1900- talet. De olika 

fackliga föreningarna skapade det socialdemokratiska partiet 1889 och sedan organisationen 

Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910, som inte var bundet till politisk verksamhet.27 

Under slutet av 1800- talet växer behovet av en rikstäckande, samordnande organisation fram. 

Under en kongress 1898 i Stockholm skapades Landsorganisationen (LO). 

Landsorganisationens uppgift var att skapa en bild över den fackliga organisationen i Sverige, 

stödja de olika föreningarna och förbunden vid konflikter samt samla och förmedla olika 

rapporter och meddelanden.28 

 

Flera av de största konflikterna i fackföreningarnas historia skedde under tidigt 1900- tal, 

såsom rösträttsstrejken 1902, verkstadslockouten 1905, mackmyra 1906 och storstrejken 

1909.29 Under storstrejken 1909 lade 290 000 arbetare, i drygt 41 fackförbund, ner sitt arbete. 

Landsorganisationen menade att de agerade i självförsvar, då föreningarna lokalt mötte hårt 

motstånd från respektive arbetsgivare i frågor om bättre arbetsvillkor och högre löner. 

Strejken resulterade i ett nederlag för arbetarna, då inget avtal skrevs på mellan de bägge 

parterna. Missnöje och misstro spreds inom föreningarna runt om i Sverige och 

medlemsantalet i fackföreningarna sjönk.30 En annan stor konflikt som utspelade sig något 

senare var metallstrejken 1945, som blev en av de mest komplicerade striderna på 

arbetsmarknaden. Grunden till konflikten fanns i den ekonomiska utvecklingen under och 

efter krigen: arbetsgivarnas vinster var höga men lönerna stod stilla och priserna i samhället 

ökade. Trots detta förde Landsorganisationen, de olika förbunden och Socialdemokraterna en 

mycket försiktig politik. Dessutom fanns stora splittringar mellan kommunister och 

socialdemokrater inom de respektive avdelningarna och förbunden. Inom framförallt 

varvsindustrin och byggnadsindustrin var kommunister generellt i majoritet. Strejken kom att 

omfatta verkstadsföreningens avtalsområde och omfattade 123 000 medlemmar från 
																																																								
27 Nordin, Rune (1988). Facklig arbetarrörelse: framväxt, idé, verksamhet i samhället. 
Stockholm: Tiden i samarbete med Landsorganisationen i Sverige, s. 18-23 
28 Nordin (1998), s. 72-73 
29 Nordin (1998), s. 89 
30 Nordin (1998), s. 107-111 
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Metallindustriarbetareförbundet och Gjutareförbundet.31 Strejken avbröts efter fem månader 

och resulterade i en än mer spänd situation inom arbetarrörelsen samt att 

Landsorganisationens kassa var nästan helt tömd. Arbetarna fick en löneökning på endast åtta 

öre i timmen.32 

3.2 Facklig arbetarrörelse och socialdemokratisk politik i Karlskrona och 
på Örlogsvarvet 
 

Den fackliga rörelsen i Karlskrona stad och på Örlogsvarvet började växa fram under slutet av 

1880- talet, då socialismen genom män som August Palm samt Oskar Kloo, började utmana 

stadens konservativa administration. Palm genomförde en kampanj i Blekinge under 1883, 

vilket resulterade i skapandet av de första, mindre fackföreningarna i länet. Kloo hade arbetat 

i Stockholm och där kommit i kontakt med socialismens idéer och återvände till sin hemstad 

Karlskrona 1883 för att sprida idéerna. Kloo kom att bli den främsta socialdemokratiska 

aktivisten i Karlskrona under sin tid.33 Åren efter 1900 kom att bli en vändpunkt inom 

politiken i Karlskrona, då socialister såsom Kloo fick allt mer inflytande i den lokala 

politiken. Även Karlskrona Varvsarbetares Förening var delaktiga i politiken under tidigt 

1900- tal, då föreningen exempelvis samarbetade med andra politiska, lokala organisationer.34 

 

Enligt många var varvet och dess dominerande plats i samhället en anledning till att 

arbetarrörelsen växte fram så pass långsamt under slutet av 1800- och början av 1900- talet, 

då varvsarbetare generellt var svåra att värva till det fackliga arbetet. Oavsett om detta 

stämmer eller inte, var varvsarbetarna en mycket viktig grupp för den växande arbetarrörelsen 

i Karlskrona. Exempelvis tilltalade riksdagsmän varvsarbetarna direkt och lockade med 

förbättringar av löner, pensioner samt arbetsförhållanden för att få deras röster. Dock blev inte 

varvsarbetarnas fackliga frågor en stor del av den lokala arbetarrörelsen.35 En av de grupper 

varvsarbetarna samarbetade med var Karlskrona Arbetarekommun: en av de tidigast grundade 

och största arbetarföreningarna i Karlskrona, som var en lokal del av det socialdemokratiska 

partiet.36 Arbetarekommunen hade sitt första möte redan 1896. Arbetarekommunen förde en 

																																																								
31 Nordin (1998), s. 179 
32 Nordin (1998), s. 186	
33 Hilson, Mary (2006), Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective- 
Britain and Sweden 1890- 1920, s. 184-187 
34 Hilson (2006), s. 189 
35 Hilson (2006), s. 207-208 
36 Hilson (2006), s. 178 
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ständig dialog med Karlskrona Varvsarbetares Förening, exempelvis 1902 då 

arbetarekommunens styrelse och Karlskrona Varvsarbetares Förening diskuterade ett 

eventuellt samarbete inför det årets kommunala val.37 

 

3.3 Varvsindustrin som arbetsplats  
 
Att undersöka och redogöra för en lokal fackförening utan att ge en bakgrundsbild av vad 

arbetarna i föreningen faktiskt arbetade med är mindre rättvist gentemot läsaren. Varvsarbete 

kan anses vara ett speciellt arbete med en unik arbetsprocess, vilket motiverar detta stycke där 

varsarbetets innebörd kommer presenteras. Vad är ett varv och vad innebär det att vara en del 

av varvsindustrin?  

 

Något förenklat innebär varvsindustri den specifika del av verkstadsindustrin som sköter 

reparation och produktion av fartyg och båtar. Vilka sorters båtar som byggs och balansen 

mellan reparation och nybyggnad har dock varierat över tid.38  Oavsett tid är det vissa 

aspekter av varvsarbete som knappt förändrades. Oavsett varv och i princip oavsett tid innebar 

varvsarbete arbete på stora områden i stora yrkesgrupper. Varje arbetare befann sig inte på 

samma plats och vid samma maskin under hela arbetsdagen, utan rörde sig fritt i området 

beroende på vad hans eller hennes arbetsuppgift innebar just då. Om exempelvis en 

arbetsledare eller varvschefen önskade finna en arbetare kunde det vara näst intill omöjligt att 

göra det, just eftersom att arbetarna rörde sig fritt över så stora ytor. Arbetet i en varvsindustri 

kunde därför vid första blicken se helt oorganiserat ut, vilket inte stämde då det i själva verket 

ansågs som mycket strukturerat av arbetarna själva. Ett unikt drag med varvsarbetet var 

därmed arbetarnas självständighet och värdet av deras kompetens: det var mycket svårt för 

arbetsgivaren att kontrollera vad sina anställda faktiskt gjorde under arbetstid och dessutom 

innehade, framförallt den äldre generationen arbetare, en helt annan hantverksskicklighet än 

arbetsgivaren vilket gjorde att arbetsgivaren till viss del inte kunde styra vad arbetaren lade 

sin tid på. För att få kontroll över arbetsprocessen nyttjade arbetsgivaren arbetsplatsens 

hierarkiska anda, då de äldre arbetarna fick i uppgift att övervaka de yngres arbetsinsats i 

arbetslag. Förutom detta användes även flexibla löner, så kallade ackord, för att öka 

arbetsviljan.39  

																																																								
37 Hilson (2006), s. 189	
38http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/varvsindustri  
39 Stråth (1982), s. 6-9	
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3.4 Varvsindustrin i Sverige 
 

Fram till i slutet av 1800- talet producerades nästan alla svenska skepp inom landet, vilket 

dock ändrades strax innan- och efter sekelskiftet då den svenska varvsindustrin tappade status 

till förmån för varven i Tyskland och Storbritannien. Den svenska varvsindustrin påverkas 

mycket av den internationella politiken, då exempelvis under det första världskriget då den 

utländska konkurrenskraften sjönk och då den egna svenska produktionen ökade. 

Varvsindustrin fortsatte utvecklas och expanderas under mellankrigstiden, då de svenska 

varven exporterade 60 procent av sin tillverkning under 1930- talet. En tid senare, under 

1960- talet, växte de dominerande varven (Kockums, Götaverken, Eriksberg) och kom att 

svara för över 90 procent av skeppstillverkningen i Sverige.40 

4. Syfte & frågeställningar  
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka en liten del av den svenska 

fackföreningsrörelsen i mitten av 1900- talet. Detta görs genom en undersökning av avdelning 

36 av organisationen Försvarsverkens Civila Personals Förbund, på Örlogsvarvet i Karlskrona 

mellan åren 1939- 1949. Uppsatsen får en explorativ och deskriptiv karaktär då den tidigare 

forskningen om föreningen är mycket knapp. Förutom detta syftar uppsatsen att göra en 

mindre komparation mellan Försvarsverkens Civila Personals Förbund avdelning 36 i 

Karlskrona och Metalls avd. 41 i Malmö, genom att jämföra vilka frågor som drevs inom 

respektive förening, samt huruvida det uppkom någon förändring av arbetsprocessen som 

påverkade det fackliga arbetet. Det kan tänkas att den fackliga föreningen i Örlogsvarvet 

exempelvis drev andra frågor än föreningen på Kockums i Malmö, då Örlogsvarvet var 

mycket mer geografiskt isolerat från andra stora industrier än Kockums och därmed möjligen 

hade andra fackliga frågor. Då Kockums var ett civilt varv och Örlogsvarvet var statligt, kan 

resultatet även visa på en eventuell skillnad mellan fackligt arbete inom ett statligt respektive 

civilt varv även om det inte är uppsatsens syfte. 

 

Uppsatsen kommer därmed fortsätta behandla aspekter som tidigare forskare redan har arbetat 

med (fackliga frågor, arbetsprocessens förändring) men utifrån material som bara två av dem, 

Hilson och Jonasson, har använt och utifrån nya frågeställningar.  

																																																								
40	http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/varvsindustri		
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De frågeställningar som besvaras i denna uppsats är: 

 

Två huvudfrågeställningar:  

1. Hur arbetade och förändrades Försvarsverkens Civila Personals Förbund avdelning 36 

mellan 1939- 1949? 

2. Arbetade avdelning 36 och avdelning 41 med liknande fackliga frågor och skedde en 

förändring av arbetsprocessen som påverkade vilka fackliga frågor som drevs i de 

bägge avdelningarna?  

 

Underfrågeställningar: 

- När hade avdelning 36 sina upp- och nergångar gällande medlemsantal 1939- 1949? 

- När hade avdelning 36 sina upp- och nergångar gällande aktivitetsmängd 1939- 1949? 

- Vilka frågor arbetade Försvarsverkens Civila Personals Förbund avd. 36 respektive 

Metalls avd. 41 med under 1939- 1949?  

- Kan det utifrån det valda materialet upptäcka någon utveckling av arbetsprocessen 

som påverkade det fackliga arbetet i de bägge föreningarna? 

5. Metod och material 
 

5.1 Metod 
 
Då ingen tidigare har gjort en uppsats med detta syfte och frågeställningar, på en lokal nivå, 

har ett visst mått av kreativitet och självständighet krävts gällande metodvalet.  

 
Denna uppsats har både kvalitativa och kvantitativa delar. Den är kvantitativ då en stor del av 

de aspekter som undersöks baseras på analysenheter som kan sammanställas och analyseras 

med siffror.41 Exempel på sådana analysenheter som undersöks är medlemsantal, ekonomiska 

tillgångar samt antal inkomna och utgående skrivelser.  

 

I uppsatsens empiriska undersökning finns även systematiserande inslag, då innehållet i års- 

och revisionsberättelserna klassificeras. Uppsatsens metod kan därmed liknas vid en 
																																																								
41Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 
(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik, s. 197 
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klassificerande analys, även om den inte är renodlad sådan då det i undersökningen inte 

används sig av klassindelningar eller idealtyper, vilket är vanligt i en sådan metod. Denna 

sorts systematiserande och klassificerande metoder hör till mer kvalitativa metoder, såsom 

kvalitativa textanalyser.42 Däremot är denna uppsats inte en sådan, man kan trots detta sägas 

ha kvalitativa inslag. Dessutom undersöks analysenheter som inte kan sammanställas med 

siffror på samma sätt. Exempel på detta är vilka frågor som drevs av avdelningen: något som 

undersöks men inte kan sammanställas med siffror. Därmed är uppsatsen både kvalitativ och 

kvantitativ. 

 

Uppsatsen är även en komparativ undersökning, då den innehåller en mindre jämförelse 

mellan avdelningen i Karlskrona och en avdelning i Malmö.  Denna komparation har till viss 

del inspirerats av forskare såsom Bo Stråth och Thommy Svensson, som gjort komparativa 

undersökningar inom ämnet. I likhet med deras undersökningar, är denna uppsats 

kronologiskt uppbyggd. Dock går det inte att tillämpa de metoder som har använts inom 

tidigare forskning, då deras arbeten är så mycket omfattande än detta och då deras syften är 

annorlunda. För denna uppsats är det istället snarare till stor del den teoretiska ansatsen som 

styr hur undersökningen genomförs (se under Teori). Då den teori som används är 

konfliktteorin, utgår uppsatsens fokusområde utefter ett par av de punkter som teorin anser 

viktiga för samhällsgruppers organisering. För att undersöka dessa punkter undersöks varven 

utefter aspekter som dessa faktorer motsvarar. Det som undersöks i materialet är därmed: 

medlemsantal, drivande frågor, ekonomi samt arbetsprocessens förändringar.  

 

Denna uppsats är som ovan konstaterat en till viss del komparativ undersökning, då den är 

just jämförande. Uppsatsens metod kommer utgå från en så kallad beskrivande jämförelse, 

vilket innebär att en komparation görs med syfte att få en bättre förståelse av någonting.43 

Även om uppsatsens huvudsakliga fokus är på Örlogsvarvet, kan information om Kockums 

alltså användas för att förstå Örlogsvarvet bättre. Som alltid vid komparativa undersökningar 

finns det vissa eventuella svårigheter. Ett av dessa är problemet att välja lämpliga 

jämförelsepunkter så att jämförelsen blir rättvisande. Det finns flera olika metoder att använda 

inom jämförande undersökningar för att undvika bland annat detta problem. Ett sätt att göra 

en komparativ undersökning är att välja två fall som är så lika varandra som möjligt. Dock 

																																																								
42 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, (2012), s. 210- 
211 
43 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012), s. 135 
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kan två fall som jämförs nästan aldrig ha exakt samma förutsättningar, något som därmed 

påverkar undersökningens resultat.44  

På grund av detta är det ingen slump vilka två avdelningar som har valts för komparationen. 

Kockums i Malmö valdes ut för uppsatsen då den fackliga utvecklingen där inte stod ut på 

samma sätt som i Göteborg gällande exempelvis radikalitet.45  Därför är det mer troligt att 

fackföreningarna i Malmö och Karlskrona var mer lika varandra, då ingen som tidigare 

forskat om fackföreningarna på Örlogsvarvet hävdat att de var exempelvis radikala (se 

tidigare forskning).  

 

Att jämföra den fackliga organisationen inom Kockums med den inom Örlogsvarvet kan dock 

anses vara problematiskt då de trots detta faktiskt var två relativt olika varv. Kockums var 

betydligt större än Örlogsvarvet och dessutom var det privatägt, till skillnad från Örlogsvarvet 

som var statligt. Ytterligare en skillnad är att Örlogsvarvet är mycket äldre än Kockums då 

Örlogsvarvet grundades på 1680- talet46 och Kockums år 1870.47 Komparationen i denna 

uppsats görs väl medveten om dessa skillnader. De skillnader som finns mellan varven är inte 

nödvändigtvis ett hinder för en jämförelse utan kan snarare ses som en grund för en givande 

och intressant undersökning. Även om varven kan sägas vara relativt olika var de bägge 

avdelningarna som jämförs relativt lika. De avdelningar som jämförs är avdelning 36 av 

Försvarsverkens Civila Personals Förbund och Metalls avdelning 41 i Malmö. Bägge 

föreningarna bestod av olika yrkesgrupper som alla arbetade inom respektive varv. Förutom 

av detta faktum har just dessa föreningar valts ut eftersom att de existerade under lång tid av 

1900- talet och då de var två av de största fackliga föreningarna inom respektive stad. 

 

För att få information om Metalls avdelning 41 i Malmö används arbeten av två forskare inom 

området, Bo Stråth och Thommy Svensson (se tidigare forskning). Att använda litteratur som 

grund i forskning, istället för primärkällor, är inte optimalt. Dock görs det i denna uppsats på 

grund av uppsatsens mindre omfång och den tidsbegränsning som finns. Denna uppsats 

omfång är så mycket mindre än den tidigare forskningen och därför är det inte rimligt att ha 

samma metod och samma omfång av material. Att utgå från Stråth och Svensson är en 

																																																								
44 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012), s. 150 
45 Stråth (1982), s. 307-309 
46 Bromé (1930), s. 43- 47 
47 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kockums-ab		
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förutsättning för att göra uppsatsen komparativ, vilket är viktigt då komparationer är vanligt 

inom forskningsområdet (se tidigare forskning) och givande även för just denna uppsats. 

 

Att göra en komparativ undersökning genom att använda två forskare som använt andra 

teorier och haft andra syften kan ifrågasättas. Deras huvudsakliga fokus ligger visserligen på 

andra saker än denna uppsats, då Svensson genomför sin undersökning utefter begreppet 

arbetspolitik och då Stråth undersöker radikalisering utifrån ett konsensusperspektiv. Även 

om de har andra teoretiska anknytningar samt andra frågeställningar tar de dock även upp de 

faktorer som kommer behandlas i denna uppsats. Dessutom ställs olika författares resultat 

alltid i relation till varandra i alla akademiska undersökningar, må så vara att det i denna 

uppsats även görs på ett mer systematiskt sätt. Det bör dock påpekas att Stråth och Svensson 

lägger upp sina arbeten på ett annat kronologiskt sätt än undersökningen i denna uppsats. 

Deras arbeten är mer kronologiskt övergripande då de lägger mindre vikt vid enskilda årtal 

och snarare exempelvis tittar på vilka frågor föreningarna drev under olika decennier. Dock 

innebär detta inget problem för denna undersökning då även den del av undersökningen som 

behandlar avdelning 36 kommer generaliseras, utifrån valda årtal.  

5.2 Avgränsningar 
	
Undersökningen kommer sträcka sig under ett tidsspann av 10 år: 1939- 1949, med nedslag i 

fem av åren. Denna begränsning görs av två skäl. Först och främst på grund av materialet. Det 

primärmaterial som används, styrelse- och revisionsberättelser från avdelning 36 i 

Försvarsverkens Civila Personals Förbund, finns endast från 1939 och framåt. För det andra 

är de valda åren intressanta att studera då framförallt det andra världskriget och 

efterkrigstiden pågår, vilket kan tänkas påverka den fackliga politiken. Då Stråths och 

Svenssons inte bygger sina undersökningar enbart på enskilda år, utan diskuterar utifrån ett 

mer övergripande perspektiv, kommer inte undersökningarna korrelera helt korrekt. Detta är 

dock inget problem då målet med den komparativa delen av uppsatsen inte är att göra en 

detaljerad jämförelse, utan att se på ett par faktorer gällande de fackliga organisationerna. 

5.3  Material och materialdiskussion  
	
De styrelse- och revisionsberättelser som är källmaterialet i denna uppsats, är text i tryckt 

form utgivet av Försvarsverkens Civila Personals Förbund. Styrelse- och 

revisionsberättelserna är lämpliga att använda då de är det källmaterial som tillhandahåller 
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mest information om avdelningens aktiviteter och frågor. Styrelse- och revisionsberättelserna 

innehåller bland annat styrelsens årsberättelser, där de går igenom det aktuella årets 

organisationsarbete. Berättelserna ger också information om avdelningens medlemsantal vid 

början och slutet av respektive år, hur många medlemmar som pensionerats, avlidit, lämnat 

föreningen eller blivit uteslutna, ekonomi, styrelsens sammansättning, antal möten som har 

hållits under året samt hur många som har blivit så kallat fristämplade, vilket innebar att 

medlemmen exempelvis insjuknat eller blivit kallad till värnplikt. I års- och 

revisionsberättelserna beskriver även avdelningen själv hur året har varit: vilka frågor de har 

arbetat med, vad de har genomfört och allmänt hur den politiska situationen i Sverige har 

påverkat dem. En eventuell risk med detta material är att det är missvisande, då det är 

styrelsen som skriver årsberättelsen. Möjligtvis uppfattar de inte det gångna året på samma 

sätt som de vanliga medlemmarna i avdelningen. Detta är dock mindre troligt då styrelsen 

förmodligen inte var så elitistisk, då även de var just varvsarbetare. En möjlig svårighet med 

att arbeta med detta material är att styrelse och revisionsberättelserna inte skrevs med 

utomstående läsare i åtanke. På grund av detta dokumenterar de inte alla frågor som har 

drivits under året, utan bara de som de själva ansåg var viktigast. Dessutom hänvisar de till 

avtal och använder begrepp som personer utanför föreningen kan ha svårt att förstå. Ett 

källkritiskt problem med detta material är att styrelse- och revisionsberättelserna trycktes året 

efter berättelserna behandlade. Detta gör att korrektheten i styrelse- och revisionsberättelserna 

kan ifrågasättas. Dock är det inte troligt att styrelsen och ekonomiansvariga skapade dessa 

berättelser utan att använda sig av protokoll från möten och annat material som gjorde att de 

inte enbart förlitade sig på minnet. 

 

Den komparativa delen av uppsatsen utgår från Bo Stråth och Thommy Svenssons arbeten 

inom området, det vill säga berättande källor.48 Bägge böckerna skrevs nära varandra i tid då 

de ingick i forskningsprojektet Svensk Varvsindustri i Göteborg som startades 1978 av Bengt 

Tengroth: direktör för Svenska Varv AB.49 Att uppsatsen delvis bygger på undersökningar 

som sponsrats av varvsindustrin själv kan skapa frågor om forskningen verkligen kan anses 

vara objektiv och fri från styrning, det vill säga tendensfri. Visserligen hävdar Stråth att han 

inte haft någon som helst styrning från Svenska Varv AB och att ingen har lagt sig i hans 

arbete.50 Det kan dock antas att forskningsprojektet indirekt syftade till att hävda vikten av 

																																																								
48 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik  
49 Stråth (1982), förord 
50 Stråth (1982), förord	
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varvsindustrin och fackföreningarna däri, trots att de inte direkt påverkade forskarna. Även 

författarnas kontakt sinsemellan kan skapa källkritiska frågor. Då böckerna skrevs nära 

varandra i tid är det högst troligt att Stråth och Svensson diskuterade sina slutsatser med 

varandra, vilket kan ha påverkat deras arbeten.  

 

Genom att ständigt förhålla sig källkritiskt gentemot Stråths och Svenssons studier har 

slutsatsen dragits att deras arbeten visserligen kan ha ett par aspekter som läsaren bör ha i 

åtanke, men att deras arbeten trots detta är lämpliga att använda om ett källkritiskt 

förhållningssätt genomsyrar läsningen. 

 6. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta avsnitt kommer den teoretiska anknytningen till denna uppsats redogöras för och 

motiveras. De mer kända namnen inom konfliktteoretisk forskning behandlas och läggs till 

grund för detta arbete. 

 

Denna undersöknings teoretiska ramverk utgår från ett så kallad konfliktteoriskt perspektiv. 

Konfliktteorier finns inom olika vetenskaper, såsom psykologin och sociologin, men även 

inom historia. Då exempelvis för att förklara folkrörelsers framväxt och samhällsgruppers 

beteende. Forskningen gällande konfliktteori är delad i två uppfattningar: antingen ses 

konflikter som drivande för utveckling, eller ses det som något som stör den allmänna, 

historiska ordningen.51   

 
Den tidigaste formen av konfliktteori skapades av Marx, som menade att den främsta 

samhällskonflikten är kampen mellan kapitalister och arbetare. Den moderna konfliktteorin 

började utvecklas av Georg Simmel, som var mer konservativ än marxisterna. Simmel och 

hans efterträdare Lewis Coser försökte båda visa att konflikter inte nödvändigtvis leder till 

samhällsförändring, något som marxister hävdar. Simmels huvudsakliga tes var att konflikt 

inte bör ses som något som förstör samhällsordningen, utan snarare som något som bidrar till 

att samhällen ens existerar. Simmel hävdar vidare att konflikt är en av grundstenarna i 

människors kontakt med varandra. Om konflikter skulle upphöra, skulle interaktionen mellan 

människor även gör det.52 Under 1950- talet byggde den tyske sociologen Ralf Dahrendorf 

																																																								
51	http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konfliktteori  
52 Collins (1988), s. 119 
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vidare på den konfliktteori som Simmel och Coser börjat utveckla. Dahrendorfs arbete blev 

den definitiva skiljelinjen mellan marxism och modern konfliktteori då han hävdade att 

klasskampen inte pågår mellan ägare och arbetare utan mellan de med makt och de som lyder 

den makthavande. Därmed kom Marx att ligga till grund för de konfliktteorier som Simmel, 

Coser, Dahrendorf och sociologer efter dem utvecklade.53  

 

Den form av konfliktteori som används i denna uppsats är den som Stråth beskriver i sitt verk 

Varvsarbetare i två varvsstäder- en historisk studie av verkstadsklubbarna vid varven i 

Göteborg och Malmö. Där hävdar författaren att den tidigare forskningen inom ämnet 

mestadels utgått utifrån just konfliktteorin eller dess motsats: konsensusteorin. Han beskriver 

konfliktteorin som en teori som bland annat utgår från facklig styrka. Han påpekar dock att 

facklig styrka är något högst relativt som bör ställas i relation till arbetsgivaren och de bägge 

parternas maktförhållanden och maktbalans. Dessa maktförhållanden utgörs av de bägge 

parternas ekonomiska resurser, konjunkturer, antalet fackligt organiserade, kamptraditioner på 

arbetsplats och inom företag, gruppens sammanhängande ideologi samt enskilda individers 

personliga ledning. Konfliktmodellen förklarar därmed historisk förändring, såsom facklig 

framväxt, genom olika parters konflikter över främst materiella tillgångar.54 

 

Enligt Stråths beskrivning av konfliktteorin är arbetsprocessen även av viss vikt att 

undersöka. Han menar att man inom konfliktteorin ser på industrins modernisering som något 

som leder till att arbetaren förlorar kontrollen över produktionen och känner att hans/ hennes 

kunskap och kompetens inte längre behövs. Detta leder till ett ökat missnöje och alienation 

som tar sig uttryck i kollektivt handlande inom fackliga föreningar. Stråth hävdar dock att 

facklig organisering inte kan förklaras enbart genom arbetsprocessens förändring.55  

 

I denna uppsats kommer dock denna aspekt av konfliktteorin inte att vara av något mindre 

vikt. Detta eftersom att mycket av de stora förändringar av arbetsprocessen som skedde, 

genomfördes innan och efter sekelskiftet 1900, det vill säga innan denna undersöknings 

tidsperiod. Därför får denna aspekt mindre förklaringsvärde i uppsatsen än de andra faktorer 

som nämndes ovan. Stråths beskrivning av konfliktteorin blir därmed den teoretiska 

anknytningen för denna uppsats. Dessutom styr denna teori uppsatsens metod då det är just 

																																																								
53 Collins (1988), 124- 125 
54 Stråth (1982), s. 32 
55 Stråth (1982), s. 33	
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ekonomiska resurser, mängd fackligt organiserade och fackliga frågor som undersöks i 

uppsatsen. Vilka fackliga frågor som drevs är inte något som Stråth nämner som relevant 

inom konfliktteorin. Dock kan det kopplas till teorins utgångspunkt (som beskrivet av Stråth) 

att konflikt sker på grund av kamp över materiella tillgångar. En sådan materiell tillgång är 

exempelvis pengar genom löner, vilket möjligtvis var viktigt inom arbetarrörelsen. 

7. Empirisk undersökning 
 
Här presenteras vad som kan utläsas ur materialet. I tabell1. presenteras medlemsantal samt 

avdelningens totala ekonomiska tillgångar under respektive år. I tabell 2 presenteras 

avdelningens aktivitetsmängd, det vill säga antal styrelse- och avdelningsmöten samt antal 

inkommande och utgående skrivelser. Under respektive tabell behandlas vad som kan utläsas 

av tabellen. Vilka frågor som drevs av avdelningen presenteras sedan i löpande text. Mer 

genomgripande slutsatser och analys av resultatet sker i analyskapitlet. 

7.1 Medlemsantal, tillgångar 
	
Tabell 1.  
	
I denna tabell presenteras avdelning 36 medlemsantal och totala ekonomiska tillgångar. Varje 

år är uppdelat i två delar, för att visa skillnaden på antal medlemmar samt tillgångar i början 

och slutet av respektive år. Gällande medlemsantalet visas förutom det totala antalet 

medlemmar i början samt slutet av varje år, även antal helbetalande, halvbetalande män samt 

halvbetalande kvinnor. 
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Källa: Styrelse och revisionsberättelser 1939- 1949 

 

Utifrån tabellen ovan kan det utläsas att medlemsantalet i avdelningen varierade varje år. Det 

som kan ses är att medlemsantalet ökat med 185 personer sedan 1939 till 1949. 

Medlemsantalet ökade från 1939 fram till mellan 1945 och 1946, då det sjönk med 143 

personer och fortsatte sjunka fram till undersökningens slut, 1949. Antalet kvinnor i 

föreningen korrelerar inte helt med männen, då antalet kvinnliga medlemmar var något mer 

instabilt. Kvinnliga medlemmar ökade från 1939 fram till mellan 1943 och 1945, då det sjönk 

med 16 kvinnor. Till skillnad från de manliga medlemmarna ökade antalet kvinnliga 

medlemmar något mellan 1945 och 1947, för att sedan liksom antalet män minska mellan 

1947 och 1949. Antalet kvinnor ökade med 37 personer om man ser till det första respektive 

sista året som uppsatsen undersökt. 

 

Sett till avdelningens ekonomi korrelerar den väl med det manliga medlemsantalet. Liksom 

det manliga medlemsantalet minskade avdelningens totala tillgångar mellan 1945 och 1949.  

Medlemsantal  Tillgångar  Medlemsantal Tillgångar 
Januari 
1939 

Helbetalande män: 1451 
Halvbetalande män: 488 
Halvbetalande kvinnor: 
6 
Totalt antal: 1945 

 
26,892:85 kr 

 

Januari  
1945 

Helbetalande män: 2420 
Halvbetalade män: 174 
Halvbetalande kvinnor: 
65 
Totalt antal: 2659 

 
64,317:30 kr 

December 
1939 

Helbetalande män: 1706 
Halvbetalande män: 555  
Halvbetalande kvinnor: 
6 
Totalt antal: 2267 

 
26,677:81 kr 

Decemb
er 1945 

Helbetalande män: 2448 
Halvbetalade män: 137 
Halvbetalande kvinnor: 
27 
Totalt antal: 2612 

68,425:62 kr 

Januari 
1941 

Helbetalande män: 1974 
Halvbetalande män: 274  
Halvbetalande kvinnor: 
19 
Totalt antal: 2267 

 
 

40,079 kr 
 

Januari 
1947  

Helbetalande män: 2374 
Halvbetalade män: 137 
Halvbetalande kvinnor: 
62 
Totalt antal: 2573 

77,123:43 
 

December 
1941 

Helbetalande män: 2043 
Halvbetalande män: 252  
Halvbetalande kvinnor: 
19 
Totalt antal: 2314 

 
32,402:38 kr 

Decemb
er 1947 

Helbetalande män: 2295 
Halvbetalade män: 122 
Halvbetalande kvinnor: 
52 
Totalt antal: 2469 

60,315:32 kr 

Januari 
1943 

Helbetalande män: 2205 
Halvbetalande män: 212 
Halvbetalande kvinnor: 
20 
Totalt antal: 2437 

 
40,079 kr 

 

Januari	
1949	

Helbetalande män: 2310 
Halvbetalade män: 135 
Halvbetalande kvinnor: 
47 
Totalt antal: 2492 

54,302:79 

December 
1943 

Helbetalande män: 2347 
Halvbetalande män: 178 
Halvbetalande kvinnor: 
43 
Totalt antal: 2568 

 
44,891:71 

Decemb
er 1949 

Helbetalande män: 2292 
Halvbetalade män: 117 
Halvbetalande kvinnor: 
43 
Totalt antal: 2452 

58,015:46 kr 
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7.2 Aktivitetsmängd 
	
Tabell 2.  

I denna tabell redovisas antalet protokollförda styrelse- och avdelningsmöten samt antal 

inkomna och utgående skrivelser varje år.  

Antal 
styrelsemöten 

Antal avdelningsmöten Antal 
inkomna 
skrivelser 

Antal 
utgående 
skrivelser 

1939 29  9 262 104 

1941 22 10 268 116 

1943 18 11 236 235 

1945 26 10 407 329 

1947 22 10 613 395 

1949 14 9 519 362 

 
Källa: Styrelse och revisionsberättelser 1939- 1949 

 

Tabellen ovan visar att aktivitetsmängden inom och kring avdelningen varierade under de 

undersökta åren. Om 1939 jämförs med 1949 kan det konstateras att mängden styrelsemöten 

har minskat men att möten inom avdelningen är detsamma. Däremot har en betydlig ökning 

skett gällande antal inkomna samt utgående skrivelser: 1939 inkom 262 skrivelser och utgick 

104, vilket 1949 istället var 519 inkomna skrivelser samt 362 utgående skrivelser. Mellan 

dessa år var dessa siffror dock mycket varierande. Däremot kan det utläsas att antal inkomna 

skrivelser de senare tre åren: 1945, 1947 samt 1949, tillsammans var betydligt fler än den 

totala mängden skrivelser de första tre åren: 1939, 1941 och 1943. Under dessa år låg 

mängden totala inkomna skrivelser istället på 766 skrivelser. Detta mönster stämmer även 

med antalet utgående skrivelser, som även de var betydligt högre de tre senare åren än de tre 

tidigare (1086 skrivelser de tre sista månaderna, 455 de tre tidigare).  

7.3 Fackliga frågor  
 

Frågor som avdelningen drev 1939  

 

- Under året har avtalsfrågor gällande allmänna bestämmelser för alla inom 

försvarsväsendet behandlats. Även förhandlingar gällande specialbestämmelser för 

marinens arbetare har genomförts med syftet att få en ökad minimilön och ha kvar 
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systemet med så kallade ”flitpengar”. Förhandlingarna resulterade i en sammanlagd 

löneökning på ca 525, 000 kronor per år.56 

- Ett antal lönefrågor har varit uppe för behandling och diskussion. Sju av 

medlemmarna inom avdelningen har flyttats upp i den högsta lönegruppen på 

arbetsplatsen vilket innebar att deras ackords-timlöner höjdes från 102 till 110 öre. 

Några andra arbetare inom avdelningen fick höjda veckolöner: från 57:60 kronor per 

timme till 65 kronor.57 

- En lärling på Örlogsvarvet blev avskedad på grund av en mindre förseelse. Genom 

förhandlingar och brevväxling fick avdelningen lärlingen anställd igen. 

- Förbundets styrelse har gjort en framställning gällande understöd till änkor efter 

avlidna medlemmar.58  

1941 

- Under året har förhandlingar skett gällande ersättning för de arbetare som blivit 

inkallade till försvaret. Avdelningen driver frågor om deras semester och 

semesterersättning. 

- Vid uppflyttning av arbetare till yrkesarbetare har flera mindre förhandlingar krävts.59 

- Under året har ett flertal fall om uppsägning och avsked gjort att avdelningen fått 

ingripa. Fallen beror på myndigheternas tolkning av en viss paragraf, något som gått 

över till förhandling mellan förbundet (Försvarsverkens Civila Personals Förbund) och 

myndigheterna.60 

- Under 1941 har avdelningen fått mycket att göra på grund av att mängden skiftarbeten 

ständigt ökar och då gällande avtal inte ger tydliga riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas.61 

 
Frågor som avdelningen drev under 1943  
 

- Mycket frågor angående arbetsskydd i och med att säkerhetstjänster startades 1942. 

Regelbundna sammanträden har hållits. Många förebyggande åtgärder har vidtagits.62 
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- Sänkt anställningsålder från 17 till 16 år. Har sedan arbetat för retroaktiv tillämpning 

för rätten att tillgodoräkna sig utbildningstid efter 15 och ett halvt års ålder. 

Överenskommelse kunde inte nås gällande detta, vilket ledde till att frågan istället 

skulle övergå till förbundet för fortsatta förhandlingar.63  

- Konflikt kring förrådsarbetarnas löner. Enligt existerande avtal ska högre lön ges om 

arbetet innebär större ansvar, vilket avdelningen och arbetsgivaren inte var överens om 

huruvida förrådsarbete innebar. 64 

- Elektrikers ackordslön har behandlats i förhandlingar under nästan varje månad under 

året.65  

- Arbetar för en höjning av minimilönen för de med sämst lön.66 

- Förbundet har skickat ett förslag till kungen om en särskilt fredsplanering gällande 

försvarets arbetsplatser som skulle innebära att arbetsplatser blir utnyttjade även vid 

vapenstillestånd. Även ett förslag om skapande av ett driftsråd vilket skulle göra att 

arbetsplatsen skulle bli mer demokratisk gällande hur arbetsplatsen styrs.67 

 
Frågor som avdelningen drev 1945  
 

- Förhandlingar skett gällande ny ackordsprislista för båtmontörer inom elektriska 

installationsavdelningen. Inte nått framgångar. Dessutom har förrådsmännens löner 

höjts(fått löner efter ett visst avtal/ paragraf) efter två års förhandlingar.68  

- Semester till Ehrlin, yrkestidsberäkning för arbetaren Forsberg. Skickats vidare till 

förbundet för fortsatt förhandling.69 

- En P. U. Jönsson har fått sjukavlöning, efter avdelningens framställning till Kungl. 

Maj:t.70 

- Dykaren Harry Pettersson fick skadestånd, efter att hans fall togs upp  i Svea Hovrätt. 

Fick 2,764:15 kr.71 

- Hjälpverksamheten som bedrivits under året. Ex. 14.000 kr från medlemmarna till 

arbetarna i Metallstrejken.72 
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- Många som har varslats, på grund av krigets slut och en minskad arbetstillgång. Efter 

många förhandlingar har avdelningen begränsat mängden arbetare som har varslats.73 

- Omorganisation har under året skett på varvet, lett till bland annat förändring av 

arbetsuppgifter som nu blivit mer skiftande. Har lett till många oros-rapporter till 

avdelningen. Avdelningen menar dock att utvecklingen kommer leda till att högre 

krav kommer ställas på alla arbetares insyn i arbetets industriella och ekonomiska 

problem.74 

 

 
Frågor som avdelningen drev 1947  
 

- Istället för ”flittillägg” införs nu kompetensbaserat tillägg på lönen.  Nya 

tidlöner(ackord) och nya löner beroende på ålder samt antal år inom yrket (avtal).75  

- Fortsatt givande verksamhet i arbetet kring skyddsfrågor. Förbättring av 

skyddsräcken, ventilation, förbättrade skyddsanordningar, förbättring av personalrum, 

klarare anvisningar vid vissa arbetsstationer.76  

- Riskersättning för arbetare som jobbar på en höjd av fem meter eller mer, på 

riggarbete etc.77  

- En arbetare vid motorverkstaden har efter förhandlingar fått ändrad yrkestid. Även 

ändrad yrkestid för en arbetare som fått tiden minskad på grund av sjukdom.78  

- Det har varit många förhandlingar gällande tidsstudier på varvet. Överenskommet att 

tidsstudier/ arbetsstudier avbryts för en tid framöver.79  

- Förhandling om ändring av arbetstid: middagsuppehållet förkortas till en halvtimme.80  

- Flera arbetstekniska frågor har behandlats under året. Arbetare i Artilleriverkstäderna 

har lyft önskemål om förändring av lyftanordningar, modernisering av en 1600- 

tonspress samt bättre planering av arbetet.  Plåtslagare inom arbetsplatsen önskar en 

viss rationalisering samt bättre service när de bearbetar plåt i järnförrådet.81  
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Frågor som avdelningen drev 1949  
 

- En fortsättning av gällande avtal på grund av pris- och lönestoppet. Förbundet 

(Försvarsverkens Civila Personals Förbund) och Landsorganisationen uppmanar till att 

behålla de avtal gällande löner som gäller. Dock många tveksamma då de minst 

avlönade i vissa fall tvingas leva på existensminimum.  Därför har avtalen förnyats 

men dock bara med vissa förutsättningar.82 

- Fortsatt arbete med skyddsfrågor, inga stora förändringar då olycksstatistiken sjunkit 

sedan 1947. En port till varvet, port 19, har öppnats för trafik vid arbetsdagens början 

och slut, något som avdelningen länge velat.83 

- Fortsättning av gällande kollektivavtal på grund av att ekonomin precis börjat 

stabiliseras genom pris- och lönestoppet.84  

- Förhandlingar om kompetenstillägg, dock fick bara 15 arbetare höjda eller nya 

kompetenstillägg. 

- Förhandlingar om ett tillägg på 15 öre för förrådsarbetare som har redovisningsansvar. 

Godkändes ej, centrala förhandlingar. 

- Förhandlingar om övertidsersättning, när eldare arbetar på sin fria dag ska de få betalt 

som om det vore en söndag. Lyckat.85 

 

Utifrån materialet ovan kan det avläsas att det ofta var samma eller liknande frågor som 

avdelningen förhandlade om med arbetsledningen, oavsett år. En fråga som avdelningen 

förhandlade om tre av de fem år som undersöktes: 1941, 1947 samt 1949, var frågor om olika 

sorters ersättning. 1941 drevs frågan om semester och semesterersättning för de som blivit 

inkallade till försvaret, i och med det pågående andra världskriget. 1947 förhandlades istället 

riskersättning för de arbetare som arbetade på högre höjder och 1949 drevs frågan om 

övertidsersättning. 

 

Den fråga som var drevs mest var olika lönefrågor, då särskilt om ackordslönerna, som 

behandlades 1939, 1943, 1945 samt 1947. Flera gånger förklarar avdelningen nödvändigheten 
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av förhandlingar av nya ackord på grund av att arbetsledningen och avdelningen tolkat de 

gällande löne- avtalen olika. 

7.4  Arbetsprocessen 
 

En av de faktorer som skulle undersökas var arbetsprocessen: förändrades den under åren och 

ledde det till fackliga frågor som hade med det att göra? Resultatet visar att avdelning 36 i 

Karlskrona hade behandlat frågor skapade av en förändring under tre år: 1941, 1945 samt 

1947. 1941 skriver avdelningen att mängden skiftarbeten har ökat mycket, vilket lett till flera 

inskickade skrivelser från oroliga arbetare om detta, då gällande avtal inte tydligt stadgar 

vilka villkor som gäller vid den sortens arbete. 1945 sker en omorganisation på Örlogsvarvet, 

som för arbetarna främst innebar en förändring av arbetsuppgifterna, som blev mer skiftande. 

1947 sker en modernisering och rationalisering, som drivits fram av främst arbetarna själva. 

Både tekniska förändringar och förändring av arbetsplaneringen sker på vissa områden inom 

varvet.  

 
 

7.5 Stråths beskrivning av åren 1939- 1949  
 
I sin redogörelse för Kockums under krigsåren 1939- 1945, menar Stråth att framförallt 

lönefrågan var det stora diskussionsämnet inom den fackliga politiken. En viktig händelse 

som Stråth tar upp är den stora metallstrejken 1945, som han menar uppkom på grund av det 

missnöje som funnits bland arbetarna ända sedan krigsutbrottet. Strejken uppkom på grund av 

det djupa missnöjet med sjunkande löner. Stråth påpekar att det faktum att lönerna sjönk 

under krigsåren är något paradoxalt, eftersom att Kockums befann sig i en högkonjunktur 

under kriget. Därför kan det tänkas att lönerna snarare borde ha höjts. På detta sätt resonerade 

varvsarbetarna på Kockums, då särskilt metallarbetarna då det framförallt var metallindustrin 

som gynnats av kriget. På grund av detta lade förbundsstyrelsen 1944 förslaget att höja 

minimilönerna med åtta öre per timme. Metalls avd. 41 hävdade istället att höjningen av 

minimilönerna istället borde vara 25 alternativt 15 öre per timme. Stråth hävdar att just 

varvsarbetarnas fackliga representanter drev frågan om ökning av minimilönerna extra hårt.86  

 

En annan fråga som Stråth lyfter fram som aktuell under denna tid var avtalsfrågan. Under 

framförallt 1941- 1943 diskuterades avtalen inom varvsindustrin flitigt då staten 1942 införde 
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ett pris- och lönestopp med syfte att stoppa den ökande inflationen. Stråth menar att 

lönestoppet för varvsindustrin kom högst olämpligt då de svenska varven under kriget befann 

sig i en högkonjunktur. Trots detta godtog förbundet och därmed dess avdelningar denna 

politik, men slutade inte arbeta för mindre löneökningar, då framförallt smärre ökningar av 

minimilönerna. Författaren hävdar vidare att avdelning 41 från Malmö var en av de 

avdelningar inom föreningsdebatten som hade mest inflytande med många aktiva ombud.87 

 

Stråth menar vidare att det efter 1910- talet och långt därefter skedde en förändring och 

utveckling av arbetsprocessen på alla svenska varv, inklusive Kockums. Från 1910- talet fick 

Taylorismen allt större genomslag vilket ledde till en allt mer systematiserad 

produktionsprocess där arbetarna gjorde samma repetitiva moment under sin arbetsdag. Stråth 

menar att detta ledde till en ökad konfliktbenägenhet från de anställdas sida då deras 

kompetens inte längre var lika värdefull. Stråth hävdar att denna utveckling fortsatte under 

efterkrigstiden, då den speciella kompetensen inte längre behövdes. Däremot var 

allmänbildning och ansvarstagande fortfarande var viktigt, vilket gjorde att arbetarna trots allt 

kände sig som en viktig del i produktionsprocessen.88 

7.6 Svenssons beskrivning av åren 1939- 1959 
 

Enligt Svensson skedde en stor förändring av arbetsprocessen på Kockums under 1930- talet. 

Denna förändring var införandet av modernare svetsningsmetod. Svetsningen infördes 

framförallt då den var mycket gynnsam för arbetsgivaren. Svensson menar nämligen att 

svetsningen möjliggjorde en sänkning av lönekostnaderna. Genom den modernare tekniken 

krävdes mindre yrkesskicklighet vilket gjorde att arbetsgivaren inte behövde ge lika höga 

löner. Denna nya teknik minskade även arbetarnas makt över produktionen, just eftersom att 

deras spetskompetens inte längre var lika mycket av en maktfaktor.89 

 

En av de största fackliga frågorna under denna tid var införandet av arbetsstudier, vilket 

innebar registrering av arbetstid och mätning av respektive arbetsuppgift. Enligt Svensson 

drev Kockums frågan mycket hårt. Studierna infördes för att framförallt få ett bättre grepp 

över ackordsättningen. Genom att veta exakt hur lång tid de olika uppgifterna på varvet 

faktiskt tog skulle arbetsgivaren kunna motivera sina ackordsättningar bättre. Dessutom skulle 
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denna ökade kontroll underlätta en standardisering av arbetsprocessen då de skulle få mer 

kunskap om hur arbetsprocessen (exempelvis arbetsställningar, verktyg, rörelser, fysisk miljö) 

faktiskt såg ut.90 

 

Svensson hävdar att lönekampen var fackets viktigaste arbete, då särskilt under tiden efter det 

under och efter de bägge världskrigen. Efter de ekonomiska depressionerna under 1920- och 

1930- talet och den höga arbetslösheten under dessa år, var arbetarnas huvudsakliga fokus att 

få ekonomisk stabilitet och pengar i sina lönekuvert.91 Svensson skriver vidare att varvens 

högkonjunktur under det andra världskriget gjorde att en optimism gällande lönerna växte 

fram bland varvsarbetarna, som trodde att de i den bättre ekonomin skulle kunna driva 

igenom nya löneavtal. Istället uteblev löneökningar och reallöner sjönk, vilket Svensson 

berättar ledde till den svenska metallstrejken 1945, som blev den mest omfattande konflikten 

på arbetsmarknaden mellan 1909 och 1980. Konflikten blev en besvikelse för arbetarna som i 

genomsnitt fick en löneökning på åtta öre i timmen.92 

8. Analys 
	
I detta kapitel presenteras svar på frågeställningarna: hur arbetade och förändrades 

Försvarsverkens Civila Personals Förbund avdelning 36 mellan 1939- 1949? Arbetade 

avdelning 36 och avdelning 41 med liknande fackliga frågor och skedde en förändring av 

arbetsprocessen som påverkade vilka fackliga frågor som drevs i de bägge avdelningarna?  

 

 I det första delkapitlet, 8.1, presenteras vilka slutsatser som kan dras gällande avdelning 36 i 

Karlskrona utifrån de faktorer som undersöks. I följande delkapitel, 8.2, presenteras vad som 

kan konstateras vid en jämförelse mellan avdelningarna.  

	

8.1 Avdelning 36 i Karlskrona 1939- 1949 
	
Gällande avdelning 36 i Försvarsverkens Civila Personals Förbund, kan det konstateras att de 

hade en god utveckling mellan 1939- 1939. Visserligen fluktuerade medlemsantal, 

ekonomiska tillgångar och aktivitet men alla dessa faktorer var större 1949 än 1939 samt även 

om de tre tidigare och de tre senare åren jämförs med varandra. Däremot var avdelningens 
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drivande frågor alltid liknande eller detsamma, då särskilt lönefrågan som kan sägas vara 

föreningens huvudsakliga fråga. Där resultatet skiljer sig är mellan aktivitetsmängd och 

medlemsantal: när medlemsantalet sjönk ökade mängden inkomna samt utgående skrivelser. 

Varför så är fallet kan det bara spekuleras om här. Möjligtvis var de arbetare som stannade i 

avdelningen de som alltid varit mest aktiva, det vill säga alltid skickat in mest skrivelser och 

att de fortsatte att göra det än mer även om avdelningen tappat medlemmar. Ett annat 

alternativ är att det hänt någonting i den svenska, eller internationella politiken som gjort att 

fler inom avdelningen engagerat sig. 

 

Det kan även konstateras att örlogsvarvet och de anställdas arbetsuppgifter förändrades till en 

viss del under de undersökta åren. I undersökningen visade det sig att den förändring som 

skedde av arbetsprocessen, genom exempelvis ny planering av arbetet och ökad användning 

av maskiner, i ett fall faktiskt drevs på av fackföreningarna, nämligen år 1947 då arbetare 

själva gjort önskemål om en förändring av sina arbetsuppgifter och nya maskiner. Även 1945 

uttalar sig avdelningen positivt om dessa förändringar, då de skriver att omorganisation har 

skett på varvet vilket har lett till flera rapporter till avdelningen, men att avdelningen tror att 

förändringarna kommer leda till högre krav på arbetarnas insyn i arbetet. Detta kan tolkas som 

om arbetarnas kunskap värderas högre, då deras insyn alltså anses värdefull. Visserligen är 

dessa positiva uttalanden enbart från två av alla de år som undersöks, men två av tre 

omnämningar av dessa förändringar är positiva. Detta kan därmed visa på att arbetarna mer 

eller mindre drev på den tekniska utvecklingen och den förändring som det medförde. Detta 

resultat är förvånande om det ställs i relation till det Hilson skriver om hur daglönarna på 

varvet, som ju var en stor del av arbetsstyrkan, var hantverkare vars specifika kunskaper förts 

vidare i generationer. Varför skulle dessa hantverkare driva på en utveckling där maskiner i 

vissa fall genomförde deras arbetsuppgifter? En möjlig förklaring ges av Svensson, som ju 

liksom Hilson beskriver varvsarbetarna som hantverkare. Däremot hävdar Svensson att 

varsarbetets natur som sådant gjorde att mekanisering aldrig var ett allvarligt hot mot 

arbetarnas anställning, då arbetsprocessen bara kunde standardiseras till en viss gräns. Därför 

var en ökad mekanisering snarare ett sätt som arbetarna fick mindre ansträngande jobb. 

Däremot lyfter Svensson ett annat sätt standardiseringen kunde vara ett problem för arbetarna, 

nämligen att genom ökad maskinanvändning minskar behovet för yrkesskicklighet, något som 

bör utgöra ett hot för deras löner. Detta motsägs dock av materialet i denna undersökning. 

Materialet visar att facket diskuterade och förhandlade om den så kallade ”flitpengen” 1939 

och ackorden 1939, 1943, 1945 och 1947. Bägge dessa sorters löner skulle fungera som en 
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uppmuntran för arbetarna: arbeta hårt och snabbt och du får högre lön. Flitpengen ersätts 

sedan av kompetenstillägget 1947. Varför skulle avdelningen ha förhandlat fram 

kompetenstillägg om inte arbetarnas kompetens ansågs vara maktfaktor som anställd? Detta 

innebär dock självklart inte att standardiseringen inte kom att utgöra de problem som Hilson 

och Svensson beskriver. Däremot uppkom inte dessa eventuella problem under den tid som 

denna uppsats undersökt. Alternativt hade dessa problem redan uppkommit och tagits itu med. 

Detta verkar på ett sätt mer troligt, då Svensson menar att den största moderniseringen som 

hände på varven skedde redan strax innan och efter sekelskiftet. Visserligen hävdar Stråth att 

inställningen till modernisering och förändring av arbetsprocessen och arbetsuppgifter 

varierade under tid. Enligt Stråth kom den kompetens som framförallt den äldre generationen 

haft att bli relativt överflödig, men allmänbildning och ansvarstagande förblev viktigt. Detta 

stämmer in på arbetarna på Örlogsvarvet. 

	

8.2  Komparation av avdelning 36 och metalls avd. 41 
	
 
En av de slutsatser som kan dras vid en jämförelse av metalls avdelning 41 och avdelning 36 i 

Karlskrona är att en av de största likheterna dem emellan är vilka frågor som drevs. Både 

Stråth och Svenssons menar som ovan nämnts att lönefrågan var den absolut största fackliga 

frågan under denna tid, något som även stämmer in på det fackliga arbetet inom varvet i 

Karlskrona. Visserligen tog lönefrågan sig skiftande former men den lönefråga som var 

absolut störst i Karlskrona, ackordslönerna, var även störst i varvet i Malmö enligt både Stråth 

och Svensson. Ackordslönerna tog sig uttryck i en annan fråga som Svensson belyser, 

nämligen arbetsstudier. Arbetsstudier, eller tidsstudier som de även kallas, var inte en lika stor 

fråga i Karlskrona som på Kockums i Malmö. Detta då avdelning 36 i Karlskrona endast 

belyser tidsstudier i sin års- och revisionsberättelse år 1947. En annan likhet mellan det 

fackliga arbetet på Kockums och på Örlogsvarvet är att minimilöner, förutom ackordslöner, 

var en av de större lönefrågorna. Stråth menar att de fackliga föreningarna inom 

varvsindustrin drev frågor om minimilön väldigt hårt, inte bara vid metallstrejken 1945 utan 

även innan och efter det. I års- och revisionsberättelserna skriver avdelning 36 om 

minimilöner både år 1939 och 1943. 

 

Gällande arbetsprocessen kan det konstateras att det skedde förändringar inom bägge varven 

och att detta påverkade de fackliga frågorna. Enligt Svensson var den största förändringen en 
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ny svetsningsteknik, något som inte har uppkommit i avdelning 36:s frågor. Däremot skedde 

andra tekniska förändringar på Örlogsvarvet, samt förändringar av arbetsuppgifter. 

Sammanlagt uppkom fackliga frågor på grund av en förändring av arbetsprocessen på 

Örlogsvarvet under tre år: 1941, 1945 samt 1947. Vilket varv som hade störst förändringar 

och vilken avdelning som påverkades mest, går inte att konstatera med säkerhet utifrån detta 

material.  

 

Genom denna komparation kan slutsatsen dras att avdelning 36 och avdelning 41 hade samma 

viktigaste fackliga fråga: nämligen lönefrågan. Både Stråth och Svensson hävdar att det var 

den viktigaste frågan inom avdelning 41 och bägge framhäver vikten av metallstrejken 1945 

för lönekampen. Även inom avdelning 36 dominerar alltså lönefrågan som ständigt aktuell 

och även i avdelning 36 lyfts metallstrejken fram som oerhört viktig, då avdelningen skänker 

14,000 kronor till de i strejk. Svensson menar även att införandet av och arbetet med 

arbetstidsstudier var en stor fråga för avdelning 41. Arbetstidsstudier diskuterades i avdelning 

36 ett år (1947) men var inte en lika stor fråga som i avdelning 41. Inom bägge avdelningarna 

drevs frågor som uppkommit på grund av förändring av arbetsprocessen under 1930- talet. 

Dessa är ju enbart två faktorer, så alltför långtgående slutsatser om föreningarnas eventuella 

likheter och skillnader kan inte dras. Dock kan det visa på en eventuell generell likhet mellan 

den fackliga aktiviteten i avdelning 41 och avdelning 36. Då uppkommer dock frågan varför 

dessa varv drev liknande frågor och om denna likhet är unik eller inte.  

9. Diskussion  
	
I detta avsnitt diskuteras resultaten och sätts i relation till den tidigare forskningen. Den teori 

som använts utvärderas. Slutligen resoneras det kring vilka möjligheter som finns för framtida 

forskning. 

 

Varje uppsats som publiceras ska på något sätt passa in i den forskning som redan finns. Var 

står då denna uppsats, vad har den tillfört? Först och främst tillför denna uppsats mer 

forskning i ett område som törstar efter bearbetning. Den är en produkt av forskningen från 

åttiotalet, men med en ny vinkel och ett varv som inte riktigt varit med i 

forskningsdiskussionen tidigare. Där skiljer sig från den tidigare forskningstraditionen inom 

området är att den fokuserar endast på avdelningen, utan att väva in arbetsgivaren i 

undersökningen. Huruvida detta är positivt eller negativt kan diskuteras. Med facit i hand kan 
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det konstateras att arbetsgivaren borde ha fått en plats i denna uppsats, då det teoretiska 

perspektiv som användes utgår just från relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dock 

var det ett medvetet val som gjordes med grund i uppsatsens omfångsbegränsning. Ja, det 

hade varit mer givande om den teoretiska anknytningen utvidgats till att omfatta hela 

konfliktteorin, som även i sig självt innefattar ett maktperspektiv (se teori 3.4). Däremot 

innebär inte detta att den teoretiska ram som användes inte var lämplig eller givande. 

Uppsatsen har därmed undersökt vissa faktorer inom ett konfliktperspektiv/maktperspektiv, 

men inte utifrån teorin som helhet. Denna uppsats blir därmed ett bidrag som hamnar i mitten 

av forskningsområdet: den är närmre giganterna som Stråth och Svensson samt Hilson då den 

är komparativ, men är även lik mindre arbeten som de av Jonasson och Rönnbäck då den 

fokuserar mer på ett lokalt fackligt arbete.  

 

Att undersöka hela den fackliga rörelsen och organisationen i Sverige är näst intill omöjligt 

för en person, men denna uppsats kan ses som ännu en pusselbit. Genom att få dit denna 

pusselbit blir helhetsbilden av fackföreningsrörelsen något mer nyanserad och utvecklad. Den 

svenska fackföreningsrörelsen inom varvsindustrin är inte enbart berättelsen om Kockums, 

Eriksberg eller Lindholmen som den tidigare forskningen nästan antyder, utan denna uppsats 

visar på att den även bör inberäkna berättelsen om de mindre föreningarna som drev sina 

frågor på lokal nivå: om än i samspel med förbundet och Landsorganisationen.  

 

Uppsatsen har även ökat förståelsen för befolkningen och arbetarrörelsen i Karlskrona genom 

att visa vad de ville förändra på sin arbetsplats, något som kan tyckas trivialt men som i själva 

verket är både relevant och intressant, då det visar på en grundläggande sida hos människor. 

De frågor som drevs var frågor de flesta idag säkerligen skulle anse vara just grundläggande, 

då exempelvis högre lön (främst för de med lägst lön) och ökad säkerhet på arbetsplatsen var 

populära frågor. Arbetarnas mål var inte kaos och konflikt, utan snarare en ökad trygghet och 

stabilitet. 

 

Enligt konfliktteoretiker kan konflikt ses som antingen drivande för samhällsutveckling eller 

som ett hinder för den naturliga ordningen. Efter att ha studerat styrelse- och 

revisionsberättelserna kan det konstateras att konflikterna mellan arbetsgivare och anställda, 

utifrån de frågor som drevs, kan sägas vara samhällsutvecklande snarare än någonting 

störande och negativt. Oavsett politisk åskådning kan det konstateras att det är en positiv 

utveckling som kan utläsas ur de frågor som drevs: arbetarna fick genom avdelningens arbete 
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fler rättigheter, exempelvis riskersättning, samt bättre materiella villkor genom högre lön. 

Dessutom genomsyrades hela det fackliga arbetet av konflikt, då framförallt mellan 

arbetsledning och facket men även mellan olika åsikter inom avdelningen då de exempelvis 

debatterade olika ståndpunkter. Det var genom konflikt både arbetsgivare och arbetare 

genomförde förbättringar för sig själva. Bara för att arbetet genomsyrades av konflikter 

behöver det dessutom inte betyda att det innebar bråk. Därmed kan inte konflikt enbart ses 

som någonting negativt. 

 

En av de mest intressanta saker som uppkom under denna undersökning, var en aspekt som 

det inte var meningen att undersöka: relationen mellan arbetsgivare och avdelningen. I 

läsningen av styrelse- och revisionsberättelserna fanns på ett par ställen små kommentarer 

från styrelsen och avdelningen som nämner arbetsledningen på ett mycket positivt sätt och på 

ett ställe till och med berömmer arbetsledningen för ett bra samarbete. Exempelvis påpekas 

det hur bra samarbetet dem emellan är gällande säkerhetsfrågor. Det är för lite material för att 

säkert kunna konstatera att det verkligen var en god relation mellan avdelning och 

arbetsledningen på varvet, men det visar på möjligheten. Jonasson hävdade ju att vilka frågor 

som fackföreningen drev kunde säga något om relationen mellan arbetsledning och 

fackförening och kom fram till att det fanns en bra relation mellan dem. Visserligen påpekade 

han själv att hans slutsatser inte bör väga alltför tungt på grund av sin uppsats brister, men det 

verkar som att han är något på spåren. Allt som allt skapar detta en bild av en arbetsledning 

och en facklig förening som arbetar i symbios, inte i konflikt. Detta till skillnad från 

arbetsledningen och den fackliga organisationen i Göteborg, om man utgår från Stråths 

slutsatser. Stråth drog ju som tidigare nämnt en koppling mellan en positiv arbetsgivare och 

liten radikalism inom facket: desto mer positiv arbetsledningen är gentemot facket, desto 

mindre radikal blir facket och vice versa. Detta skulle, om denna magkänsla stämmer, stämma 

in på avdelning 36 i Karlskrona som utefter denna uppsats material inte kan sägas vara 

särskilt radikal. Det finns goda möjligheter att undersöka detta i en ny undersökning, med 

syfte att istället gå in på djupet på relationen mellan arbetsledning och fackförening och se om 

den kan relateras till Stråths resultat gällande radikalism.  

 

Förutom detta finns det mycket kvar att utforska inom detta område. Det finns bland annat 

mycket mer information att hämta och använda i styrelse- och revisionsberättelserna. Det vore 

mycket intressant att göra en undersökning utifrån bland annat detta material utifrån ett 

genusperspektiv, då kvinnorna faktiskt syns i materialet, vilket i sig är nämnvärt. Förutom ett 
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genusperspektiv skulle det vara givande för forskningsområdet om en fortsättning eller 

utveckling av denna uppsats syfte och frågeställningar sker, då med en mer omfattade 

teoretisk anknytning och med en undersökning av en längre tidsperiod. 

10.  Didaktisk reflektion 
 

Denna uppsats ämne är enkelt och givande att använda i en undervisningssituation. Genom att 

ta upp det fackliga arbetet inom den svenska varvsindustrin, exempelvis genom att ta upp ett 

lokalt exempel som avdelning 36 i Karlskrona, får eleverna en ökad förståelse för både 1900- 

talets arbetarklass, fackföreningsrörelsen och en av Sveriges viktigaste industrier. Ämnet 

passar bra för både grundskola och gymnasium då det är någorlunda enkelt att förenkla eller 

fördjupa undervisningen om fackföreningar. 

 

Undervisningen kan exempelvis bestå av en resa till örlogsvarvet i Karlskrona, där eleverna 

får möjlighet att få en praktisk förståelse av hur arbetet gick till och hur det påverkade 

uppkomsten och utvecklingen av fackföreningarna. Sedan skulle undervisningen kunna 

behandla hur exempelvis avdelningen arbetade och vilka frågor de arbetade med. Även om 

läraren väljer att ta ett lokalt exempel, som avdelning 36 i Karlskrona, kan undervisningen ge 

eleverna möjlighet att förstå den mer nationella (och internationella) utvecklingen gällande 

både arbetarrörelsen/ fackföreningsrörelsen och industrialiseringen.  

 

Även om det inte är ett krav att studera fackföreningsrörelsen gör undervisning om ämnet det 

möjligt att behandla flera av de ämnen Skolverket kräver för exempelvis gymnasieskolan. 

Syftet med historieämnet är enligt Skolverket att bland annat ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskap om tidsperioder, händelser, personer och förändringsprocesser. Dessutom 

ska eleverna få en historisk referensram så att de får en ökad förståelse och perspektiv på 

dåtid, nutid och framtid.93 Dessa kunskaper och den förståelsen kan enkelt vävas ihop med 

ämnet. Genom att studera fackföreningar såsom avdelning 36, får eleverna kunskap om den 

politiska situationen under 1900- talet (tidsperioder), viktiga händelser såsom strejker eller 

kunskap om hur krigen påverkade den fackliga rörelsen, viktiga personer som exempelvis 

politiker och förändringsprocesser. Den förändringsprocess som framförallt har anknytning 

till ämnet är industrialiseringen, då avdelning 36 utgick från just en slags industri som hade en 

																																																								
93	http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy		
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mer eller mindre konstant teknisk utveckling. Om eleverna studerar industrialiseringen kan 

undervisningen i så fall behandla hur den tekniska utvecklingen påverkade arbetarklassen och 

därmed den fackliga politiken. 
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