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kvalificerade uppgifter än svenskar och om kvinnor oavsett nationalitet 
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slutningsvis görs en jämförelse med förhållandena på Kosta glasbruk, som 
tidigare undersökts i en licentiatavhandling. Där fortsatte en hantverks- 
mässig produktion med en utpräglad arbetsdelning. Även på Kosta var be- 
hovet av arbetskraft akut under motsvarande tid, men genom tillström- 
ningen av i första hand greker kunde luckorna fyllas. Vid båda bruken hade 
dock genus större betydelse än etnicitet för avancemang inom företaget.
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Abstract 
Holmér, Gunnel (2017). Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering 
vid Surte glasbruk 1943-1978 (Mass-produced bottles – work and labour recruitment 
at Surte glassworks 1943-1978), Linnaeus University Dissertation No 277/2017, 
ISBN: 978-91-88357-60-1. Written in Swedish with a summary in English. 
This dissertation considers how the transition from craft manufacture to 
mechanized glass production affected the organization of work and the 
consequences for the recruitment of labour. Based on gender and ethnicity, the 
dissertation studies the composition of the workforce, the significance of 
qualifications, and differences in career paths and length of stay have been 
investigated at Surte glassworks 1943–1978. Charles Tilly’s theory of durable 
inequality is applied to analyse whether primarily gender and ethnicity had any 
effect on the assignment of tasks and on discrimination. In conclusion, the 
results from Surte are compared with conditions at Kosta glassworks. Whereas 
Surte’s specialty was machine-made bottles, Kosta was geared to craft 
production of utility glass and art glass.  

After mechanization at Surte, machine-tenders were counted among the 
most qualified category, instead of the glass-blowers who had previously been 
in demand. Manufacture at a pace regulated by machines led to more routine 
chores such as inspection and packaging. At Kosta, with its focus on craft, 
glass-blowers still had the highest positions and had learned glass-blowing in 
the traditional way through practical exercise. At neither Surte nor Kosta did 
women have any opportunity to receive comparable training.  

After the Second World War there was a growing need for labour at both 
Surte and Kosta, and to keep production going the main alternative was 
foreign labour. The peak was reached in the 1960s, and of roughly 660 
collectively employed workers at Surte in November 1964, almost 40% were 
immigrants, chiefly from Finland. Kosta at the same time, with just under 330 
employees, had slightly under 10% foreign workers, mainly from Greece. 
Kosta attracted a number of skilled glass-workers from abroad, but the 
majority of immigrants there, and all those at Surte, lacked experience of glass 
manufacture 

At neither Surte nor Kosta, with their different production methods, is 
there any evidence of durable inequality based on ethnicity. The assignment of 
tasks was guided rather by the functions in demand at the companies and by 
the applicants’ qualifications. Internal training and career opportunities were 
open to all male workers, regardless of which country they came from. On the 
other hand, the gender division of labour at both glassworks created durable 
inequality for all women regardless of nationality.  
 
Key words: glass-work, glass-workers, labour immigration, gender division of 
labour, durable inequality 
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Förord 
 
Med jämna mellanrum har mina barnbarn i förskoleåldern undrat när ”den där 
boken” blir färdig. Efter flera års avhandlingsarbete inser jag att frågan varit 
befogad både från dem och från alla andra som följt processen på nära håll. Nu 
när ”boken” faktiskt blivit klar kan jag se tillbaka på en fantastiskt intressant 
och utvecklande period i mitt liv. Inte minst tänker jag på alla personer, som på 
olika sätt har bidragit till slutresultatet.  
 
Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till mina huvudhandledare Ulla Rosén och 
Lars Olsson vid Linnéuniversitetet liksom min biträdande handledare Mikael 
Ottosson vid Lunds universitet och Lennart Johansson på Kulturparken Små-
land. Alla har under doktorandtiden engagerat och entusiastiskt läst och kom-
menterat mina texter och givit goda förslag till förbättringar. Det har också varit 
mycket värdefullt att Hans Hägerdal har läst och kommenterat mitt slutmanus 
och att Christina Johansson har bidragit med viktiga synpunkter. Konstruktiv 
kritik från mina doktorandkollegor vid seminarierna har även varit till stor hjälp. 
Ett stort tack dessutom till Kulturparken Småland för möjligheten att kunna göra 
avhandlingen på halvtid inom ramen för min tjänst som glasantikvarie. I arbetet 
med att stärka och vidareutveckla profilen som Sveriges glasmuseum är 
forskningen en viktig del. 
 
Avhandlingen hade aldrig kunnat skrivas utan ett flertal besök på Landsarkivet 
i Göteborg. Där har jag fått en perfekt introduktion till Surtematerialet av Karl-
Magnus Johansson, och hans kollegor har försett mig med otaliga arkivkapslar. 
God service har jag också fått i AMS arkivdepå i Söderhamn, och på hem-
maplan har förstås mina kollegor på Kulturparken Småland varit en stor 
tillgång. Dessutom vill jag framhålla Glasbruksmuseet i Surte och det positiva 
bemötandet från Bo Sandberg och Stig Karlsson. Icke att förglömma är 
intervjuerna med infödda och invandrade Surtebor och andra med anknytning 
till glasbruket. Generöst har de delat med sig av personliga minnen, och för detta 
förtroende känner jag både ödmjukhet och djup respekt. 
 
Vidare står jag i tacksamhetskuld till Harald och Louise Ekmans Forsknings-
stiftelse, som genom två stipendier givit mig skrivtid i Sigtunastiftelens kreativa 
miljö och samtidigt tillgång till det välsorterade klipparkivet. Nya och för 
avhandlingen viktiga perspektiv har jag fått under en månad vid Åbo Akademi 
genom fördjupningen i Finlands historia och utbytet med andra historieforskare. 
Betydelsefull blev också resan till USA med besöket på Corning Museum of 
Glass och dess forskningsbibliotek, där jag fick mycket hjälp att finna special-
litteratur inom mitt ämne. 
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Del I UTGÅNGSPUNKTER     

Inledning 
Svenskt glas har blivit känt för god formgivning och hantverksmässig tillverk-
ning på hög nivå. Vardagens maskintillverkade flaskor och burkar har däremot 
förblivit tämligen anonyma både vad det gäller design och tillverkningsmetod. 
Genom denna studie vill jag därför vidga kunskapen om en hittills outforskad 
sektor inom den svenska glasindustrin. Min inriktning ligger emellertid inte på 
slutprodukterna i sig utan på hur maskintillverkningen gick till och hur denna 
präglade de anställdas dagliga arbete. Fokus ligger på 1960-talets högkon-
junktur med dess omfattande arbetskraftsinvandring till denna glasindustri och 
en allt större andel utländska kvinnor. I Sverige idag och fortsättningsvis under 
2000-talet kommer behovet av arbetskraft att vara stort – om än inte på 
glasbruken – och hoppet står därför till de tusentals flyktingar som sökt sig hit. 
Betydelsen av att snabbt komma ut på arbetsmarknaden har inte nog kunnat 
betonas i mina möten med utländska glasarbetare. Tack vare invandringen är 
Sverige sedan länge ett mångkulturellt land, och hundratusentals människor 
från andra länder har vidgat vår världsbild både med sin kunskap och med sin 
kultur. Också i ett längre historiskt perspektiv har invandrare varit viktiga för 
Sveriges ekonomiska och kulturella utveckling. Detta gäller inte minst 
glasbruken, som alltid mottagit impulser utifrån och ständigt varit arenor för 
kulturmöten.  

 

Glasbruk, arbetsorganisation och invandring 
Denna avhandling handlar om hur övergången från hantverksmässig till meka-
niserad glastillverkning på Surte glasbruk påverkade arbetets organisering, 
bemanning och rekrytering utifrån genus och etnicitet. Resultaten från Surte 
relateras till Kosta glasbruk med sin bibehållna hantverksmässiga produktion. 
Ursprungligen hade båda bruken haft enbart manuell produktion, men genom 
satsningen på buteljer och burkar hade Surte utvecklats till en så kallad  
emballageglasindustri med maskingjort glas. Kosta däremot med sitt konst- och 
bruksglas hade förblivit ett så kallat småglasbruk.1 Detta karaktäriserades också 
fortsättningsvis av ”industriellt betonad hantverksmässig tillverkning” och blev 
i motsats till Surte ”organisationsmässigt ett närmast statiskt inslag i den dyna-

                                                        
1 Nationalencyklopedin: ”förpackningsglas, emballageglas, flaskor och burkar av glas som används 
för förvaring och distribution av drycker och livsmedel samt kemisk-tekniska och farmaceutiska 
produkter”, http://www.ne.se/f%C3%B6rpackningsglas, 2011-11-14; Färdig, Karl-Gustav, Sveriges 
glasindustri, Industriens upplysningstjänst, Stockholm, 1949, s. 12-13; Inom kategorin småglasindustri 
ingick förutom hushålls- och prydnadsglasbruk även belysningsglasbruk (takskålar, glober, lampetter, 
kristallprismor etc) och kolvglasbruk (glödlampor, termosglas etc), enl. Färdig, 1949, s. 13. 
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Den långa forskningsresan började på Smålands museum/Sveriges glas-
museum, där Karl Johan Krantz inspirerade mig att skriva licentiatavhandlingen 
om Kosta glasbruk. Långt tidigare hade jag av Lars Thor fått möjligheten att 
fokusera på glas och glashistoria i det dagliga arbetet. Till båda dessa tidigare 
museichefer vill jag därför framföra ett speciellt tack. 
 
Ett tack även till Alan Crozier som har översatt sammanfattningen till engelska. 
 
Sist, men absolut inte minst, vill jag förstås framhålla min underbara familj. 
Maken Olof har ständigt uppmuntrat mig, lyssnat till alla långa utläggningar, 
läst texter och alltid hjälpt till vid datorn. Uppmuntrad har jag också blivit av 
dottern Clara och svärsonen Erik, sonen Johan och svärdottern Sofia, och 
naturligtvis har mina alldeles underbara barnbarn Adam, Arvid, Emil, Greta och 
Sture alltid förgyllt tillvaron. Jag tänker dessutom på mamma Birgit och pappa 
Sture, som inte längre finns, men som säkert hade varit stolta över mig. Utan 
alla nära och kära hade målet varit mycket svårt att nå. 
 
 
Växjö i januari 2017 
 
Gunnel Holmér 
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”Flaskor på löpande band”. Stickprovskontroll av enliters mjölkflaskor omkring 1950. 
Foto från Glasbruksmuseet i Surte (fotograf: Arne Persson). 
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miska och alltmer automatiserade och mekaniserade omgivningen”.2 Skillna-
derna berodde således på olika produkttyper och produktionsmetoder. Trots att 
själva glasmaterialet var den enda gemensamma nämnaren mellan maskinell 
och manuell framställning fortsatte Surte att kallas glasbruk och lokalen för 
produktionen att benämnas hytta. Följande beskrivning från 1950-talet vittnar 
om att buteljglasproduktionen vid Surte utvecklats till en modern tillverknings-
industri: 
 

Hela produktionsprocessen vid Surte är automatiserad (mekani-
serad) från det råvaran, huvudsakligen sand, kalk och soda med båt 
förts till lastningskajen längs Göta älv och till dess den färdiga 
flaskan eller burken kommer ut ur kylröret för kontroll – först där, 
vid början av distributionen, ingriper människohänder. Men allra 
finast är det ordnat vid vannan – smältugnen – stor som en ordinär 
enrummare med kök och hall – där råvarorna i pulvriserat och 
blandat skick, ´mängen´, förs in för att smältas i över 1.500 graders 
hetta. Här möter vi automationen. Den reglerar hela smält-
ningsprocessen till dess den glödande glasmassan lämnar ´feedern´, 
vannans slutstation, för att i droppar falla ner i tryck- och blåsformar, 
som ger glaset dess slutliga form.3 

 
När Surte glasbruk grundades 1862 var dock framställningen helt manuell, men 
genom ökad efterfrågan på buteljer introducerades flaskblåsningsmaskiner ett 
halvsekel senare.4 Den manuella tillverkningen levde kvar jämsides med den 
nya tekniken fram till 1926, då produktionen helt mekaniserades.5 Därmed 
förändrades arbetsorganisationen och istället för glasblåsare efterfrågades 
personer med teknisk kompetens och därigenom annan typ av utbildning än sina 
föregångare.6 Rationaliseringen i hyttan påverkade också arbetet på kring-
liggande avdelningar, och framför allt behövdes flera synare för slutkontrollen 
av produkterna. Liksom övrig industri i Sverige fick företaget ett rejält uppsving 
efter andra världskriget, och med 700 anställda i slutet av 1940-talet producera-
des mer än 2/3 av Sveriges emballageglas i form av flaskor och burkar.7 Den 
gynnsamma utvecklingen på Surte fortsatte ytterligare ett par decennier, men 
med växande ekonomiska problem fattades 1975 beslutet om nedläggning och 
1978 upphörde glastillverkningen definitivt.8  
 
                                                        
2 Krantz, Olle, Den småländska glasregionens uppgång och fall: en ekonomisk historia, 2015, s. 27-30. 
3 Aftonposten, 22/6 1955. 
4 Fogelberg, Torbjörn, Surte glasbruk 100 år – kort historik, 1962, s.11, 23, 37; Aktiebolaget Surte-
Liljedahl, Minnesskrift 1761-1939, 1930, s. 62.                                         
5 Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 69. 
6 Waldén, Bertil, Hammars glasbruk 1854-1954, Minnesskrift, 1954, s. 34.  
7 Färdig, Karl-Gustav, 1949, s. 11-12; Anm: främst tillverkades bryggeriglas, vin- och spritflaskor samt 
glas för livsmedelsindustrin, enl. PLM-nytt, 1965, s. 4; Färdig, 1949, s. 29. 
8 Mossfeldt, Peter, Surte – glasbruket som försvann. Erfarenheter och konsekvenser av en 
företagsnedläggning, 1980, s. 11-12, 37. 
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2 Krantz, Olle, Den småländska glasregionens uppgång och fall: en ekonomisk historia, 2015, s. 27-30. 
3 Aftonposten, 22/6 1955. 
4 Fogelberg, Torbjörn, Surte glasbruk 100 år – kort historik, 1962, s.11, 23, 37; Aktiebolaget Surte-
Liljedahl, Minnesskrift 1761-1939, 1930, s. 62.                                         
5 Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 69. 
6 Waldén, Bertil, Hammars glasbruk 1854-1954, Minnesskrift, 1954, s. 34.  
7 Färdig, Karl-Gustav, 1949, s. 11-12; Anm: främst tillverkades bryggeriglas, vin- och spritflaskor samt 
glas för livsmedelsindustrin, enl. PLM-nytt, 1965, s. 4; Färdig, 1949, s. 29. 
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Forskningsuppgiften 
Denna studie fokuserar på hur förändrad teknologi och andra inslag i arbets-
processen påverkade tilldelning av uppgifter utifrån etnicitet och genus på Surte 
jämfört med Kosta. Under sin manuella period hade Surte liksom Kosta anställt 
tyska glasblåsare, men genom mekaniseringen hade denna tradition brutits.12 
Nya produktionsmetoder hade dock inte inneburit att invandringen till Surte 
upphört utan att den på sikt skulle bli den mest omfattande i dess historia. 
Skillnaden var att det hädanefter främst skulle röra sig om nordiska medborgare. 
I motsats till sina föregångare behövde dessa finländare och danskar troligen 
ingen kunskap om manuell glastillverkning.13 Teoretiskt sett kunde de haft 
erfarenhet av maskinell buteljglastillverkning från hemländerna, och därigenom 
hade Surte nu kanske övergått till en ny typ av expertinvandring.14 Hittills har 
endast kvalificerade arbetare framhållits, men efterfrågan gällde också okvali-
ficerad arbetskraft. På Kosta framgick detta av annonsering efter hyttbiträden 
på 1960-talet, fram till andra världskriget kom sådana hjälparbetare från lokal-
samhället men senare huvudsakligen från Grekland. Utmärkande för arbetarna 
från utlandet var att de stannade kort tid, sällan lärde sig själva glashantverket 
och heller aldrig avancerade.15 Kvalificerade och okvalificerade arbetare fanns 
likaså på Surte, varför de olika gruppernas storlek, nationaliteter och fördelning 
mellan hytta och övriga avdelningar kommer att granskas närmare. För att bli 
en fullgod glasblåsare på Kosta krävdes många år, men hur lång utbildningen 
till maskinskötare var på Surte och vilka karriärsmöjligheterna var där återstår 
att se.  
 
På Kosta fick kvinnor oavsett etnisk tillhörighet rutinsysslor vid sidan av själva 
glasproduktionen, och likadan var arbetsfördelningen inom hela den manuella 
glasindustrin. Så sent som 1980 konstaterades i en utredning om de manuella 
glasbruken att ”männen är överrepresenterade inom hyttan. Männen är dess-
utom kraftigt överrepresenterade bland de mera kvalificerade yrkesgrupperna. 
Kvinnorna är hänvisade till de mindre kvalificerade yrkesgrupperna och arbetar 
nästan uteslutande inom efterbehandlingsavdelningarna. Andelen kvinnor inom 
hyttan är alltjämt mycket låg, bortsett från den minst kvalificerade yrkes-
gruppen”.16 Viktiga frågor för Surte blir därmed vilka effekter maskin-
tillverkningen och arbetsorganisationen haft för kvinnors arbete och i vilken 
mån diskriminering baserad på genus förekommit även där. Forskning har 
nämligen visat att ny teknik inom industrin knappast kommit kvinnor till godo 
                                                        
12 Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 6. 
13 Definition: finländare, invånare i Finland, utgörs huvudsakligen av finnar och svenskar, enl. 
Nationalencyklopedin, EU-FREDK, band 6, 1991, s. 294. I denna avhandling använder jag 
genomgående begreppen finländare/finländsk. Det framgår inte av arkivmaterialet från Surte om 
personerna från Finland var finnar eller svenskar (min anm.). 
14 Schlüter, Mogens, Danske  flasker – Fra Renaessancen  til vore  dage, 1984, s. 58, 63; Uppgift från 
Kaisa  Koivisto, Finlands glasmuseum, Riihimäki enligt mail 2011-11-10. 
15 Holmér, 2009, s. 212-213. 
16 Manuella glasbruk i strukturomvandling: utredning från Statens industriverk, SIND, 1980:9,  s. 49.     
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I skarp kontrast till maskinglasbruket Surte stod Kosta med sin bibehållna 
manuella tillverkning. Detta hade grundats redan 1742 och var vid förra 
sekelskiftet landets största tillverkare av hushålls- och prydnadsglas, och under 
1900-talet inriktades framställningen främst på produkter ritade av brukets 
konstnärer. Genom att tillverkningen skedde hantverksmässigt krävdes många 
personer i hyttan, där glaset blåstes och formades i arbetslag med utpräglad 
arbetsdelning. I det fortlöpande arbetet var mästare och andra yrkesmän helt 
beroende av hyttbiträden. Biträdena stängde och öppnade formarna – i vilka 
glasmassa blåstes – eller bar färdiga produkter till kylröret för avsvalning. 
Nämnda befattningar krävde ingen erfarenhet av glasarbete, varför alla 
nyanställda genast kunde knytas till produktionen. På grund av stor omsättning 
av hyttbiträden blev rekrytering i tillräcklig mängd glasbrukets stora utmaning 
framför allt under högkonjunkturen efter andra världskriget. Formhållningen 
mekaniserades visserligen i slutet av 1960-talet och elektriska inbärarbanor 
introducerades, men trots rationaliseringen krävdes även fortsättningsvis ett 
antal formhållare och inbärare.  
 
Efter andra världskriget ökade behovet av arbetskraft inom glasindustrin gene-
rellt samtidigt som många svenskar sökte sig bort därifrån för bättre betalda ar-
beten. Huvudalternativet för att klara produktionen blev utländsk arbetskraft. 
Inom den manuella småglasindustrin efterfrågades såväl glasblåsare och slipare 
som arbetare för enkla rutinsysslor. Till Kosta invandrade från 1940-talet och 
framåt hundratals arbetare med kulmen under 1960-talet. Av totalt 328 anställda 
på glasbruket 1964 var drygt 8 % utomnordiska arbetare och knappt 1 % nordis-
ka arbetare.9 På Surte förefaller maskinskötare istället ha fattats till hyttan, men 
glasbrukets sorgebarn blev tydligen synkammaren med ännu större personal-
omsättning. I början av 1960-talet påbörjades därför en omfattande värvning av 
kvinnor till den dittills mansdominerade synaravdelningen, men trots enträgna 
försök lyckades företaget inte anställa svenskar i önskad mängd. Lösningen blev 
istället rekrytering av män och kvinnor från utlandet framför allt under 1960-
talet. Sammanlagt fanns 661 kollektivanställda i slutet av 1964 av vilka drygt 
38 % var invandrare. Av invandrarna på Surte kom inte mindre än drygt 90 % 
från nordiska länder och ungefär 6 % från utomnordiska länder.10 Huvudsak-
ligen till följd av ekonomiska problem upphörde emellertid inflyttningen från 
utlandet både till Kosta och Surte helt på 1970-talet.11 
 

                                                        
9 Utländsk arbetskraft inom Svenska Fabriksarbetareförbundets verksamhetsområde. Undersökning i 
november-december 1964, mikrofilmade handlingar, allmän korrespondens, film nr D 309, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
10 Av samtliga 252 invandrare på Surte i november-december 1964 var andelen finländare 84,5 % (213 
personer) och andelen danskar 9,1 % (23 personer). Den utomnordiska arbetskraften på 16 personer 
(6,3 % av samtliga invandrare) bestod huvudsakligen av greker och jugoslaver enl. Svenska 
Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
11 Holmér, Gunnel, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-
1973, 2009, s. 97-110. 
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12 Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 6. 
13 Definition: finländare, invånare i Finland, utgörs huvudsakligen av finnar och svenskar, enl. 
Nationalencyklopedin, EU-FREDK, band 6, 1991, s. 294. I denna avhandling använder jag 
genomgående begreppen finländare/finländsk. Det framgår inte av arkivmaterialet från Surte om 
personerna från Finland var finnar eller svenskar (min anm.). 
14 Schlüter, Mogens, Danske  flasker – Fra Renaessancen  til vore  dage, 1984, s. 58, 63; Uppgift från 
Kaisa  Koivisto, Finlands glasmuseum, Riihimäki enligt mail 2011-11-10. 
15 Holmér, 2009, s. 212-213. 
16 Manuella glasbruk i strukturomvandling: utredning från Statens industriverk, SIND, 1980:9,  s. 49.     
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I skarp kontrast till maskinglasbruket Surte stod Kosta med sin bibehållna 
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9 Utländsk arbetskraft inom Svenska Fabriksarbetareförbundets verksamhetsområde. Undersökning i 
november-december 1964, mikrofilmade handlingar, allmän korrespondens, film nr D 309, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
10 Av samtliga 252 invandrare på Surte i november-december 1964 var andelen finländare 84,5 % (213 
personer) och andelen danskar 9,1 % (23 personer). Den utomnordiska arbetskraften på 16 personer 
(6,3 % av samtliga invandrare) bestod huvudsakligen av greker och jugoslaver enl. Svenska 
Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
11 Holmér, Gunnel, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-
1973, 2009, s. 97-110. 
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avsaknad av formell yrkeslicens etc.24 Enligt min mening behöver man inte 
ifrågasätta att okvalificerade arbetare inledningsvis tilldelades enkla sysslor på 
avdelningar med särskilt stort behov av arbetskraft. Om graden av intern-
utbildning och avancemang däremot begränsades av etnicitet och genus kan 
diskriminering både ur strukturellt och institutionellt perspektiv diskuteras. 
Dessa frågor kommer att närmare undersökas i denna avhandling.  
 
Min studie om Surte kommer att utmynna i en jämförelse av motsvarande 
förhållanden på Kosta. Genom att jämföra ett maskinglasbruk och ett parallellt 
verksamt glasbruk med hantverksmässig produktion hoppas jag kunna se om 
nya tekniska lösningar påverkat arbetsorganisationen och tilldelningen av 
arbetsuppgifter. Den ursprungliga tanken var att jämföra Kosta med ett annat 
manuellt glasbruk. Då produktionen på alla småglasbruk gick till ungefär på 
samma sätt och invandringen följde i stort sett samma mönster föll valet 
emellertid på en helt annan kategori av glastillverkare. Dock kommer jag att 
hålla fast vid Tillys teori om beständig ojämlikhet för att kunna undersöka 
likheter och skillnader mellan de olika kontexterna. Likheter bruken emellan 
var framställningen av glasartiklar, tidigare manuell tillverkning, äldre tysk 
expertinvandring samt stor arbetskraftsinvandring under 1900-talets andra hälft.  
För att söka bakomliggande orsaker och för att lyfta fram det unika på 
respektive glasbruk kommer också olikheterna att beaktas.25 Den stora skill-
naden var framför allt att Surtes produktion blivit helt mekaniserad och att 
invandrarna främst var nordbor, medan Kostas tillverkning fortfarande var 
hantverksmässig och invandrarna huvudsakligen var sydeuropéer. Dessutom 
hade Surte en större andel kvinnor bland sina anställda än Kosta.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande avhandling är att genom en studie av buteljglasbruket 
Surte öka kunskapen om arbetet inom den mekaniserade glasindustrin i Sverige 
under 1900-talets andra hälft. Målet med fallstudien är även att analysera 
kvinnors roll i denna glasproduktion och att kasta nytt ljus över rekryteringen 
av utländska arbetare till glasbranschen.  
 
 

                                                        
24 Jansson, 2014, s. 234. 
25 Jfr Kocka, Jürgen, “The Uses of Comparative History”, i Societies made up of history: essays in 
historiography, intellectual history, professionalization, historical theory & protoindustrialisation, 
Björk, Ragnar & Molin, Karl (red.), 1996, s. 200; Mörner, Magnus, i ”Komparation: att vidga 
historiska perspektiv”, i Scandia, Band 47, årg. 1981, Häfte 1, s. 227-228. 
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utan har i förlängningen närmast drivit upp arbetstakten på manuella avdel-
ningar.17 Troligen gällde detta också kvinnorna på Surte, eftersom arbets-
organisationen inom tekniskt industriarbete har visat sig central för hur kön ”blir 
en strukturerande princip när det gäller en könssegregering av arbetsuppgifter” 
och för värderingen av olika kvalifikationer.18  

 
Min främsta teoretiska inspirationskälla i den tidigare Kostaavhandlingen var 
Denis Franks forskning om arbetskraftsinvandringen under 1960-talet och 
början av 1970-talet.19 Frank konstaterar att majoriteten invandrare knöts till 
tillverkningsindustrin för att utföra det slitsammaste arbetet. Genom sin studie 
såg han att arbetsgivarna huvudsakligen efterfrågade jugoslaver och i viss 
utsträckning greker för okvalificerat arbete. Utifrån Charles Tillys teori om 
beständig ojämlikhet drog Frank slutsatsen att nationalitet och etnicitet alltid är 
starkt knutna till arbetsorganisationen. Detta kan ta sig uttryck i diskriminering 
vid befordran och rekrytering till högre positioner eller genom att arbetsgivarna 
föredrar vissa nationaliteter för vissa arbetsuppgifter.20 Då majoriteten utländs-
ka arbetare på Kosta tilldelades okvalificerade uppgifter sökte jag förklara deras 
underordnade positioner med hjälp av Tillys nämnda teori, vilken närmare 
kommer att diskuteras i kommande teoriavsnitt. Kopplingar mellan kategori-
paren svensk/invandrare, kvinna/man samt kvalificerad/okvalificerad gjorde det 
möjligt att se eventuella samband mellan etnicitet, genus och arbetsorganisa-
tion. Kostastudien visade att manliga arbetare oavsett nationalitet fick uppgifter 
i relation till sina meriter medan kvinnor generellt var hänvisade till rutinarbete. 
Således kunde jag inte finna några tydliga belägg för beständig ojämlikhet 
baserad på etnicitet men däremot utifrån genus.21 Snarare stämde mitt resultat 
med Olle Janssons forskning beträffande metall- och verkstadsindustrin. 
Jansson hävdar ”att de skillnader som förelåg var en följd av statistisk diskrimi-
nering som måhända förstärkte, men inte var oberoende av, skillnader i egen-
skaper hos olika kategorier av arbetstagare”.22 Eftersom det var nästan omöjligt 
att finna inhemsk arbetskraft blev enda utvägen att anställa invandrare. Genom 
att utländska arbetare inte medvetet valdes bort kunde det heller inte röra sig om 
diskriminering från arbetsgivarens sida.23 Möjligheten att rekrytera utländska 
arbetare till endast okvalificerade uppgifter kunde även bero på begränsade 
arbetstillstånd förutom för nordiska medborgare, bristande språkkunskaper, 

                                                        
17 Wikander, Ulla, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och 
arbetets degradering vid en porslinsfabrik. Det svenska arbetets historia IV, 1988, s. 35, 219, 226. 
18 Gunnarsson, Ewa, Att våga väga jämnt: om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i tekniskt 
industriarbete, 1994, s. 204. 
19 Frank, Denis, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. En studie av invandringspolitiken i 
Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972, 2005. 
20 Frank, 2005, s. 220-221. 
21 Betonas bör dock att samtliga anställda fick avtalsenliga löner. 
22 Jansson, Olle, Industriell invandring – Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin i 
Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967, 2014, s. 233. 
23 Jansson, 2014, s. 233. 
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historiska perspektiv”, i Scandia, Band 47, årg. 1981, Häfte 1, s. 227-228. 
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17 Wikander, Ulla, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och 
arbetets degradering vid en porslinsfabrik. Det svenska arbetets historia IV, 1988, s. 35, 219, 226. 
18 Gunnarsson, Ewa, Att våga väga jämnt: om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i tekniskt 
industriarbete, 1994, s. 204. 
19 Frank, Denis, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. En studie av invandringspolitiken i 
Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972, 2005. 
20 Frank, 2005, s. 220-221. 
21 Betonas bör dock att samtliga anställda fick avtalsenliga löner. 
22 Jansson, Olle, Industriell invandring – Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin i 
Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967, 2014, s. 233. 
23 Jansson, 2014, s. 233. 
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Disposition  
Den kommande framställningen består av fyra delar. I del I presenteras avhand-
lingens utgångspunkter, i del II görs en bakgrundsteckning till utvecklingen av 
svensk glasindustri och till Sverige som migrationsland, i del III undersöks glas-
arbetet och invandringen specifikt för Surte varefter resultaten sammanställs, i 
del IV analyseras svaren på avhandlingens frågor och avslutningsvis görs en 
jämförelse med Kosta. 
 

Del I Utgångspunkter 
 
Glasbruk, arbetsorganisation och invandring 
I detta avsnitt har givits en bakgrund till avhandlingsämnet om Surte glasbruk 
och den kommande jämförelsen med Kosta glasbruk utifrån deras respektive 
produktion, arbetsorganisation och arbetskraftsrekrytering.  
 
Forskningsuppgiften 
Här har först forskningsuppgiften preciserats, varefter syftet formulerats och 
den övergripande frågan ramats in och motiverats. Avslutningsvis redovisas nu 
avhandlingens disposition. 
 
Forskningsbakgrund 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning utifrån syftet, som leder fram till 
forskningsfrågorna i denna studie. Ämnet om Surte har två forskningslägen – 
glasarbetets organisation och glasindustrins arbetskraftsrekrytering med kvin-
nor och utländsk arbetskraft i fokus. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Här preciseras frågeställningarna kring arbetsorganisation och arbetskrafts-
rekrytering med utländska arbetare i fokus. Vidare redogörs för denna studies 
teoretiska utgångspunkter, hur dessa är knutna till problemställningen och 
undersökningen samt hur de kommer att tillämpas i den avslutande analysen. 
 
Material, metod och avgränsningar 
I detta avsnitt beskrivs vilken typ av källor som har använts samt vilka metoder 
som har tillämpats i bearbetningen av dessa. Vidare redovisas avhandlingens 
avgränsningar både beträffande val av undersökningsobjekt och av tidsperiod.  
 

Del II  Bakgrund 
 
Svensk glasindustri i samhällsutvecklingen 
I detta kapitel beskrivs framväxten och utvecklingen av den svenska glas-
industrin i allmänhet och av Surte i synnerhet. Syftet med denna bakgrunds-
teckning är att vidga perspektivet för att förhållandena på Surte respektive Kosta 
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Genom en jämförelse av arbetsorganisation och arbetskraftsrekrytering vid 
Surte respektive Kosta glasbruk problematiseras betydelse och konsekvenser av 
likheter och skillnader mellan bruken. Specifika områden som ska undersökas 
är följande: 
 

 Sammansättning och andel utländsk arbetskraft 
 Betydelsen av kvalifikationer och karriärvägar  
 Skillnader i stanntider                                                  

     
                           
Den övergripande frågan i denna avhandling är vilken betydelse förändring av 
teknologi och andra inslag i arbetsprocessen hade dels för glasarbetets organi-
sering, dels för rekryteringen av arbetskraft till Surte glasbruk. Av särskilt 
intresse är incitament av strukturell ojämlikhet genom tilldelning av arbets-
uppgifter efter kön och etnicitet. Mera konkret går min forskningsuppgift ut på 
att försöka besvara nedanstående empiriska frågor:  
 

 
 Hur påverkades arbetskraftens sammansättning utifrån arbets- 

uppgifter av en förändrad arbetsorganisation? 
 Hur rekryterades arbetskraft till Surte? 
 Hur påverkades arbetskraftens sammansättning utifrån kön  

och etnicitet? 
 Hur såg stanntider ut efter kön och etnicitet? 

 
 
Undersökningen av Surte kommer att utmynna i en jämförelse med förhållan-
dena på Kosta under motsvarande tid utifrån resultaten i min licentiatavhandling 
om sistnämnda glasbruk. Konkreta frågor i Kostas fall var varför bruksled-
ningen anställde arbetare från andra länder och varifrån dessa invandrare kom. 
Viktiga frågor gällde också yrkesmässig bakgrund, befattningar på glasbruket, 
stanntid samt relationer till svenska glasarbetare. För att se om eventuell 
diskriminering utifrån etnicitet förekommit blev själva glasarbetet med dess 
blandning av yrkesskicklighet och biträdesarbete centrala moment. Det blev 
också beskrivningen av invandrarnas kvalifikationer och fördelningen mellan 
yrkesmän och arbetare utan tidigare erfarenhet av glasframställning. På samma 
sätt diskuterades glasarbetet ur genusperspektiv. Även i Surtes fall kommer 
fokus att ligga på själva glasarbetet liksom på den utländska arbetskraften och 
uppgifternas fördelning mellan svenska och utländska arbetare samt mellan män 
och kvinnor. Ambitionen är att öka kunskapen om deras uppgifter och villkor 
inom glasindustrin specifikt men förhoppningsvis också att bidra till en mera 
allmän diskussion inom industri- och migrationshistoria.  
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Disposition  
Den kommande framställningen består av fyra delar. I del I presenteras avhand-
lingens utgångspunkter, i del II görs en bakgrundsteckning till utvecklingen av 
svensk glasindustri och till Sverige som migrationsland, i del III undersöks glas-
arbetet och invandringen specifikt för Surte varefter resultaten sammanställs, i 
del IV analyseras svaren på avhandlingens frågor och avslutningsvis görs en 
jämförelse med Kosta. 
 

Del I Utgångspunkter 
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och den kommande jämförelsen med Kosta glasbruk utifrån deras respektive 
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Forskningsuppgiften 
Här har först forskningsuppgiften preciserats, varefter syftet formulerats och 
den övergripande frågan ramats in och motiverats. Avslutningsvis redovisas nu 
avhandlingens disposition. 
 
Forskningsbakgrund 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning utifrån syftet, som leder fram till 
forskningsfrågorna i denna studie. Ämnet om Surte har två forskningslägen – 
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nor och utländsk arbetskraft i fokus. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Här preciseras frågeställningarna kring arbetsorganisation och arbetskrafts-
rekrytering med utländska arbetare i fokus. Vidare redogörs för denna studies 
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Material, metod och avgränsningar 
I detta avsnitt beskrivs vilken typ av källor som har använts samt vilka metoder 
som har tillämpats i bearbetningen av dessa. Vidare redovisas avhandlingens 
avgränsningar både beträffande val av undersökningsobjekt och av tidsperiod.  
 

Del II  Bakgrund 
 
Svensk glasindustri i samhällsutvecklingen 
I detta kapitel beskrivs framväxten och utvecklingen av den svenska glas-
industrin i allmänhet och av Surte i synnerhet. Syftet med denna bakgrunds-
teckning är att vidga perspektivet för att förhållandena på Surte respektive Kosta 
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Genom en jämförelse av arbetsorganisation och arbetskraftsrekrytering vid 
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är följande: 
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Den övergripande frågan i denna avhandling är vilken betydelse förändring av 
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Undersökningen av Surte kommer att utmynna i en jämförelse med förhållan-
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sätt diskuterades glasarbetet ur genusperspektiv. Även i Surtes fall kommer 
fokus att ligga på själva glasarbetet liksom på den utländska arbetskraften och 
uppgifternas fördelning mellan svenska och utländska arbetare samt mellan män 
och kvinnor. Ambitionen är att öka kunskapen om deras uppgifter och villkor 
inom glasindustrin specifikt men förhoppningsvis också att bidra till en mera 
allmän diskussion inom industri- och migrationshistoria.  
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Forskningsbakgrund 
Denna avhandling har två forskningslägen, nämligen glasarbetets organisation 
och glasindustrins arbetskraftsrekrytering med fokus på genus och etnicitet 
under 1900-talets andra hälft. Såväl den empiriska som den analytiska delen om 
det mekaniserade Surte utgår från nämnda forskningslägen liksom jämförelsen 
med Kosta och kopplingen mellan glasarbetets organiserande och efterfrågan 
på arbetskraft. Inledningsvis presenteras följaktligen studier inriktade på själva 
glasarbetet och dess övergång från manuell till mekaniserad produktion.26 
Därefter refereras till mekaniseringens konsekvenser i arbetet och inte minst för 
utländska arbetare. Hittills har knappast något skrivits om arbetskrafts-
invandring inom glasnäringen. Då denna kan förmodas haft delvis gemen-
samma nämnare med andra typer av fabriker kommer istället forskning om 
utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin mera generellt att lyftas fram. 
Detta motiveras av att glasbruken långt ifrån var den enda branschen med en 
stor andel arbetare från andra länder.27 Då lika få uppgifter finns om kvinnors 
befattningar på glasbruken hänvisas till studier om genusarbetsdelning inom 
industrin i allmänhet.  
 

Glasarbete och glasarbetare 
I sin avhandling Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta Glasbruk 
1820-1880 beskriver Mikael Ottosson övergången från förlags- till manufaktur-
organisation med utpräglad arbetsdelning på 1860-talet och glasblåsarnas 
missnöje med att de därmed förlorade kontrollen över arbetet.28 Glasblåsarnas 
inflytande över produktionen hade sedan brukets tillkomst på 1700-talet byggt 
på deras sociala ställning. Framför allt hade tyskt ursprung in på 1800-talet varit 
en garanti för goda yrkeskunskaper och samtidigt en viktig identitetsmarkör.29 
Ottosson visar också att patriarkalism i första hand inte var detsamma som 

                                                        
26 Forskning om glasindustrin har framför allt inriktats på glasföremålen, medan själva arbetsprocessen 
och arbetsvillkoren hittills behandlats i mindre omfattning. Till undantagen hör Löf, Lars-Olof & Thor, 
Lars, Resa till glaset, 1986.    
Spridda artiklar om den manuella arbetsprocessen finns bland annat i Orrefors jubileumsböcker: Holmér, 
Gunnel, ”Hantverket i centrum – glasframställningen förr och nu”, i Orrefors – Etthundra år av svensk 
glaskonst, Wickman, Kerstin (red.), 1998, s. 205-228 och ”Glasarbetarnas Orrefors – Arbetsmiljö och 
livsvillkor”, ingår i Orrefors – Glasbrukets historia, Wickman, Kerstin (red.), 1998, s. 129-147.  
Jag är medveten om att det utöver här nämnda titlar finns ett flertal böcker och artiklar om svenskt glas. 
Då dessa inte direkt anknyter till mitt ämne har jag avstått ifrån att återge dem i forskningsläget, men i 
den mån de förekommer som källor i avhandlingen finns de redovisade i litteraturförteckningen. Till de 
mest produktiva glasforskarna hör utan tvekan Torbjörn Fogelberg, som i en rad vetenskapliga 
publikationer beskrivit både glasbruk, produktion och människor. Överhuvudtaget har den svenska 
glaslitteraturen ofta varit inriktad på enskilda företag, vars monografier vanligen publicerats i samband 
med jubileer. Därtill kommer diverse faktaspäckad litteratur av mera populär karaktär inom ämnet 
svenskt glas.  
27 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
28 Ottosson, Mikael, Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta Glasbruk 1820-1880, 1999,  
s. 228. 
29 Ottosson, 1999, s. 87-88, 103. 
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under 1900-talets andra hälft senare ska kunna diskuteras. Dessutom presen-
teras Surte som bruks- och industriort. 
 
Sverige blir ett migrationsland 
Här redogörs allmänt för den interna migrationen och för invandringen till 
Sverige för att de utländska arbetarna på Surte respektive Kosta längre fram ska 
kunna placeras i ett vidare sammanhang. Tyngdpunkten lägger jag på invand-
ringen och den ökade efterfrågan på arbetskraft efter andra världskriget fram till 
1970-talets början, det vill säga tidsavsnittet för denna studie. Avslutningsvis 
redogörs för fackföreningsrörelsens syn på invandringen. 
 

Del III Resultat 
 
Glasarbete och glasarbetare på Surte glasbruk 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur glastillverkningen och arbets-
organisationen på Surte förändrades vid övergången från manuell till maskinell 
produktion. Huvudfrågan gäller om den nya arbetsfördelningen hade någon 
koppling till genus och etnicitet. Vidare redogörs för svenska och utländska 
migranter vid Surte glasbruk, arbetsvillkor och arbetsförhållanden samt synen 
på olika arbetsuppgifter inom glasbrukets ram. 
 
Rekrytering, karriärvägar och stanntid 
För att söka svar på frågan om eventuellt samband mellan etnicitet och arbets-
uppgifter på Surte undersöks i detta avsnitt rekryteringen av utländska arbetare 
och deras arbetsuppgifter, karriärsmöjligheter och stanntider på glasbruket.  
 

Del IV Analys 
 
Glasproduktion som hantverk och på löpande band 
Slutligen redovisas resultaten från analysen av svaren på frågorna om 
glasarbetets organisation och kvinnors respektive invandrares arbetsuppgifter i 
jämförelse med svenskarnas. Avslutningsvis utmynnar undersökningen om 
maskinglasbruket Surte i en jämförelse av förhållandena på det manuella 
glasbruket Kosta beträffande glasarbetets organisation och arbetskrafts-
rekrytering. Genom att relatera resultaten från Surte till slutsatserna i min 
licentiatavhandling om motsvarande förhållanden på Kosta tydliggörs kon-
sekvenserna av en förändrad arbetsorganisation både utifrån genus och etnicitet. 
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and Technological Change in the American Industry 1880-1920. Syftet med 
mekaniseringen var att minska beroendet av den kvalificerade arbetskraften och 
att effektivisera tillverkningen. Avgörande för utvecklingen blev Michael J. 
Owens uppfinning av världens första helautomatiska flaskblåsningsmaskin 
1903 på Toledo Glass Company i Ohio.40 Glasblåsarna ”av den gamla stam-
men” blev nu överflödiga och fick söka sin utkomst inom helt annan verk-
samhet, acceptera mindre kvalificerade uppgifter eller omskola sig till maskin-
skötare.41 På samma sätt skulle villkoren förändras för glasblåsarna på Surte 
från 1910-talet och framåt.42 
 
En positiv effekt av den helautomatiska produktionen, enligt Scoville, var att 
barnarbetet avsevärt minskade, då rutinsysslor under den förindustriella perio-
den i stor utsträckning skötts av hyttpojkar.43 Detta visar också Lars Olsson 
beträffande svensk buteljglasindustri i avhandlingen Då barn var lönsamma: 
om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska 
industrier under 1800- och början av 1900-talet. Under 1800-talets andra hälft 
ledde ökad efterfrågan på glas till effektivare produktionsmetoder och ökad 
arbetsdelning. Fortsättningsvis gjorde mästarna endast momenten som krävde 
störst yrkesskicklighet, medan de enklaste uppgifterna fick skötas av lågav-
lönade barn.44 Inom buteljglasindustrin i Sverige – bland annat på Surte – 
avskaffades barnarbetet i takt med att ny teknologi infördes runt förra sekel-
skiftet och de minst avancerade uppgifterna kunde utföras maskinellt. 45  
 
Syftet för Dennis Michael Zembala i avhandlingen Machines in the glasshouse: 
the transformation of work in the glass industry, 1820-1915 är att undersöka 
förändringarna i teknologin och arbetsprocessen inom glasindustrin i USA efter 
1820. Centralt blir hur yrkesskicklighet ska definieras.46 Vilken typ av skick-
lighet värderades i den förindustriella produktionen och hur förändrades krite-
rierna allt eftersom industrialiseringen fortskred?  Med ny teknologi minskade 
så småningom glasblåsarnas kontroll över produktionen samtidigt som arbets-
takten ökade och uppgifterna blev mera rutinartade.47 Nya grupper av yrkes-
skickliga arbetare som maskinister, formmakare och ingenjörer bildades.48 De 

                                                        
40 Scoville, Warren, C., Revolution in Glassmaking. Entrepeneurship and Technological Change In the 
American Industry 1880-1920, 1948, s, 101, 103, 154-162. 
41 Scoville, 1948, s. 204. 
42 Dahlqvist, 1948, s. 58, 66. 
43 Scoville, 1948, s. 157-159. 
44 Olsson, Lars, Då barn var lönsamma: om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i 
några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet,1999, (1980, 1995), s. 72-73, 75. 
45 Olsson, 1999, s. 162-163; Redan 1881 hade kommit en förordning, som förbjöd barn under 12 år att 
arbeta i fabrik. Trots denna förordning fortsatte barnarbetet på glasbruken i praktiken, enl. Olsson, 
1999, s. 108, 115. 
46 Zembala, Dennis Michael: Machines in the glasshouse: the transformation of work in the glass 
industry, 1820-1915, 1984, s. 7, 14 (opubl. avh., Rakow Research Library, Corning Museum of Glass, 
Corning, USA). 
47 Zembala, 1984, s. 103. 
48 Zembala, 1984, s. 92. 
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”kontroll och faderlig omsorg” från bruksägarens sida utan innebar en 
förhandlingssituation.30 Väl medvetna om sitt värde kunde glasblåsarna ställa 
krav på såväl lön som bostad liksom på andra naturaförmåner. Skriftliga 
arbetsavtal undertecknades först när båda parter var överens.31 Liknande 
förhållanden rådde vid Surte åtminstone fram till förra sekelskiftet.32 
 
Även Christina Johanssons avhandling Glasarbetarna 1860-1910: arbete, lev-
nadsförhållanden och facklig verksamhet vid Kosta glasbruk under industri-
alismens genombrottsskede inriktar sig på arbetet. Precis som Ottosson visar 
hon att glasarbetet under 1800-talets senare del förändrades från hantverk med 
manufakturindustriella inslag till ett delvis industriellt arbete.33 Själva glasblås-
ningen förblev visserligen hantverksmässig, men genom arbetsdelning med nya 
delsysslor förändrades mästarens arbete och hans hegemoni bröts. Genom att 
förtjänsten sjönk för de kvalificerade arbetarna kunde dessa inte längre betraktas 
som någon höglönegrupp.34 Redan 1893 bildade yrkesmännen vid Kosta en 
fackförening efter att fackliga idéer hade spridit sig från buteljglas- till småglas-
industrin. Surte och Kosta hörde sålunda till glasbruken, där ”organisations-
idéerna först fick fotfäste”.35 Missnöjet med teknologiska förändringar, omorga-
nisation och lönesänkningar ledde slutligen till en omfattande facklig konflikt 
vid Kosta 1906-1907.36  Johansson anknyter till Joan Wallach Scotts forskning 
om ett sydfranskt glasbruk. I The Glassworkers of Carmaux. French Craftsmen 
and Political Action in a Nineteenthcentury City analyserar Scott en långvarig 
arbetskonflikt vid buteljglasbruket Verrerie Sainte Clothilde i Carmaux 1895.37 
Hennes slutsats är att den tilltagande mekaniseringen och glasblåsarnas 
minskade inflytande över själva arbetsprocessen fick dem att protestera. Att de 
hade organiserat sig och 1895 grundat en fackförening var en följd av deras 
förändrade arbetsvillkor.38  
 

Mogens Schlüter återger hur hela processen med buteljglastillverkning gick till 
i boken Danske flasker – Fra renaessancen til vore dage. Stegvis redovisas alla 
moment i den manuella framställningen, varefter följer en beskrivning av hur 
buteljer maskintillverkades.39 De helautomatiska flaskblåsningsmaskinerna 
hade utvecklats i USA runt sekelskiftet 1900, vilket också Warren C. Scoville 
detaljerat beskriver i sin studie Revolution in Glassmaking. Entrepeneurship 
                                                        
30 Ottosson, 1999, s. 183, 187. 
31 Ottosson, 1999, s. 184, 186. 
32 Dahlqvist, Ivar, Minnesskrift – Fackföreningsrörelsen i Surte 1897-1947, Sv. Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet, Avdelning nr 246, 1948, s. 13-15. 
33 Johansson, Christina: Glasarbetarna 1860-1910: arbete, levnadsförhållanden och facklig 
verksamhet vid Kosta glasbruk under industrialismens genombrottsskede, 1988, s. 69-70, 73. 
34 Johansson, 1988, s. 73, 130, 142. 
35 Johansson, 1988, s. 177, 198. 
36 Johansson, 1988, s. 182-183, 185-192. 
37 Scott, Joan Wallach: The Glassworkers of Carmeaux – French Craftsmen and Political Action in a 
Nineteenth-Century City, 1974, s. 143 ff. 
38 Scott, 1974, s. 82-83, 87, 146-147. 
39 Schlüter, 1984, s. 42-67. 



17 

and Technological Change in the American Industry 1880-1920. Syftet med 
mekaniseringen var att minska beroendet av den kvalificerade arbetskraften och 
att effektivisera tillverkningen. Avgörande för utvecklingen blev Michael J. 
Owens uppfinning av världens första helautomatiska flaskblåsningsmaskin 
1903 på Toledo Glass Company i Ohio.40 Glasblåsarna ”av den gamla stam-
men” blev nu överflödiga och fick söka sin utkomst inom helt annan verk-
samhet, acceptera mindre kvalificerade uppgifter eller omskola sig till maskin-
skötare.41 På samma sätt skulle villkoren förändras för glasblåsarna på Surte 
från 1910-talet och framåt.42 
 
En positiv effekt av den helautomatiska produktionen, enligt Scoville, var att 
barnarbetet avsevärt minskade, då rutinsysslor under den förindustriella perio-
den i stor utsträckning skötts av hyttpojkar.43 Detta visar också Lars Olsson 
beträffande svensk buteljglasindustri i avhandlingen Då barn var lönsamma: 
om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska 
industrier under 1800- och början av 1900-talet. Under 1800-talets andra hälft 
ledde ökad efterfrågan på glas till effektivare produktionsmetoder och ökad 
arbetsdelning. Fortsättningsvis gjorde mästarna endast momenten som krävde 
störst yrkesskicklighet, medan de enklaste uppgifterna fick skötas av lågav-
lönade barn.44 Inom buteljglasindustrin i Sverige – bland annat på Surte – 
avskaffades barnarbetet i takt med att ny teknologi infördes runt förra sekel-
skiftet och de minst avancerade uppgifterna kunde utföras maskinellt. 45  
 
Syftet för Dennis Michael Zembala i avhandlingen Machines in the glasshouse: 
the transformation of work in the glass industry, 1820-1915 är att undersöka 
förändringarna i teknologin och arbetsprocessen inom glasindustrin i USA efter 
1820. Centralt blir hur yrkesskicklighet ska definieras.46 Vilken typ av skick-
lighet värderades i den förindustriella produktionen och hur förändrades krite-
rierna allt eftersom industrialiseringen fortskred?  Med ny teknologi minskade 
så småningom glasblåsarnas kontroll över produktionen samtidigt som arbets-
takten ökade och uppgifterna blev mera rutinartade.47 Nya grupper av yrkes-
skickliga arbetare som maskinister, formmakare och ingenjörer bildades.48 De 

                                                        
40 Scoville, Warren, C., Revolution in Glassmaking. Entrepeneurship and Technological Change In the 
American Industry 1880-1920, 1948, s, 101, 103, 154-162. 
41 Scoville, 1948, s. 204. 
42 Dahlqvist, 1948, s. 58, 66. 
43 Scoville, 1948, s. 157-159. 
44 Olsson, Lars, Då barn var lönsamma: om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i 
några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet,1999, (1980, 1995), s. 72-73, 75. 
45 Olsson, 1999, s. 162-163; Redan 1881 hade kommit en förordning, som förbjöd barn under 12 år att 
arbeta i fabrik. Trots denna förordning fortsatte barnarbetet på glasbruken i praktiken, enl. Olsson, 
1999, s. 108, 115. 
46 Zembala, Dennis Michael: Machines in the glasshouse: the transformation of work in the glass 
industry, 1820-1915, 1984, s. 7, 14 (opubl. avh., Rakow Research Library, Corning Museum of Glass, 
Corning, USA). 
47 Zembala, 1984, s. 103. 
48 Zembala, 1984, s. 92. 
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”kontroll och faderlig omsorg” från bruksägarens sida utan innebar en 
förhandlingssituation.30 Väl medvetna om sitt värde kunde glasblåsarna ställa 
krav på såväl lön som bostad liksom på andra naturaförmåner. Skriftliga 
arbetsavtal undertecknades först när båda parter var överens.31 Liknande 
förhållanden rådde vid Surte åtminstone fram till förra sekelskiftet.32 
 
Även Christina Johanssons avhandling Glasarbetarna 1860-1910: arbete, lev-
nadsförhållanden och facklig verksamhet vid Kosta glasbruk under industri-
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fackförening efter att fackliga idéer hade spridit sig från buteljglas- till småglas-
industrin. Surte och Kosta hörde sålunda till glasbruken, där ”organisations-
idéerna först fick fotfäste”.35 Missnöjet med teknologiska förändringar, omorga-
nisation och lönesänkningar ledde slutligen till en omfattande facklig konflikt 
vid Kosta 1906-1907.36  Johansson anknyter till Joan Wallach Scotts forskning 
om ett sydfranskt glasbruk. I The Glassworkers of Carmaux. French Craftsmen 
and Political Action in a Nineteenthcentury City analyserar Scott en långvarig 
arbetskonflikt vid buteljglasbruket Verrerie Sainte Clothilde i Carmaux 1895.37 
Hennes slutsats är att den tilltagande mekaniseringen och glasblåsarnas 
minskade inflytande över själva arbetsprocessen fick dem att protestera. Att de 
hade organiserat sig och 1895 grundat en fackförening var en följd av deras 
förändrade arbetsvillkor.38  
 

Mogens Schlüter återger hur hela processen med buteljglastillverkning gick till 
i boken Danske flasker – Fra renaessancen til vore dage. Stegvis redovisas alla 
moment i den manuella framställningen, varefter följer en beskrivning av hur 
buteljer maskintillverkades.39 De helautomatiska flaskblåsningsmaskinerna 
hade utvecklats i USA runt sekelskiftet 1900, vilket också Warren C. Scoville 
detaljerat beskriver i sin studie Revolution in Glassmaking. Entrepeneurship 
                                                        
30 Ottosson, 1999, s. 183, 187. 
31 Ottosson, 1999, s. 184, 186. 
32 Dahlqvist, Ivar, Minnesskrift – Fackföreningsrörelsen i Surte 1897-1947, Sv. Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet, Avdelning nr 246, 1948, s. 13-15. 
33 Johansson, Christina: Glasarbetarna 1860-1910: arbete, levnadsförhållanden och facklig 
verksamhet vid Kosta glasbruk under industrialismens genombrottsskede, 1988, s. 69-70, 73. 
34 Johansson, 1988, s. 73, 130, 142. 
35 Johansson, 1988, s. 177, 198. 
36 Johansson, 1988, s. 182-183, 185-192. 
37 Scott, Joan Wallach: The Glassworkers of Carmeaux – French Craftsmen and Political Action in a 
Nineteenth-Century City, 1974, s. 143 ff. 
38 Scott, 1974, s. 82-83, 87, 146-147. 
39 Schlüter, 1984, s. 42-67. 



19 

I sin avhandling om Kosta diskuterar Ottosson de tyska glasblåsarnas framträ-
dande positioner på bruket under 1700- och 1800-talet, men för övrigt har in-
vandrare knappast alls lyfts fram inom glashistorisk forskning.56 Min licentiat-
avhandling Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskrafts-
invandring 1943-1973 handlar emellertid om de utländska arbetarna vid ett 
enskilt glasbruk efter andra världskriget. Den övergripande frågan är vilka 
arbetsuppgifter de tilldelades och huruvida de utifrån sin etniska tillhörighet fick 
sämre villkor.57 Under det aktuella tidsavsnittet arbetade drygt 600 invandrare 
vid glasbruket och majoriteten var greker, tyskar samt danskar.58 Endast en 
tiondel av de runt 500 utländska männen vid ankomsten var glasblåsare eller 
hade andra titlar knutna till glasnäring. Följaktligen dominerade nu den all-
männa arbetskraftsinvandringen över den tidigare rådande expertinvandringen. 
De yrkesskickliga glasarbetarna fick kvalificerade uppgifter och kom främst 
från nordiska länder, tysktalande områden samt i någon mån från Jugoslavien. 
Däremot blev nästan alla utan glaserfarenhet biträden med monotont och 
lågavlönat arbete i hyttan. Så gott som samtliga nationaliteter återfanns inom 
denna kategori även om grekerna dominerade. Tilldelningen av arbetsuppgifter 
styrdes inte primärt av etnicitet utan av företagets efterfrågade funktioner och 
de sökandes kvalifikationer. Enligt min mening diskriminerades inte heller de 
okvalificerade arbetarna. Att de erbjöds endast rutinarbete var snarare ett tecken 
på att de saknade erfarenhet från glasindustri. Påtagliga skillnader i arbetet 
utifrån varierande meriter och ambitioner gällde även svenskar.59  
 
Kosta var den typ av bruksort som Georg Goes analyserar i sin studie om glas- 
och porslinstillverkning i Tyskland genom termerna ”miljöbegrepp” (Milieu-
begriff), ”kontinuitet” (Bestand) och ”upplösning” (Erosion).60 ”Miljö” i detta 
sammanhang innebär ”en gruppspecifik samling av personer på en produk-
tionsort med liknande social situation och med vittgående erfarenhetsrum och 
förväntningshorisont”.61 Förutsättningen för att en produktionsmiljö skulle 
bestå var att arbetarna var födda på orten eller i något annat glasbrukssamhälle. 
Glasblåsarna som yrkesmän fungerade som bärare av produktionsmiljön vid 
glasbruken, och ”miljökontinuiteten” förstärktes genom att hantverkskunskapen 
gick i arv. Ett viktigt tecken på ”miljökontinuitet” och ”miljöupplösning” var 
enligt Goes glasarbetarnas mobilitet både inom företaget och geografiskt. Efter 
andra världskriget bidrog ökad rörlighet bland arbetarna till ”upplösning” både 
av produktionsmiljön och av den sociala miljön. Samtidigt kunde invandrare 
med glasbakgrund fungera som förmedlare mellan likartade produktionsmiljöer 
medan flyktingar utan glaserfarenhet kunde bli ”miljöupplösande”.62 
                                                        
56 Ottosson, 1999, s. 86-88, 136-138, 140. 
57 Holmér, 2009, s. 36-39. 
58 Greker 22 %, tyskar 20 % danskar 18 % (min anm); Holmér, 2009, s. 152, 159. 
59 Holmér, 2009, s. 168, 207-214. 
60 Goes, Georg: Arbeitsmilieus in der Provinz – Geschichte der Glas- und Porzellanarbeiter im 20. 
Jahrhundert, 2001, s. 16; min översättning. 
61 Goes, 2001, s. 16; min översättning. 
62 Goes, 2001, 178, 180-181, 184, 323. 
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mest kvalificerade arbetarna var nu kopplade till just maskinarbetet och kunde 
därigenom avancera utifrån sina tekniska meriter. Eftersom tidigare kunskap 
om glastillverkning inte längre krävdes, kunde arbetarna fortsättningsvis rekry-
teras utanför den gamla glasarbetarkåren.49  Intressant att se blir hur utbild-
ningen av arbetare organiserades på Surte. 
 
Mekaniseringen inom den svenska buteljglasindustrin fortsatte att utvecklas 
under 1900-talets andra hälft. Maskintillverkningen vid Surte beskrivs av Arne 
M Anderson i avhandlingen Produktion, kapacitet och kostnader vid ett hel-
automatiskt emballageglasbruk baserad på 1973 års produktionsutrustning och 
arbetsförhållanden. Hans syfte är att skaffa en uppfattning om emballageglas-
brukens ”produktions- och produktionskostnadsvillkor”.50 Studien innefattar en 
ingående beskrivning av framställningsprocessen utifrån den maskinella 
utrustningen och arbetskraften.51 Bland annat visar Anderson att arbetsupp-
gifterna för de anställda kunde skifta beroende på glasvarornas efterfrågan. 
Under perioder med färre beställningar fick även kvalificerade arbetare nöja sig 
med att temporärt byta uppgifter.52  Uppenbarligen var bruksledningen på Surte 
angelägen om att försöka behålla sin arbetskraft i väntan på konjunktur-
uppgångar, men trots detta blev nyanställningar oundvikliga för att bibehålla 
produktionsnivån.  
 
Under 1900-talets andra hälft blev rekryteringen av utländska arbetare allt vikti-
gare för hela glasbranschen. Fenomenet var ingalunda nytt utan hade förekom-
mit under närmare ett halvt sekel. Detta framgår av sammanställningen Wande-
rungen Deutscher Glashüttenleute und Schwedens Glasindustrie in den letzten 
fünf Jahrhunderten, där Torbjörn Fogelberg och Friedrich Holl namnger 
sammanlagt 560 tyska glasarbetare. Författarna menar att invandringen från 
Tyskland varit mycket viktig för den svenska glasindustrin från sista delen av 
1500-talet till början av 1900-talet.53 Olof Nordström hävdar i sin undersökning 
Svensk glasindustri 1550-1960: lokaliserings- och arbetskraftsproblem att 
glasproduktionen under 1500-1700-talen var beroende av utländsk arbetskraft 
– främst tyska glasblåsare.54 Även om en inhemsk glasarbetarstam så små-
ningom växte fram fortsatte invandrade fackmän att anställas under 1800- och 
1900-talet.55  
 

                                                        
49 Zembala, 1984, s. 80, 110 
50 Anderson, Arne M, Produktion, kapacitet och kostnader vid ett helautomatiskt emballageglasbruk, 
1976, s. 1:1. 
51 Anderson, 1976, s. 4:1 ff. 
52 Anderson, 1976, s. 4:13, 14, 36. 
53 Fogelberg, Torbjörn & Holl, Friedrich, Wanderungen Deutscher Glashüttenleute und Schwedens 
Glasindustrie in den letzten fünf Jahrhunderten, 1988. s. 9. 
54 Nordström, Olof, Svensk glasindustri 1550-1960: lokaliserings- och arbetskraftsproblem, 1962, s. 
17, 24, 41, 98. 
55 Nordström, 1962, s. 70, 150-158. 
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56 Ottosson, 1999, s. 86-88, 136-138, 140. 
57 Holmér, 2009, s. 36-39. 
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59 Holmér, 2009, s. 168, 207-214. 
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49 Zembala, 1984, s. 80, 110 
50 Anderson, Arne M, Produktion, kapacitet och kostnader vid ett helautomatiskt emballageglasbruk, 
1976, s. 1:1. 
51 Anderson, 1976, s. 4:1 ff. 
52 Anderson, 1976, s. 4:13, 14, 36. 
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17, 24, 41, 98. 
55 Nordström, 1962, s. 70, 150-158. 
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över en kvarts miljon.72 Kvinnor dominerade bland utvandrarna under 1940- 
och 1950-talet, medan andelen män övervägde när invandringen blev mera 
omfattande. Under 1960-talet kom de finländska migranterna oftast från 
landsbygden och hade låg genomsnittlig utbildning. Före massinvandringen 
under sistnämnda decennium bosatte sig majoriteten i Stockholmsområdet. 
Därefter lockade främst industriorter i mellansverige och Göteborg med om-
nejd.73  
 
Utifrån intervjuer bland invandrare i Sverige 1968 och uppföljningen Finska 
invandrare i Sverige 1974 redovisar Tarja-Liisa Leiniö de finska invandrarnas 
levnadsnivå i Sverige i förhållande till den svenska befolkningen.74 Vid 
årsskiftet 1973/74 fanns i Sverige närmare 400 000 utländska medborgare av 
vilka närmare hälften kom från Finland.75 Finländarnas andel inom tillverk-
ningsindustrin var 38 % jämfört med 14 % för hela befolkningen.76 Deras 
förutsättningar på arbetsmarknaden visade sig ligga på samma nivå som för 
svenskar i motsvarande åldrar och yrkesgrupper.77 Däremot hade de mera pres-
sande arbete än svenskar samt längre och oftare obekväm arbetstid och därtill 
sämre arbetsmiljö i form av buller och luftföroreningar. De fysiska arbetskraven 
på invandrare från Finland var också större än på svenskar i samma yrkes-
grupper.78 Beträffande finländska kvinnor anger Jan Ekberg i sin avhandling 
Inkomsteffekter av invandring att 64,5 % förvärvsarbetade 1969 jämfört med 
46,1 % för svenskor.79 År 1978 hade kvinnor med finskt medborgarskap 5 % 
högre andel förvärvsarbetande jämfört med infödda kvinnor.80  
 
Jari Kuosmanen har i sin avhandling Finnkampen utifrån intervjuer studerat liv 
och karriärer hos finska män, vilka efter 1945 i arbetsför ålder invandrat till 
Sverige.81 I analysen av finländarnas identitet använder sig Kuosmanen av be-
greppen kapacitet och attityd. Hur männen utifrån dessa betraktade exempelvis 
arbete och utbildning menar han var ett resultat av deras olika bakgrund.82 För 
samtliga blev själva arbetet viktigt för identiteten och statusen, men särskilt 
gällde detta personer från den traditionella landsbygden, där kroppsarbete 
värderats högt.83 Svårigheten att få kvalificerat arbete handlade dock inte alltid 
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Nordisk och utomnordisk arbetskraft 
Under perioden 1943-1978 utgjorde nordiska medborgare den största gruppen 
arbetskraftsinvandrare på Surte, och majoriteten av dessa var finländare anställ-
da på 1960- och 1970-talet. Den utomnordiska arbetskraften på glasbruket 
bestod huvudsakligen av jugoslaver och i någon mån greker. Även om detta 
avsnitt har flera beröringspunkter med tidigare nämnd litteratur om arbetskrafts-
invandring är det viktigt att framhålla varje nationalitet för sig och inte minst 
utifrån invandrarnas utbildning, arbete och därtill relaterade frågor. I den nedan 
refererade forskningen beskrivs också finländare och jugoslaver i Sverige mera 
övergripande.63 Sammantaget ger detta en god överblick över deras bakgrund 
och bakomliggande orsaker till migrationen. Att resultaten i flera fall grundar 
sig på omständigheter i början av 1970-talet är en stor fördel, eftersom en detalj-
studie av förhållandena vid Surte 1972 kommer att göras i denna avhandling.64 
 
Antologin Finnarnas historia i Sverige 3 – Tiden efter 1945 ger genom olika 
artiklar en överblick över finländares och finlandssvenskars bakgrund, migra-
tion till Sverige samt arbets- och levnadsförhållanden i det nya hemlandet.65 
Enligt Erik Allardt präglades Finland under 1940- och 1950-talet av stora 
politiska och ekonomiska problem samt omfattande folkomflyttningar till följd 
av andra världskriget.66 Under 1950- och 1960-talen steg arbetslösheten genom 
mekanisering inom jord- och skogsbruk samtidigt som inflyttning från lands-
bygden till städer och tätorter skapade bostadsbrist.67 Många utvandrade till 
Sverige särskilt från och med 1954, då gemensam nordisk arbetsmarknad och 
passfrihet mellan de nordiska länderna infördes. Speciellt stora utflyttnings-
områden blev Lapplands, Uleåborgs och Vasa län.68 Risto Laakkonen hävdar 
att rekrytering ofta skedde genom personer, som återvände till hemlandet under 
semestern. Även svenska företag värvade arbetskraft, och under 1960-talet och 
början av 1970-talet var inte minst tekoindustrin aktiv i rekrytering av kvinnor 
från Finland.69 Motiven för flyttningen var vanligen ekonomiska, då löner och 
levnadsstandard länge var högre i Sverige.70 År 1970 var två tredjedelar av den 
finländska arbetskraften knuten till industri och gruvdrift, men från slutet av 
1960-talet hade efterfrågan ökat också inom den offentliga sektorn.71 Enligt 
Sven Alur Reinans fanns 1950 i Sverige 45 000 finländare och 1980 var antalet 
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över en kvarts miljon.72 Kvinnor dominerade bland utvandrarna under 1940- 
och 1950-talet, medan andelen män övervägde när invandringen blev mera 
omfattande. Under 1960-talet kom de finländska migranterna oftast från 
landsbygden och hade låg genomsnittlig utbildning. Före massinvandringen 
under sistnämnda decennium bosatte sig majoriteten i Stockholmsområdet. 
Därefter lockade främst industriorter i mellansverige och Göteborg med om-
nejd.73  
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Sverige.81 I analysen av finländarnas identitet använder sig Kuosmanen av be-
greppen kapacitet och attityd. Hur männen utifrån dessa betraktade exempelvis 
arbete och utbildning menar han var ett resultat av deras olika bakgrund.82 För 
samtliga blev själva arbetet viktigt för identiteten och statusen, men särskilt 
gällde detta personer från den traditionella landsbygden, där kroppsarbete 
värderats högt.83 Svårigheten att få kvalificerat arbete handlade dock inte alltid 
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järnbruket hade många av finländarna inledningsvis tilldelats relativt enkla 
uppgifter, eftersom de aldrig tidigare hade arbetat inom industri. Efterhand hade 
emellertid ett flertal avancerat till kunniga yrkesmän, bland annat hejar-
smeder.93  
 
I sin avhandling Jugoslaver i Sverige. Invandrare och identitet i ett kultursocio-
logiskt perspektiv beskriver Kjell Magnusson hur Sverige mottog ett stort antal 
jugoslaver främst under 1960-talet. 94  När Magnusson gjorde sin studie under 
1980-talet fanns omkring 38 000 jugoslaver i landet utöver de 11 000, som 
redan hade fått svenskt medborgarskap.95 Majoriteten bodde i Sveriges södra, 
västra och mellersta delar, där det stora flertalet var knutna till tillverknings-
industrin.96 Jugoslaverna var inte sällan välutbildade fackarbetare och till och 
med överkvalificerade. Samtidigt fanns en förhållandevis stor grupp okvalifice-
rade arbetare med ett förflutet inom jordbruk eller jordbruk/industri och med 
mindre än fem års skolgång.97 En undersökning från 1979 pekade på att 
jugoslaver i Sverige ekonomiskt sett då hade det minst lika gynnsamt som 
svenskar. Arbetsförhållandena liksom arbetsmiljön var också likvärdiga för 
båda grupperna, men jugoslaverna arbetade längre och ofta i skift.98 Inte mindre 
än 80 % av kvinnorna från Jugoslavien yrkesarbetade.99 Enligt Ekberg förvärvs-
arbetade drygt 79 % av jugoslaviskorna 1969 men bara drygt 46 % av svenskor-
na. Han uppger även att 18 % fler kvinnor med jugoslaviskt medborgarskap 
jämfört med infödda kvinnor yrkesarbetade 1978.100 
 
Också Billy Ehns avhandling Sötebrödet: en etnologisk skildring av jugoslaver 
i ett dalsländskt pappersbrukssamhälle pekar på immigranters möjligheter att 
göra karriär. Ehn fokuserar på ett 90-tal jugoslaver, som 1965-1973 invandrade 
till Åsensbruk (Åsen) i Dalsland.101 På bruket fick jugoslaverna till att börja 
med enkelt lågstatusarbete, men många förkovrade sig och kunde liksom 
svenskarna avancera i sedvanlig takt utifrån yrkeskunskaper och anställnings-
tid.102 I Minnen av migrationen. Arbetskraftsinvandring till Svenska Fläkt-
fabriken i Växjö kring 1970 analyserar likaså Johan Svanberg rekryte-ringen av 
jugoslaver till ett enskilt företag. Fläktfabriken efterfrågade i första hand 
yrkesmän i produktionen och ansökte hos AMS om rekrytering om närmare 
hundra kvalificerade arbetare från Jugoslavien. Ansökan tillstyrktes både av 
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om otillräcklig utbildning eller begränsad kapacitet utan också om en negativ 
attityd till vidareutveckling.84 Även yrkesutbildade finska män fick inled-
ningsvis hålla till godo med tempoarbete innan de hade lärt tillräckligt med 
svenska för att klara vidareutbildning eller omskolning.85 ”Oavsett hur arbets-
situationen sett ut, har de kvalificerade, mindre farliga och bättre betalda arbete-
na, snabbt blivit tillsatta av dem som har haft bättre resurser på arbets-
marknaden. Till dessa tillgångar kan räknas språkkunskaper, utbildning samt 
yrkeserfarenhet, men också kultur-, system- och personkännedom”.86  
 
I artikeln ”Vägen till Glasriket. Finländsk immigration inom massa- och pap-
persindustrin under efterkrigstiden” skriver Lars Hansson om finländska in-
vandrare på det småländska pappersbruket i Lessebo. Här var skiktningen efter 
nationaliteter iögonfallande. På lönelistor från 1967 återfanns svenska män i den 
högsta av de sex lönegrupperna, medan majoriteten danska och finländska män 
hörde till lägre lönegrupper. Flertalet jugoslaviska män var placerade i de tre 
lägsta lönegrupperna, och nästan alla grekiska män fanns längst ned på skalan. 
Oavsett nationalitet ingick kvinnorna endast i de två lägsta lönegrupperna, 
vilket antyder att den etniska arbetsdelningen på pappersbruket – åtminstone 
bland kvinnor – var underordnad genusarbetsdelningen.87 Noteras kan att inte 
mindre än ett 30-tal pappersarbetare fanns bland de 150 finländarna i Lessebo 
på 1960-talet.88 Hansson förklarar detta med att massa- och pappersindustrin 
haft en viktig roll både i Finland och i Sverige, och han förmodar att finlän-
darnas erfarenheter från en liknande industribransch underlättade integratio-
nen.89  
 
Forskningsrapporten När finländarna kom. Migrationen Finland-Sverige efter 
andra världskriget, ger en något mera positiv bild av invandrares förhållanden 
inom industrin. I denna analyseras migrationen mellan Finland och Sverige efter 
andra världskriget utifrån ett antal fallstudier. Fokus ligger på senare delen av 
1960-talet och början av 1970-talet.90 Virsbo med sitt järnbruk är av särskilt 
intresse eftersom detta samhälle – liksom Surte – var en bruksort med en do-
minerande arbetsgivare och en förhållandevis stor andel finländare 1974, det 
vill säga 27 % av de 1 700 invånarna.91 Själva samhället hade utvecklats i 
symbios med bruket, som stått för bostadsbyggandet fram till 1970-talet.92 På 
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styrd arbetsorganisation.110 Till den nya integrerade mekaniseringen knöts hu-
vudsakligen svenskar, men även finländare och islänningar var efterfrågade.111 
Inom de traditionella manuella systemen återfanns däremot främst jugoslaver 
och andra utomnordiska invandrare. Augustsson menar att framför allt sist-
nämnda kategori utsattes för skärpt etnisk diskriminering genom att undanhållas 
samma karriärsmöjligheter som svenskar. Marginaliseringen av vissa nationali-
teter byggde på fördomar och kulturella stereotyper. Augustsson betraktar 
etnisk diskriminering mera som en social process än som ett strukturellt eller 
individuellt fenomen.112 
 
I avhandlingen Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen – en studie av 
invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-
1972 är också Denis Frank kritisk till jugoslavernas arbetsförhållanden i 
Sverige. Bland annat granskar han hur ojämlikheten mellan utomnordiska 
arbetskraftsimmigranter, framför allt kategorin jugoslaver och kategorin inföd-
da svenskar, uppstått och återskapats inom företagen.113 Inte bara klasstillhörig-
heten påverkade invandrarnas liv utan också det faktum att de hade en annan 
etnisk bakgrund än svenskarna ur samma klass. Han påvisar att majoriteten 
utländska arbetare under 1960- och början av 1970-talen knöts till industrin, där 
de fick lägre status än svenskarna och mestadels fick utföra det mest mödo-
samma arbetet.114 Han konstaterar vidare att merparten av de undersökta 
företagen föredrog jugoslaviska och i vissa fall även grekiska arbetare.115 
Därmed visar han företagens betydelse både för att skapa och upprätthålla 
migrationen från Sydeuropa. Att många företag aktivt sökte flera jugoslaver 
genom nätverksrekrytering berodde på deras goda erfarenheter av jugoslaver, 
som oftast accepterade tunga, underordnade uppgifter och ansågs utgöra en 
stabil arbetsstyrka.116  
 
I Gunnar Olofssons och Thomas Thomells bok Gavra: historien om en grekisk 
by bekräftas att invandrare från Grekland i stor utsträckning hade slitsamma 
arbetsuppgifter. Dessutom arbetade många i skift eller hade övertid och skaffa-
de inte sällan en extra inkomstkälla.117 I intervjuerna ”spelar deras arbeten, 
arbetsvillkor och arbetsinkomster den mest grundläggande rollen” när tiden i 
Sverige beskrivs.118 Den troliga förklaringen är att bybornas främsta syfte var 
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Länsarbetsnämnden och av Verkstadsföreningen, medan Metallindustri-
arbetareförbundet först tvekade.103 Att Metall till slut godkände viss rekrytering 
berodde förmodligen på att invandrarna genom sitt arbete bidrog till industrins 
positiva utveckling och därmed ökade välfärden för alla de kollektiv-
anställda.104  
 
C-U Schierup och Sven Paulsson ger en dystrare bild av invandrares och 
framför allt jugoslavers arbete i Sverige. I sin antologi Arbetets etniska delning: 
studier från en svensk bilfabrik belyser de arbetsvillkor, kvalifikationskrav och 
möjligheter till medbestämmande för utländska arbetare på Volvo Torslanda-
verken (VTV) i Göteborg i slutet av 1980-talet.105 Av särskilt intresse är hur den 
tekniska förändringen och omvandlingen av arbetsorganisationen påverkade de 
etniska relationerna på verkstadsgolvet. Bland de kollektivanställda var 
rangordningen efter etnicitet tydlig med svenskar i toppen, finländare i mitten 
och jugoslaver i botten.106 Eftersom arbetarna värderades olika utifrån etnicitet 
återfanns invandrare mest inom manuella system med ”degraderade arbets-
uppgifter”.107 Framför allt undanhölls invandrarkvinnor förkovran i ny teknik 
och därmed mera kvalificerat arbete.108 Samtidigt motsägs ”de stereotypa 
föreställningarna om invandrarkvinnor som passiva offer för sin kultur”.109 En 
jugoslaviska berättade hur hon haft fysiskt slitsamma uppgifter och hade blivit 
ojämlikt behandlad i förhållande till manliga kollegor. Ändå hade hon vågat 
protestera och hade aktivt medverkat till förbättring av sin situation. Bland annat 
hade hon satsat extra på svenskakurser och genom yrkesmässig fortbildning 
kunnat erhålla mera kvalificerat arbete.  
 
I projektet på VTV deltog Gunnar Augustsson vars fortsatta forskning resul-
terade i avhandlingen Etniska relationer i arbetslivet: teknik, arbetsorganisa-
tion & etnisk diskriminering i svensk bilindustri. Utgångspunkten är att synen 
på invandrare i arbetslivet förändrats parallellt med utvecklad teknik och 
organisation, vilket tydligt framgår på VTV. Under 1960-talet rekryterade 
företaget välutbildade jugoslaver och finländare. Deras kompetens både efter-
frågades och uppskattades under ett par decennier men började under 1980-talet 
istället ifrågasättas av arbetsledare. Detta sammanföll med att mera individ-
orienterade och flexibla arbetsgrupper infördes vid sidan av en traditionellt hårt 
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Kvinnor i en mansdominerad industri   
Lika litet som utländsk arbetskraft har kvinnor inom glasindustrin rönt intresse 
inom historisk forskning. Som formgivare har kvinnor visserligen uppmärk-
sammats i senare publikationer, men inom andra delar av glasnäringen har de 
endast kortfattat nämnts i glaslitteraturen. Ett undantag utgör Samuel Palmblads 
bok Kostamosaik – glas uppåt väggarna, som beskriver kvinnornas arbete inom 
glasmosaiktillverkningen på Kosta glasbruk.127 Färdig uppger endast att kvinn-
lig arbetskraft alltmer börjat anlitas på glasbruken under perioden 1925-1945 
och konstaterar att ”det är framför allt inom sådana grenar som syning, sorte-
ring, tvättning, packning och dekoreringsarbeten, som den kvinnliga arbetskraf-
ten fått ökad användning”.128 Nordström nöjer sig med att se kvinnor som ”en 
viss potentiell arbetskraftsreserv, som ännu är långt ifrån utnyttjad” i början av 
1960-talet.129 Ulla Wikanders studie Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 
1880-1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik 
visar att det fanns vissa likheter mellan mekaniserad glas- och porslins-
industri.130 Wikander undersöker hur mekaniseringen förändrade de anställdas 
yrken på Gustavsberg och understryker att ”arbetarens hand, känsel, syn och 
bedömningsförmåga så gott som överallt har förlorat betydelse” under stordrift-
sperioden från 1950-talet och framåt.131 Beträffande kvinnor konstaterar hon att 
dessa vid övergången till mekaniserad tillverkning visserligen kunde få nya 
typer av arbetsuppgifter, men att de vanligen fick fortsätta utföra diverse hjälp-
arbeten för hand. Som exempel framhåller hon de maskingjorda porslins-
kopparna på vilka öronen fortfarande måste fästas manuellt.132 Vidare konsta-
terar hon att arbeten som var ”underordnade och starkt kontrollerade” i regel 
innehades av kvinnor.133 Vid automatiseringen under 1970-talet föll det på deras 
lott att bland annat fortlöpande förse maskinerna med råmaterial och att i 
slutänden ta hand om de färdiga tallrikarna. Själva maskinerna däremot sköttes 
av utbildade manliga maskinställare.134 Wikanders slutsats är alltså att kvinnor-
nas underordnade positioner i arbetet kvarstod eller till och med förstärktes trots 
ny teknik och ny arbetsorganisation.135  
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att spara ihop kapital för att senare kunna förbättra sin tillvaro i hemlandet.119 
Flera informanter vittnar om uppskattning från såväl arbetsledning som kollegor 
och vissa hade även haft chansen att stiga i graderna. Ändå hade några av 
grekerna tackat nej till erbjudande om att bli förmän, som skulle inneburit större 
krav, och hade istället föredragit arbeten de ”vant sig vid”. Olofsson & Thomell 
delar in migranterna i tre olika kategorier: prövarna som efter högst ett par år 
reste tillbaka till Gavra, återvändarna som efter 7-15 år med tillräckliga bespa-
ringar kunde satsa på eget företag eller annan verksamhet i Grekland samt 
stannarna som blev kvar i Sverige under återstoden av sitt yrkesverksamma liv. 
Majoriteten av utvandrarna från Gavra i mitten av 1960-talet blev ”stannare”.120 
 
Syftet med Olle Janssons avhandling Industriell invandring: utländsk arbets-
kraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i 
Hallstahammar, 1946-1967 är att förklara den stora koncentrationen av invand-
rare till nämnda bransch under efterkrigstiden.121 Jansson menar att fördel-
ningen av invandrarna generellt var ett resultat av utbud och efterfrågan 
(marknadsperspektivet), statens styrning av invandringen till följd av ”makt-
kampen mellan organiserade intressen på arbetsmarknaden” (det institutionella 
perspektivet) samt resultatet av aktörens val utifrån ”transaktionskostnader på 
arbetsmarknaden” och synen på olika nationaliteter (aktörsperspektivet).122 På 
1940- och 1950-talet skedde kollektiv rekrytering av kvalificerade arbetare från 
Italien och från tysktalande områden till metall- och verkstadsindustrin. Sådan 
så kallad komplementär arbetskraft fick ersätta svenska yrkesarbetare och 
koncentrerades till branscher med förhållandevis höga löner. Vidare anställdes 
arbetare från Finland, vilka vanligen hade ett förflutet inom jord- och skogs-
bruk. Då dessa saknade såväl yrkeskunskap som industrivana och dessutom 
hade hög rörlighet fick de låg status. Följaktligen hamnade denna så kallade 
ersättningsarbetskraft på företag med lägre löner och sämre arbetsförhållan-
den.123 Invandrarna kom fortfarande i hög grad från Finland och var närmast att 
betrakta som ersättningsarbetskraft.124 Parallellt dämpades efterfrågan på ut-
ländska arbetare inom metall- och verkstadsindustrin genom anställning av allt 
flera svenska kvinnor.125 Att just kvinnlig personal sågs som alternativ till in-
vandrare inom industrin från och med 1960-talet pekar också Lena Hallberg på 
i sin artikel ”Bolinder Munktell och synen på anställning av utländska arbetare 
hos företagsledning och fackklubb”.126 
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bok Kostamosaik – glas uppåt väggarna, som beskriver kvinnornas arbete inom 
glasmosaiktillverkningen på Kosta glasbruk.127 Färdig uppger endast att kvinn-
lig arbetskraft alltmer börjat anlitas på glasbruken under perioden 1925-1945 
och konstaterar att ”det är framför allt inom sådana grenar som syning, sorte-
ring, tvättning, packning och dekoreringsarbeten, som den kvinnliga arbetskraf-
ten fått ökad användning”.128 Nordström nöjer sig med att se kvinnor som ”en 
viss potentiell arbetskraftsreserv, som ännu är långt ifrån utnyttjad” i början av 
1960-talet.129 Ulla Wikanders studie Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 
1880-1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik 
visar att det fanns vissa likheter mellan mekaniserad glas- och porslins-
industri.130 Wikander undersöker hur mekaniseringen förändrade de anställdas 
yrken på Gustavsberg och understryker att ”arbetarens hand, känsel, syn och 
bedömningsförmåga så gott som överallt har förlorat betydelse” under stordrift-
sperioden från 1950-talet och framåt.131 Beträffande kvinnor konstaterar hon att 
dessa vid övergången till mekaniserad tillverkning visserligen kunde få nya 
typer av arbetsuppgifter, men att de vanligen fick fortsätta utföra diverse hjälp-
arbeten för hand. Som exempel framhåller hon de maskingjorda porslins-
kopparna på vilka öronen fortfarande måste fästas manuellt.132 Vidare konsta-
terar hon att arbeten som var ”underordnade och starkt kontrollerade” i regel 
innehades av kvinnor.133 Vid automatiseringen under 1970-talet föll det på deras 
lott att bland annat fortlöpande förse maskinerna med råmaterial och att i 
slutänden ta hand om de färdiga tallrikarna. Själva maskinerna däremot sköttes 
av utbildade manliga maskinställare.134 Wikanders slutsats är alltså att kvinnor-
nas underordnade positioner i arbetet kvarstod eller till och med förstärktes trots 
ny teknik och ny arbetsorganisation.135  
 

                                                        
127 Palmblad, Samuel, Kostamosaik – glas uppåt väggarna, 2016, s. 29 ff. 
128 Färdig, 1949, s. 35. Kvinnornas arbetsuppgifter på glasbruken bekräftas i Holmér, Gunnel, ”Kvinnor 
i den småländska glashanteringen”, i Nicklasson, Marianne & Thor, Lars (red.), Kronobergskvinnor, 
Kronobergsboken 1995/96, 1995, s. 110 ff. Nämnas kan också Gustavsson, Agneta,”Kvinnorna som 
gick mot strömmen”, i Gustavsson, Agneta (red.), Och sen då? Vad händer i Glasriket?, 2013,  
s. 105 ff. 
129 Nordström, 1962, s. 158. 
130 Wikander, Ulla, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och 
arbetets degradering vid en porslinsfabrik ,1988. 
131 Wikander, 1988, s. 38. 
132 Wikander, 1988, s. 32, 35, 219. 
133 Wikander, 1988, s. 226. 
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att spara ihop kapital för att senare kunna förbättra sin tillvaro i hemlandet.119 
Flera informanter vittnar om uppskattning från såväl arbetsledning som kollegor 
och vissa hade även haft chansen att stiga i graderna. Ändå hade några av 
grekerna tackat nej till erbjudande om att bli förmän, som skulle inneburit större 
krav, och hade istället föredragit arbeten de ”vant sig vid”. Olofsson & Thomell 
delar in migranterna i tre olika kategorier: prövarna som efter högst ett par år 
reste tillbaka till Gavra, återvändarna som efter 7-15 år med tillräckliga bespa-
ringar kunde satsa på eget företag eller annan verksamhet i Grekland samt 
stannarna som blev kvar i Sverige under återstoden av sitt yrkesverksamma liv. 
Majoriteten av utvandrarna från Gavra i mitten av 1960-talet blev ”stannare”.120 
 
Syftet med Olle Janssons avhandling Industriell invandring: utländsk arbets-
kraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i 
Hallstahammar, 1946-1967 är att förklara den stora koncentrationen av invand-
rare till nämnda bransch under efterkrigstiden.121 Jansson menar att fördel-
ningen av invandrarna generellt var ett resultat av utbud och efterfrågan 
(marknadsperspektivet), statens styrning av invandringen till följd av ”makt-
kampen mellan organiserade intressen på arbetsmarknaden” (det institutionella 
perspektivet) samt resultatet av aktörens val utifrån ”transaktionskostnader på 
arbetsmarknaden” och synen på olika nationaliteter (aktörsperspektivet).122 På 
1940- och 1950-talet skedde kollektiv rekrytering av kvalificerade arbetare från 
Italien och från tysktalande områden till metall- och verkstadsindustrin. Sådan 
så kallad komplementär arbetskraft fick ersätta svenska yrkesarbetare och 
koncentrerades till branscher med förhållandevis höga löner. Vidare anställdes 
arbetare från Finland, vilka vanligen hade ett förflutet inom jord- och skogs-
bruk. Då dessa saknade såväl yrkeskunskap som industrivana och dessutom 
hade hög rörlighet fick de låg status. Följaktligen hamnade denna så kallade 
ersättningsarbetskraft på företag med lägre löner och sämre arbetsförhållan-
den.123 Invandrarna kom fortfarande i hög grad från Finland och var närmast att 
betrakta som ersättningsarbetskraft.124 Parallellt dämpades efterfrågan på ut-
ländska arbetare inom metall- och verkstadsindustrin genom anställning av allt 
flera svenska kvinnor.125 Att just kvinnlig personal sågs som alternativ till in-
vandrare inom industrin från och med 1960-talet pekar också Lena Hallberg på 
i sin artikel ”Bolinder Munktell och synen på anställning av utländska arbetare 
hos företagsledning och fackklubb”.126 
 
                                                        
119 Olofsson & Thomell, 2012, s. 179, 192. 
120 Olofsson & Thomell, 2012, s. 187, 194, 202. 
121 Jansson, 2014, s. 16. 
122 Jansson, 2014, s. 15. 
123 Jansson, 2014, s. 110, 119, 133-134, 143-144, 146, 148. 
124 Jansson, 2014, s. 142, 144. 
125 Jansson, 2014, s. 81, 195-196, 222. 
126 Hallberg, Lena, ”Bolinder Munktell och synen på anställning av utländska arbetare hos 
företagsledning och fackklubb”, i Olofsson, Magnus (red.), Arbetarhistoria idag – Rapport från 
arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007, 2009, s. 163-164. 
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erbjöds endast lågtekniska arbeten. Uppfattningen om kvinnors lämplighet för 
monotont repetitivt arbete gjorde att de tilldelades okvalificerade och låg-
avlönade uppgifter. Detta bekräftas också genom Kyles fallstudier av två 
verkstadsindustrier och ett järnbruk på 1960-talet.145 
 
Yvonne Hirdman förklarar hur genusordningen tar sig uttryck i tid och rum 
genom att använda termen genuskontrakt i sin bok Med kluven tunga – LO och 
genusordningen. Karaktäristiskt för genusordningen är isärhållandet av könen, 
vilket i sin tur skapar en överordning med män som ”prototyper”. Hon 
understryker att ”kön” måste sättas före och i ”klass”.146 Hirdman delar upp 
genusordningens förändring under 1900-talets andra hälft i Hushållskontraktet 
1946-1961, Jämlikhetskontraktet 1961-1976 och Jämställdhetskontraktet 1976-
1986.147 Genuskontrakten är knutna både till fysiska platser och till uppfatt-
ningar om manligt respektive kvinnligt och bidrar till att förstå mäns och 
kvinnors agerande i förhållande till varandra. Fortfarande 1960 var det ”kring 
tänkandet av kön – fördomar och föreställningar – som det stora problemet 
fanns”.148 Den könssegregerade arbetsmarknaden levde i praktiken vidare in på 
1990-talet, då såväl LO som SAF poängterade att det fortfarande fanns tydliga 
olikheter män och kvinnor emellan i arbetslivet. Genom att tillvarata dessa 
särskilda egenskaper främst hos kvinnor skapades likvärdigt – men långtifrån 
likadant – arbete mellan könen.149  
 
Inspirerad av Hirdmans teoribildning beskriver Lena Abrahamsson genusord-
ningens fortsatt stora makt inom industrivärlden i avhandlingen Att återställa 
ordningen. Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer. Hon konsta-
terar att de flesta män fortfarande på 1990-talet hade tekniska yrken.150 Oftast 
hade de mera kvalificerade uppgifter än kvinnorna, vilka främst erbjöds 
uppgifter på efterbearbetnings- och förpackningsavdelningar, manuellt högre-
petitivt arbete inom produktionen eller enklare kontorsgöromål. I allmänhet låg 
deras löner under männens och deras möjligheter till internutbildning var mera 
begränsade. Abrahamsson betraktar kön som konstruktioner, vilka skapas i 
samspelet mellan individ, organisation och samhälle.151 Hon skiljer mellan det 
biologiska könet och det socialt konstruerade könet och anser att arbetet i 
praktiken organiseras efter gängse värderingar av kvinnligt eller manligt, det 
vill säga kön som social konstruktion. Inom organisationer bibehålls och 
förstärks genusordningen inte bara genom konstruktion av kön utan även genom 
sortering efter kön. Båda mekanismerna har en konserverande effekt och 
genererar inte sällan direkta återställare. Varken män eller kvinnor är särskilt 
                                                        
145 Kyle, s. 29-30, 145, 248-249, 253-257. 
146 Hirdman, Yvonne, Med kluven tunga – LO och genusordningen, 2001, s 9-10, 413. 
147 Hirdman, 2001, s. 14, 19 ff, 157 ff, 289 ff. 
148 Hirdman, 2001, s. 10, 120. 
149 Hirdman, 2001, s. 393. 
150 Abrahamsson, Lena, Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i arbetsorganisationer, 
2000 (2009), 104. 
151 Abrahamsson, 2000, s. 89, 91, 102. 
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Kvinnornas positioner var knappast unika utan hade likheter med förhållandena 
inom annan industri. Annika Baudes studie om livsmedelsindustrin visade att 
inte mindre än 95 % av samtliga kvinnor återfanns inom paketering, tillverkning 
och städning så sent som 1980. Deras befattningar fordrade varken förkunska-
per, utbildning eller upplärning.136 Kvinnligt arbete associerades nämligen till 
”manuellt maskinarbete, ́ lätt´ arbete samt till uppgifter som inte fordrade yrkes-
kunskaper eller inlärning av ny teknik”.137 Därtill kom att de flesta kvinnor inom 
de undersökta livsmedelsföretagen hade tempoarbete bundet till maskinerna 
och kännetecknat av upprepade handgrepp. Arbetet krävde maximal kon-
centration och egna initiativ eller påverkan av utförandet var obefintliga.138 
Manligt arbete karaktäriserades däremot oftast av yrkesutbildning och rörlighet. 
Parallellt fortlevde myten om att fysiskt krävande arbete var manligt trots att 
tunga lyft i hög grad hade eliminerats genom mekanisering och automation.139 
Vidare hade många män ”fördelen” att få arbeta med råvarorna och med själva 
produktframställningen. Därmed betraktades deras uppgifter som mera centrala 
än kvinnornas perifera sysslor i slutet av produktionskedjan.140   
 
Kvinnornas fortsatta underordning vid införande av ny teknik var ingalunda 
typisk för glas- eller porslinsindustrin utan präglade arbetsmarknaden generellt. 
Detta visar Gunhild Kyle i sin studie Gästarbeterska i manssamhället. Studier 
om industriarbetande kvinnors villkor i Sverige med fokus på tiden efter krigs-
slutet 1945 fram till åren runt 1970.141 Hon menar att värderingen av personer 
på en arbetsplats bygger på deras koppling till själva arbetsorganisationen. 
Denna utgick ifrån teorier utvecklade runt förra sekelskiftet främst av Frederic 
Winslow Taylor. Tillverkningsprocessen skulle styras av arbetsledningen i 
toppen av företagets hierarki, medan själva produktionen skulle skötas av arbe-
tarna ute på fabrikerna. Utmärkande var arbetsprocessens splittring i delmoment 
och arbetarnas specialisering samt prestationsbaserad lön.142 I praktiken ledde 
arbetsdelningen till ett ”könsdifferentierat befattningssystem” utifrån företags-
ledningens ”fixa föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraf-
ten”.143 Kyle menar att kvinnornas ”låga startpunkt” berodde på faktorer som 
kortare utbildning än män, motstånd mot teknisk utbildning och idén om att 
kvinnor hade svårt att utföra tekniskt arbete.144 Allmänt kan sägas att 
majoriteten kvinnor, som under 1960-talet valde att utbilda sig, helst satsade på 
kontor/handel, hushåll eller vård. Däremot lockade varken tekniska linjer eller 
förkovran inom industri och hantverk. Följden blev att kvinnor inom industrin 
                                                        
136 Baude, Annika, Kvinnans plats på jobbet, Stockholm, 1992, s. 93. 
137 Baude, 1992, s. 89. 
138 Baude, 1992, s. 99-100. 
139 Baude, 1992, s. 89. 
140 Baude, 1992, s. 97. 
141 Kyle, Gunhild, Gästarbeterska i manssamhället. Studier om industriarbetande kvinnors villkor i 
Sverige, 1979, s. 14. 
142 Kyle, 1979, s. 21-26. 
143 Kyle, 1979, s. 29. 
144 Kyle, 1979, s. 80-81. 
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Avslutande reflektioner 
Redan inom ramen för den manuella glasproduktionen skedde förändringar, 
vilket Ottosson och Johansson beskriver beträffande Kosta. Ökad arbetsdelning 
under senare delen av 1800-talet ledde till en radikal förändring av arbets-
organisationen i hyttan. För mästarnas del innebar nyordningen minskat 
inflytande i arbetet och färre privilegier från bruksägarens sida. Än mer 
dramatisk blev mekaniseringen både ur teknisk och arbetsmässig synvinkel, 
vilket framgår av Schlüters och Andersons beskrivning av flaskblåsnings-
maskinernas effektivitet. Som Scoville framhåller behövdes inte längre några 
traditionella glasblåsare. I vilken utsträckning Surteglasblåsare skulle accep-
tera de helautomatiska flaskblåsningsmaskinerna kommer att diskuteras längre 
fram. När maskiner introducerades på exempelvis tryckerierna bejakades dessa 
både av typograferna själva och av deras fackförbund. Genom att lära sig 
maskinerna förblev typograferna en stark grupp, som ansåg sig ha fortsatt 
inflytande över produktionen.161 Klart är att Surte fortsättningsvis skulle behöva 
andra kategorier av kvalificerade arbetare precis som Zembala skriver om den 
amerikanska buteljglasindustrin. När min undersökningsperiod börjar 1943 
byggde företagets verksamhet i hög grad på en yngre generation arbetare 
samtidigt som en ny arbetsorganisation hade funnit sina former. Denna studie 
kommer primärt att behandla detta senare skede, men för att förstå mekanise-
ringens konsekvenser för arbetskraftens sammansättning, kvalifikationer och 
karriärvägar har det varit nödvändigt att belysa också den hantverksmässiga 
tiden på Surte. 
 
Efter andra världskriget hade migrationen inom Sverige ökat påtagligt genom 
inflyttning från landsbygd till städer, tätorter och inte minst till industrisam-
hällen. Paralleller fanns i andra länder och beträffande den tyska glasindustrin 
diskuterar Goes hur arbetarnas ökade rörlighet kunde förändra en traditionell 
produktionsmiljö. För Surtes del menar jag att en sådan förändring hade ägt rum 
långt tidigare genom övergången till maskindrift.162 Samtidigt måste betonas att 
verksamheten fortgick under andra former. Goes begrepp upplösning och 
kontinuitet borde därför kompletteras med förändring. Med allt större konkur-
rens inom emballageglastillverkningen hade Surte knappast levt vidare utan den 
nya tekniken. En väsentlig förändring från 1940-talet och framåt blev den stora 
inflyttningen av utländska arbetare, vilket präglade hela glasbranschen och den 
svenska industrin som helhet. På Surte övervägde nordisk arbetskraft bland de 
utländska arbetarna och majoriteten kom från Finland, men där fanns även 
arbetare från andra europeiska länder som Jugoslavien och Grekland. Av 
Allardts, Laakkonens och Reinans bakgrundsteckning framgår att flykten från 
landsbygden i jakt på arbete var stor också i Finland och sammanföll med 
svenska företags efterfrågan på arbetskraft. Följaktligen knöts många finländare 
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flexibla avseende sitt arbete – inte ens när arbetsgivaren erbjuder nya möjlig-
heter.152 Abrahamsson bygger sina slutsatser på fallstudier av åtta olika företag. 
Efter övergång till platta integrerade arbetsorganisationer återinförde dessa 
snart den gamla organisationsformen med manliga chefer. Processen förklarar 
hon med isärhållning av könen samt av hierarkisering inom vilken kvinnor 
statusmässigt underordnades män.153 
 
Paulina de los Reyes är dock kritisk till den forskning som förekommit beträf-
fande genus. I sin debattartikel “Det problematiska systerskapet. Om svenskhet 
och invandrarskap inom svensk genushistorisk forskning” frågar hon sig i 
vilken mån teorier och empiriska slutsatser har genererat en hegemonisk bild av 
genus och kvinnlighet. Bland annat har kvinnor – och särskilt dem med utländsk 
bakgrund – osynliggjorts.154 Med mannen som norm har istället skillnaderna 
mellan kvinnligt och manligt tillmätts betydelse. Att det även finns maktrela-
tioner kvinnor emellan och särskilt utifrån invandrarstatus och etnicitet har 
negligerats. Invandrarkvinnor underordnas nämligen genom två genusord-
ningar, den från den egna gruppen och den från det omgivande samhället.155 De 
los Reyes utgår ifrån att etnicitet ungefär som genus och klass ”skapas i en social 
praxis och inordnas i en hierarkisk struktur”.156  
 
Wuokko Knockes forskningsrapport Invandrare i lönearbete och fack pekar på 
att invandrade kvinnors underordning beror på klassdimensionen (”de är 
arbeterskor”), könsdimensionen (”de är kvinnor”) och invandrar- eller minori-
tetsdimensionen (”de är invandrare”). Detta kan kallas det ”tredimensionella 
förtrycket”.157 Huvudsyftet med Knockes intervjuer av ett hundratal utländska 
kvinnor inom tillverkningsindustri och sjukvård var bland annat att samla 
kunskap om deras möte med arbetslivet i det nya hemlandet.158 Informanterna 
kom från Finland, Jugoslavien, Grekland och Chile och hade invandrat under 
1960- och 1970-talen.159 Undersökningen visade att kvinnorna inom industrin 
trots många anställningsår i Sverige huvudsakligen hade slitsamma, monotona 
och ofta maskinbundna arbetsuppgifter med ackordslön. Ändå menade sig 
minst hälften trivas med sina arbeten. Knocke ifrågasätter därmed den tidigare 
bilden av att kvinnliga immigranter skulle föredra hemarbete. Istället var 
förvärvsarbete för kvinnorna generellt viktigt och prioriterades.160  
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Avslutande reflektioner 
Redan inom ramen för den manuella glasproduktionen skedde förändringar, 
vilket Ottosson och Johansson beskriver beträffande Kosta. Ökad arbetsdelning 
under senare delen av 1800-talet ledde till en radikal förändring av arbets-
organisationen i hyttan. För mästarnas del innebar nyordningen minskat 
inflytande i arbetet och färre privilegier från bruksägarens sida. Än mer 
dramatisk blev mekaniseringen både ur teknisk och arbetsmässig synvinkel, 
vilket framgår av Schlüters och Andersons beskrivning av flaskblåsnings-
maskinernas effektivitet. Som Scoville framhåller behövdes inte längre några 
traditionella glasblåsare. I vilken utsträckning Surteglasblåsare skulle accep-
tera de helautomatiska flaskblåsningsmaskinerna kommer att diskuteras längre 
fram. När maskiner introducerades på exempelvis tryckerierna bejakades dessa 
både av typograferna själva och av deras fackförbund. Genom att lära sig 
maskinerna förblev typograferna en stark grupp, som ansåg sig ha fortsatt 
inflytande över produktionen.161 Klart är att Surte fortsättningsvis skulle behöva 
andra kategorier av kvalificerade arbetare precis som Zembala skriver om den 
amerikanska buteljglasindustrin. När min undersökningsperiod börjar 1943 
byggde företagets verksamhet i hög grad på en yngre generation arbetare 
samtidigt som en ny arbetsorganisation hade funnit sina former. Denna studie 
kommer primärt att behandla detta senare skede, men för att förstå mekanise-
ringens konsekvenser för arbetskraftens sammansättning, kvalifikationer och 
karriärvägar har det varit nödvändigt att belysa också den hantverksmässiga 
tiden på Surte. 
 
Efter andra världskriget hade migrationen inom Sverige ökat påtagligt genom 
inflyttning från landsbygd till städer, tätorter och inte minst till industrisam-
hällen. Paralleller fanns i andra länder och beträffande den tyska glasindustrin 
diskuterar Goes hur arbetarnas ökade rörlighet kunde förändra en traditionell 
produktionsmiljö. För Surtes del menar jag att en sådan förändring hade ägt rum 
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kontinuitet borde därför kompletteras med förändring. Med allt större konkur-
rens inom emballageglastillverkningen hade Surte knappast levt vidare utan den 
nya tekniken. En väsentlig förändring från 1940-talet och framåt blev den stora 
inflyttningen av utländska arbetare, vilket präglade hela glasbranschen och den 
svenska industrin som helhet. På Surte övervägde nordisk arbetskraft bland de 
utländska arbetarna och majoriteten kom från Finland, men där fanns även 
arbetare från andra europeiska länder som Jugoslavien och Grekland. Av 
Allardts, Laakkonens och Reinans bakgrundsteckning framgår att flykten från 
landsbygden i jakt på arbete var stor också i Finland och sammanföll med 
svenska företags efterfrågan på arbetskraft. Följaktligen knöts många finländare 
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och ofta maskinbundna arbetsuppgifter med ackordslön. Ändå menade sig 
minst hälften trivas med sina arbeten. Knocke ifrågasätter därmed den tidigare 
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kvinnors inbördes genusordning i kombination med det omgivande samhällets. 
Knocke visade hur komplex kvinnors underordning kan vara beroende på 
faktorer som genus, etnicitet och klass. På Kosta framgick inte att utländska och 
svenska kvinnor hade olika typer av uppgifter utan gemensamt för alla 
kvinnorna var att deras arbete skilde sig från männens. För att kunna göra en 
jämförelse kommer jag i det följande att undersöka hurdana villkoren var för 
kvinnliga anställda också på Surte. 
 
Avslutningsvis kan sägas att forskningen som helhet har givit en mångsidig bild 
av invandrares yrkespositioner inom den svenska industrin. I flera fall bekräfta-
des att utomnordiska arbetare hamnat längst ned på skalan, i andra fall framhölls 
att nordiska arbetare haft lägst status. Däremellan fanns bilden av arbetsgivare, 
som förefaller tillvaratagit kompetensen hos sina utländska arbetare. En orsak 
till spännvidden i resultat har troligen varit att undersökningarna legat på olika 
nivåer. Avhandlingen om Kosta som enskilt företag gav inga direkta belägg för 
diskriminering av sydeuropéer, medan Franks studie av tillverkningsindustri 
mera övergripande pekade på motsatsen. Leiniös rapport om finländare på 
arbetsmarknaden visade att deras villkor i allmänhet var likvärdiga med svens-
kars. Kuosmanens intervjuer av ett tjugotal män från Finland tydde istället på 
sämre möjligheter bland annat beroende på bristande språkkunskaper. Surte-
undersökningen kommer liksom Kostastudien att ligga på organisationsnivå. 
Därmed möjliggörs en likvärdig jämförelse dem emellan gällande både 
arbetsorganisation, arbetsrekrytering och arbetsuppgifter utifrån etnicitet och 
genus. Klart är emellertid att båda företagen levde i symbios med omvärlden 
och därmed genomsyrades av samtidens samhällssyn. 
 

Teoretiska utgångspunkter  
På Surte fanns tydliga hierarkier inom arbetsorganisationen, men i vilken 
utsträckning dessa grundades på ojämlikhet utifrån genus och etnicitet är oklart. 
I Kostafallet analyserades invandrarnas positioner med hjälp av Charles Tillys 
teori om beständig ojämlikhet. Att hålla fast vid samma teori beträffande Surte 
förefaller fruktbart med tanke på den avslutande jämförelsen mellan de båda 
bruken. Vidare kommer teorin att användas i ett genusperspektiv föranlett av att 
kvinnors uppgifter på Surte verkar varit enahanda och deras karriärsmöjligheter 
begränsade. Koppling av varje arbetare till katergoriparen kvinna/man, svensk/ 
invandrare samt kvalificerad/okvalificerad möjliggör nämligen slutsatser om 
sambanden mellan genus, etnicitet och arbetsorganisation. Inspirationskällan 
även i föreliggande studie är Franks arbete om invandringspolitiken och rekry-
teringen av utländska arbetare till svensk industri. Han framhåller hur olika 
företag vid anställning av utländsk arbetskraft var beroende av gällande invand-
ringsregler och statens kontroll av invandrarna på arbetsmarknaden.  
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till just tillverkningsindustrin och tusentals drogs till Göteborg med nära-
liggande orter som Surte. Enligt Magnusson sökte sig också många jugoslaver 
på samma sätt till den industritäta Göteborgsregionen.  
 
Surte måste sålunda ses i en vidare kontext gällande arbetskraftsrekrytering, 
nationell sammansättning och tilldelning av arbetsuppgifter. Samtidigt före-
faller jämförelser med andra processindustrier relevant framför allt i diskus-
sionen om invandrarnas och kvinnornas arbetsuppgifter. En granskning av 
några företag har givit en mångfasetterad bild av deras villkor på arbetsmark-
naden. Såväl Schierup, Paulsson som Augustsson har gällande Volvo Tors-
landaverken visat på en skiktning med svenskar överst i arbetshierarkin följda 
av finländare och jugoslaver. Tittar vi på pappersindustrin är Hanssons slutsats 
om bruket i Lessebo liknande Franks undersökning med svenskar i de högsta 
lönegrupperna, finländare och danskar i de mellersta och jugoslaver och greker 
i de lägsta. Ehn menar istället att jugoslaver vid pappersbruket i Åsen hade 
samma möjligheter som svenskar att stiga i graderna. Häggström, Borgegård 
och Rosengren understryker att ett flertal finländare på järnbruket i Virsbo trots 
avsaknad av industrierfarenhet avancerat till kunniga yrkesmän. Noteras bör att 
arbetarna inom dessa företag vid anställningstillfället hört till den okvalificerade 
kategorin. Därtill rekryterades yrkesmän från utlandet, och Svanberg beskriver 
hur exempelvis Svenska Fläktfabriken i Växjö var angelägen om jugoslaviska 
fackmän. Franks bild av att tillverkningsindustrin generellt rekryterade jugo-
slaver och greker till det slitsammaste arbetet måste följaktligen nyanseras. 
Dessutom kunde skillnaderna på bransch- eller organisationsnivå vara stora. 
Inom metall- och verkstadsindustrin skilde Jansson på komplementär arbets-
kraft, som fick ersätta svenska yrkesarbetare, och ersättningsarbetare utan 
industrivana för okvalificerade uppgifter. Nederst i hierarkin inom nämnda 
bransch var alltså inte sydeuropéer utan huvudsakligen finländare. Som min 
Kostastudie visade måste följaktligen kvalifikationer och efterfrågade funktio-
ner liksom karriärsmöjligheter vägas in i diskussionen om diskriminering och 
dess koppling till etnicitet.  
 
För kvinnor förefaller meriter däremot genomgående haft liten betydelse i 
tilldelningen av arbetsuppgifter och kunskap gynnade sällan avancemang. På 
organisationsnivå påvisade Wikander tydlig genusarbetsdelning på en porslins-
fabrik liksom Abrahamsson gjorde för åtta olika tillverkningsföretag inriktade 
på massa- och pappersproduktion samt framställning av arbetskläder, char-
kuterivaror och elektronik. Att genusförhållanden var liknande på branschnivå 
framgick av Baudes och Kyles studier inom livsmedelsindustri respektive 
verkstads- och järnindustri. Uppenbart var att företagsledningar genomgående 
genomsyrades av det omgivande samhällets kvinnosyn, som Hirdman benämn-
de genusordningen och – liksom Kyle menade – innefattade uppfattningar om 
kvinnors (o)lämplighet för vissa typer av sysslor. Skillnader mellan manligt och 
kvinnligt har dock tillmätts alltför stor betydelse invände de los Reyes utifrån 
utländska kvinnors situation. Istället borde fokus ligga på hur dessa påverkas av 
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kvinnors inbördes genusordning i kombination med det omgivande samhällets. 
Knocke visade hur komplex kvinnors underordning kan vara beroende på 
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kvinnorna var att deras arbete skilde sig från männens. För att kunna göra en 
jämförelse kommer jag i det följande att undersöka hurdana villkoren var för 
kvinnliga anställda också på Surte. 
 
Avslutningsvis kan sägas att forskningen som helhet har givit en mångsidig bild 
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utsträckning dessa grundades på ojämlikhet utifrån genus och etnicitet är oklart. 
I Kostafallet analyserades invandrarnas positioner med hjälp av Charles Tillys 
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Tilly hävdar att kategoriell ojämlikhet främst uppstår genom mekanismerna 
exploatering och möjlighetsansamling. Exploatering ”sker då mäktiga, med 
varandra förbundna grupper av människor förfogar över resurser från vilka de 
hämtar en kraftigt ökad avkastning genom att samordna arbetsinsatserna från 
utomstående, som de utestänger från det fulla värde som tillkommer genom 
dessa insatser”.167 Utifrån Tillys teori var Franks slutsats beträffande 1960- och 
1970-talets tillverkningsindustri att ”den viktigaste skiljelinjen drogs mellan 
företagsledning och arbetare”, och att ”sorteringen av sydeuropeiska arbetare 
till underordnade yrkeskategorier i företagen hjälpte till att stabilisera denna 
ojämlikhet”. Företagsledningarna var införstådda med att svenskar sökte sig 
bort från de sämst betalda lågstatusyrkena inom tillverkningsindustrin. Istället 
för att höja lönerna eller omorganisera arbetsplatserna fyllde de luckorna med 
sydeuropéer, som accepterade villkoren.168  
 
Kategoriell ojämlikhet uppstår också genom möjlighetsansamling, som ”sker då 
medlemmar av ett kategoriellt avgränsat nätverk vinner tillträde till en resurs, 
som är värdefull, förnyelsebar och möjlig att monopolisera, och som under-
bygger nätverkets aktiviteter och utvecklas genom nätverkets sätt att funge-
ra”.169 Frank menar att möjlighetsansamling skapade skiljelinjer mellan olika 
grupper inom tillverkningsindustrin. Sålunda var invandrare överrepresentera-
de på vissa avdelningar genom att de utestängdes från mer värdefulla positioner 
både av företagsledning och av svenska arbetare.170  
 
Ytterligare två mekanismer, som cementerar kategoriell ojämlikhet, är efter-
likning och anpassning. Efterlikning avser att etablerade organisationsmönster 
kopieras och/eller att redan existerande sociala relationer flyttas över till en 
annan miljö. Ett exempel kan vara om ett nystartat företag okritiskt utifrån 
genus och etnicitet anammar samma ojämlika arbetsdelning, som redan finns 
etablerad inom andra liknande organisationer.171 Anpassning innebär att ”inbör-
des hjälp, politiskt inflytande, uppvaktning och informationsanskaffning på 
grundval av kategoriellt ojämlika strukturer” utvecklas till dagliga rutiner. Ett 
uttryck för detta kan vara när en grupp anställda förutsätter att gängse skilje-
linjer kommer att bestå och därför utarbetar särskilda tidsscheman, har 
konspirationer, gör undanflykter etc, som egentligen ”förstärker de strukturer 
inom vilka de är verksamma”.172 
 
Genom Tillys teori om ojämlikhet kan kategoriella skillnader analyseras både 
på samhälls- och på organisationsnivå. Följaktligen sker olika handlings-
mönster inom företag oftast i växelverkan med förändringar på ett strukturellt 
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Frank använder Tillys teori om beständig ojämlikhet både på organisations- och 
samhällsnivå och beskriver hur såväl företag som staten genom AMS hade 
preferenser för jugoslaviska arbetare. Vissa mekanismer i arbetskraftsinvand-
ringen var troligen relativt generella och gällde både för den oreglerade och 
reglerade invandringsperioden under 1960-talet och början av 1970-talet. I min 
djupstudie av Kosta framgick emellertid inte att företaget hade önskemål om 
särskilda nationaliteter för okvalificerat arbete även om greker dominerade. 
Viktigare för produktionen var att kunna anställa arbetare oavsett varifrån de 
kom. Samtidigt var arbetsgivaren vid rekryteringen beroende av staten och dess 
invandringspolitik. Hur situationen var för Surtes del med övervägande fin-
ländsk arbetskraft och fri rörlighet mellan de nordiska länderna återstår att se. 
Medan Frank inskränkte sig till perioden 1960-1972 följer jag utvecklingen över 
dryga tre decennier, då ett längre tidsperspektiv ökar möjligheten att se 
eventuell ojämlikhet på glasbruket och om den var bestående eller ändrades 
över tid. Denna undersökning om Surte ligger på organisationsnivå, men den 
kan enligt min bedömning ingalunda isoleras från förhållandena i det om-
givande samhället. 
 

Tillys teori om beständig ojämlikhet  
Tillys teori om beständig ojämlikhet baseras på att människor indelas i olika 
kategorier. En kategori består av aktörer, som anses vara lika och samtidigt 
skiljer ut andra som bedöms som annorlunda eller som tillskrivs olika egen-
skaper. Kategorierna definieras utifrån hur de olika grupperna är relaterade till 
varandra.163 Kategoriindelning återfinns på makronivå i samhället men också 
på mikronivå som inom företag. Aktörer kan vara arbetsgivare men även 
arbetare, som har ”hög lön, trygghet i arbetet, avancemangsmöjligheter och 
goda kontakter med arbetsledningen”. Generellt skapar sådana arbetare skilje-
linjer mellan sig och andra med lågavlönat arbete och avdelningar med hög 
personalomsättning ”oavsett hur hårt arbetsledningen markerar gränserna”.164 
Tilly menar att ”stora och betydelsefulla olikheter i förmåner” människor emel-
lan framför allt beror på olika yttre kategorier ”som svart/vit, man/kvinna, med-
borgare/utlänning eller muslim/jude och inte individuella skillnader i egenska-
per, benägenheter eller prestationer”.165 Därtill kommer inre kategorier med 
begreppspar som exempelvis lärare/student eller läkare/sköterska knutna till 
den internt synliga strukturen i en organisation. Vissa kombinationer av inre och 
yttre kategorier kan förstärka ojämlikheten inom en organisation. Båda har stor 
betydelse för hur arbetet på ett företag organiseras, men för att en djup bestående 
ojämlikhet ska uppstå måste kategorierna kombineras med en hierarki.166  
 

                                                        
163 Tilly, Charles, Beständig ojämlikhet, 2000, (1998), s. 74, 79. 
164 Tilly, 2000, s. 80. 
165 Tilly, 2000, s. 18. 
166 Tilly, 2000, s. 86, 88, 111. 
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i organisationer och hierarkier”. Abrahamsson ser kön som en social kon-
struktion, det vill säga våra uppfattningar och föreställningar om kvinnligt och 
manligt, och framhåller att kön skapas i samspelet mellan individ, organisation 
och samhälle.177  
 
Abrahamssons tankegångar baseras på Yvonne Hirdmans teoribildning om 
genussystem eller genusordning. Enligt Hirdman är genusordningen ”ett nät-
verk av processer, fenomen, föreställningar, idéer och förväntningar, som ger 
upphov till en struktur eller snarare ett ordningssystem. Genusordningen består 
av föreställningar och åsikter om vad som är kvinnligt och manligt, hur 
relationen mellan könen bör vara, vilka intressen och arbetsuppgifter kvinnor 
respektive män bör ha och så vidare”.178 Abrahamsson framhåller att kön – 
kvinnor/män och kvinnligt/manligt – ofta skapas inom arbetslivet och inte 
sällan får organisatoriska konsekvenser. Inom organisationer fungerar kön 
enligt sortering av kvinnor och män, vilken tillsammans med konstruktion av 
kön får en konserverande effekt. Vidare anammar hon Hirdmans två principer 
för genusordning. Den första principen kallas isärhållandet av könen och 
innebär i praktiken en segregering mellan kvinnor och män. Denna blir påtaglig 
i genusarbetsdelning och idéer om vad som är kvinnligt eller manligt. Den andra 
principen grundar sig på hierarkiska förhållanden och innebär en generell 
underordning av kvinnor och överordning av män.179  

 

Avslutande reflektioner 
I avhandlingens empiriska del redogör jag för övergången från hantverksmässig 
till mekaniserad och automatiserad produktion på Surte och hur denna föränd-
ring påverkade glasarbetets organisering och rekryteringen av arbetskraft. 
Under årtiondena efter andra världskriget blev inslaget av utländska arbetare 
påtagligt samtidigt som antalet kvinnliga anställda markant ökade. Sålunda 
kommer den analytiska delen framför allt att inriktas på arbetet utifrån genus- 
och etnicitetsperspektiv. Väsentligt att diskutera blir om – och i så fall i vilken 
utsträckning – utländska arbetare jämfört med svenskar respektive kvinnor 
jämfört med män fick sämre arbetsvillkor. Analytiskt verktyg blir teorin om 
beständig ojämlikhet med dess kategoriella skillnader baserade på mekanis-
merna exploatering, möjlighetsansamling, anpassning och efterlikning. Tilly 
skriver att ”företag avgränsar och kopplar ihop jobb – det vill säga de placerar 
jobb inom särskilda kategorier och relaterar jobben till varandra genom sam-
mankopplade anställningskontrakt, etablerade karriärvägar eller både och”.180 
Ojämlikhet på företag uppstår sålunda genom kategoriella processer bakom 
tilldelningen av vissa arbetsuppgifter till vissa arbetare.181 Överfört på Surte 
                                                        
177 Abrahamsson, 2000, s. 91, 100-103, 105. 
178 Abrahamsson, 2000, s. 104-105. 
179 Abrahamsson, 2000, s. 106, 113, 312, 314. 
180 Tilly, 2000, s. 116. 
181 Tilly, 2000, s. 115. 
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plan. I detta sammanhang gör Tilly en tydlig distinktion mellan just inre och 
yttre kategorier. Inre kategorier avgränsar själva organisationen och skapar inre 
strukturer som exemplifieras i uppdelningen i arbetsledning och arbetare. Yttre 
kategorier har istället sitt ursprung i det omgivande samhället. Om gängse 
fördomar om bland annat genus och etnicitet kombineras med vissa inre 
kategorier inom en organisation uppstår kategoriell ojämlikhet.173 Genom att 
avgränsa grupper och identifiera nämnda kategorier samt kombinationer av des-
sa kan ojämlikhet analyseras utifrån mekanismerna exploatering, möjlighets-
ansamling, efterlikning och anpassning.  
 

Genus och teorin om beständig ojämlikhet  
Tilly menar att kvinnors underordnade positioner tydligt speglas i kopplingen 
mellan genus och arbete. Medan kvinnor oftast är verksamma inom kontroll- 
eller anbudssystem återfinns män vanligen inom lojalitetssystem. Även här styr 
arbetsgivaren i hög grad arbetet, men trots detta har männen inom lojalitets-
system högre lön, flera förmåner, ökad anställningstrygghet samt ökade möjlig-
heter att avancera och att delta ”i de informella kommunikations- och makt-
strukturerna”.174 Tilly kritiserar den inom genusforskningen gängse uppfatt-
ningen att ”könssammansättningen själv” förklarar de ”olika ersättningarna för 
’manliga’ och ’kvinnliga’ arbeten”. Löneskillnader mellan könen orsakas heller 
inte av ”den samtidiga/alternativa ojämlikheten efter ras, etnicitet, medborgar-
skap och andra skenbart konkurrerande kategoriella skiljelinjer”.175 Istället är 
Tilly övertygad om att företag medvetet inför kategoriella skillnader mellan 
arbeten, som kräver olika grader av kompetens, och att urvalet efter kön i flera 
fall inleds redan före eller under yrkesutbildningen. Till funktioner som fordrar 
mindre utbildning och ger lägre lön rekryteras ofta kvinnor även om de skulle 
vara kompetenta att utföra mera kvalificerade uppgifter. Detta visar hur en 
sortering till olika arbetsuppgifter görs utifrån hela kategorier av människor och 
inte knyts ihop med personliga egenskaper eller individuella prestationer.176  
 
Även Lena Abrahamsson konstaterar i sin avhandling om könsmönster och 
förändringar i arbetsorganisationer att män inom majoriteten verksamhets-
områden har ledande positioner. Inom industrin betraktas män vanligtvis som 
mera kvalificerade än kvinnor och tilldelas i högre grad tekniskt avancerade 
uppgifter. Kvinnor däremot får i allmänhet hålla till godo med lågavlönat, 
monotont och slitsamt arbete på avdelningar med enklare teknik. Kön tillmäts 
grundläggande betydelse både för hur samhället och arbetslivet organiseras, och 
hon är övertygad om att könsordningen finns före och i andra ordningar. Hon 
likställer alltså inte kön med exempelvis klass eller etnisk härkomst utan menar 
istället att ”genus interagerar med klass och ras och även med yrke och position 
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175 Tilly, 2000, s. 146. 
176 Tilly, 2000, s. 116, 147. 



37 

i organisationer och hierarkier”. Abrahamsson ser kön som en social kon-
struktion, det vill säga våra uppfattningar och föreställningar om kvinnligt och 
manligt, och framhåller att kön skapas i samspelet mellan individ, organisation 
och samhälle.177  
 
Abrahamssons tankegångar baseras på Yvonne Hirdmans teoribildning om 
genussystem eller genusordning. Enligt Hirdman är genusordningen ”ett nät-
verk av processer, fenomen, föreställningar, idéer och förväntningar, som ger 
upphov till en struktur eller snarare ett ordningssystem. Genusordningen består 
av föreställningar och åsikter om vad som är kvinnligt och manligt, hur 
relationen mellan könen bör vara, vilka intressen och arbetsuppgifter kvinnor 
respektive män bör ha och så vidare”.178 Abrahamsson framhåller att kön – 
kvinnor/män och kvinnligt/manligt – ofta skapas inom arbetslivet och inte 
sällan får organisatoriska konsekvenser. Inom organisationer fungerar kön 
enligt sortering av kvinnor och män, vilken tillsammans med konstruktion av 
kön får en konserverande effekt. Vidare anammar hon Hirdmans två principer 
för genusordning. Den första principen kallas isärhållandet av könen och 
innebär i praktiken en segregering mellan kvinnor och män. Denna blir påtaglig 
i genusarbetsdelning och idéer om vad som är kvinnligt eller manligt. Den andra 
principen grundar sig på hierarkiska förhållanden och innebär en generell 
underordning av kvinnor och överordning av män.179  

 

Avslutande reflektioner 
I avhandlingens empiriska del redogör jag för övergången från hantverksmässig 
till mekaniserad och automatiserad produktion på Surte och hur denna föränd-
ring påverkade glasarbetets organisering och rekryteringen av arbetskraft. 
Under årtiondena efter andra världskriget blev inslaget av utländska arbetare 
påtagligt samtidigt som antalet kvinnliga anställda markant ökade. Sålunda 
kommer den analytiska delen framför allt att inriktas på arbetet utifrån genus- 
och etnicitetsperspektiv. Väsentligt att diskutera blir om – och i så fall i vilken 
utsträckning – utländska arbetare jämfört med svenskar respektive kvinnor 
jämfört med män fick sämre arbetsvillkor. Analytiskt verktyg blir teorin om 
beständig ojämlikhet med dess kategoriella skillnader baserade på mekanis-
merna exploatering, möjlighetsansamling, anpassning och efterlikning. Tilly 
skriver att ”företag avgränsar och kopplar ihop jobb – det vill säga de placerar 
jobb inom särskilda kategorier och relaterar jobben till varandra genom sam-
mankopplade anställningskontrakt, etablerade karriärvägar eller både och”.180 
Ojämlikhet på företag uppstår sålunda genom kategoriella processer bakom 
tilldelningen av vissa arbetsuppgifter till vissa arbetare.181 Överfört på Surte 
                                                        
177 Abrahamsson, 2000, s. 91, 100-103, 105. 
178 Abrahamsson, 2000, s. 104-105. 
179 Abrahamsson, 2000, s. 106, 113, 312, 314. 
180 Tilly, 2000, s. 116. 
181 Tilly, 2000, s. 115. 

36 

plan. I detta sammanhang gör Tilly en tydlig distinktion mellan just inre och 
yttre kategorier. Inre kategorier avgränsar själva organisationen och skapar inre 
strukturer som exemplifieras i uppdelningen i arbetsledning och arbetare. Yttre 
kategorier har istället sitt ursprung i det omgivande samhället. Om gängse 
fördomar om bland annat genus och etnicitet kombineras med vissa inre 
kategorier inom en organisation uppstår kategoriell ojämlikhet.173 Genom att 
avgränsa grupper och identifiera nämnda kategorier samt kombinationer av des-
sa kan ojämlikhet analyseras utifrån mekanismerna exploatering, möjlighets-
ansamling, efterlikning och anpassning.  
 

Genus och teorin om beständig ojämlikhet  
Tilly menar att kvinnors underordnade positioner tydligt speglas i kopplingen 
mellan genus och arbete. Medan kvinnor oftast är verksamma inom kontroll- 
eller anbudssystem återfinns män vanligen inom lojalitetssystem. Även här styr 
arbetsgivaren i hög grad arbetet, men trots detta har männen inom lojalitets-
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grundläggande betydelse både för hur samhället och arbetslivet organiseras, och 
hon är övertygad om att könsordningen finns före och i andra ordningar. Hon 
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173 Tilly, 2000, s. 86-88. 
174 Tilly, 2000, s. 123, 148. 
175 Tilly, 2000, s. 146. 
176 Tilly, 2000, s. 116, 147. 
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Material, metod och avgränsningar 
För att besvara den övergripande frågan om hur övergången till mekaniserad 
och efter hand helautomatiserad glasproduktion förändrade glasarbetets organi-
sering och konsekvenserna för arbetskraftsrekryteringen till företaget har främst 
material från glasbrukets eget arkiv använts. Nämnda källmaterial har inte rört 
bara arbetet utan har samtidigt givit en inblick i tidens människosyn ur genus- 
och etnicitetsperspektiv. Kompletteringar har skett med intervjuer av tidigare 
anställda både från utlandet och från Sverige. Utan dessa personliga berättelser 
hade det förflutna riskerat att värderas, analyseras och ses enbart med mina 
ögon. Glasarbetet har hela tiden stått i centrum, men för att se Surte i en vidare 
kontext inramas denna studie av tidigare forskning och litteratur om tillverk-
ningsindustri, arbetskraftsinvandring och genusfrågor. Avsikten här är inte att 
presentera källorna i sin helhet utan istället att redovisa de handlingar som bildat 
grund för den empiriska delen och som har använts för att besvara frågorna och 
föra den efterföljande teoretiska diskussionen. En viktig aspekt har också varit 
att källmaterialet måste vara av sådan karaktär att en jämförelse med mot-
svarande förhållanden på Kosta avslutningsvis blir möjlig. 

 

Skriftliga källor  
Avhandlingen baseras på material från AB Surte glasbruks arkiv. Nämnas kan 
protokoll från arbetsgivarsida, företagsnämnd och fackförening liksom hand-
lingar rörande personal, löner, utbildning och arbetsuppgifter samt statistik och 
internutredningar. Ur företagsarkivet har dessutom glasbrukets personaltid-
ningar och diverse tidningsklipp kommit till användning. Vidare kan fram-
hållas Länsarbetsnämndens arkiv med allmän korrespondens i utlänningsären-
den, utredningar och arbetstillståndsansökningar samt övergripande arbets-
marknadsinformation för Älvsborgs län. Ur Kungliga Arbetsmarknadsstyrel-
sens (AMS) arkiv har främst övergripande information om rekrytering av 
utländsk arbetskraft och arbetskraftsavtal kunnat hämtas. I Sigtunastiftelsens 
rikhaltiga klippsamling förvaras bland annat artiklar gällande den finländska 
invandringen till Sverige och om svensk glasindustri inklusive Surte. Tidnings-
klipp har dessutom funnits att tillgå på Glasbruksmuseet i Surte samt på 
Kulturarvscentrum Småland i Växjö. Slutligen har värdefulla uppgifter fram-
kommit i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek genom en undersökning om 
utländsk arbetskraft gjord av Svenska Fabriksarbetareförbundet, vilken inklude-
rade förhållandena både inom glasindustrin generellt och på Surte.185  
 
För att belysa glasarbetet har jag granskat lönelistor från 1800-talets slut, 
kollektivavtal från 1900-talets första hälft samt biografier över pensionerade 
glasarbetare.186 Beskrivningen av glasarbetet från perioden 1943-1978 bygger 
                                                        
185 Svenska Fabriksarbeterförbundet, undersökning, 1964. 
186 Material från perioden 1894-1917 finns i Surte AB:s arkiv, SE/GLA/14078, material från 1940 och 
fram till nedläggningen 1978 samt från ett par efterföljande år finns i AB Surtes arkiv SE/GLA/14080. 
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skulle kombinationer av yttre och inre kategorier som man-svensk/kvalificerad-
överordnad respektive kvinna-invandrare/okvalificerad-underordnad kunna 
tyda på ojämlikhet. På samma sätt som Tilly kommer jag att tillämpa teorin på 
organisationsnivå med fokus just på glasbruket och dess inre kategorier utifrån 
hur själva arbetet var organiserat.  
 
Trots att min undersökning ligger på organisationsnivå måste jag förhålla mig 
till samhällsnivån, då också yttre kategorier har stor betydelse för hur arbete 
organiseras och för hur ojämlikhet skapas. Detta gäller inte minst hur olika 
uppgifter fördelas mellan könen, och Tilly hävdar att ”ojämlik behandling av 
kvinnor och män i ett brett spektrum av sociala förhållanden skapar kvinnliga/ 
manliga skillnader i de kvalifikationer och sociala band som kvinnliga och 
manliga arbetare för med sig till arbetsplatserna: dessa skillnader samspelar med 
(och förstärker vanligen) de könsdistinktioner som finns inbyggda i fördel-
ningen och kontrollen av arbetet”.182 Arbetsgivaren inom en organisation har i 
princip möjlighet att omdefiniera inre kategorier men svårligen yttre kategorier 
sprungna ur det omgivande samhället.183 I analysen av mäns och kvinnors arbete 
på Surte kommer jag att dra nytta av tidigare forskning om genusordningen med 
dess könssegregering och könshierarkisering. Grundläggande i såväl Tillys som 
Abrahamssons och Hirdmans teorier om kvinnors underordning på arbets-
marknaden är att kvinnor tillskrivs annorlunda egenskaper än män utifrån rådan-
de genusordning och kön som social konstruktion. Som framkommit får detta i 
förlängningen negativa konsekvenser för kvinnor i arbetslivet genom att de 
oftare än män väljs ut till enkla befattningar med lägre löner.  
 
I undersökningen av Surte blir det ofrånkomligt att gruppera arbetarna utifrån 
yttre och inre kategorier. Jag är väl medveten om att ett sådant utifrånperspektiv 
liksom en tydlig indelning av människor från min sida både kan befästa gamla 
fördomar och skapa nya. Samtidigt är jag övertygad om att bilden kan nyanseras 
genom helt andra infallsvinklar. Beträffande Kosta visade sig etniska olikheter 
mindre väsentliga än väntat genom att själva arbetet var ”gränsöverskridande”, 
och följaktligen återfanns svenskar och invandrare både bland kvalificerade och 
okvalificerade arbetare.184 Kvinnor däremot tilldelades oavsett etnisk till-
hörighet enbart enkla sysslor, varför begreppsparet kvinna/hjälparbetare blev 
iögonfallande. Även på Surte motiverar den stora ökningen av utländska 
arbetare av båda könen och tilldelningen av arbetsuppgifter en analys utifrån 
både etnicitet och genus. Ytterligare ett steg blir att kombinera de båda begrep-
pen för att utröna i vilken mån dessa tillsammans förstärkte eventuell ojäm-
likhet. 
 

                                                        
182 Tilly, 2000, s. 25-26, 90-91. 
183 Tilly, 2000, s. 87-88. 
184 Holmér, 2009, s. 213. 
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185 Svenska Fabriksarbeterförbundet, undersökning, 1964. 
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182 Tilly, 2000, s. 25-26, 90-91. 
183 Tilly, 2000, s. 87-88. 
184 Holmér, 2009, s. 213. 
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arbetsgivare eller geografiskt område.190 Istället har glasbrukets personalstatis-
tik, personuppgifter, platsansökningar samt i viss mån lönedokument fått bli 
underlag för statistisk redovisning av nationaliteternas sammansättning, 
invandrarnas könsmässiga fördelning, arbetsuppgifter och karriärer. Arbets-
kraftsrelaterade frågor såväl lokalt som mera övergripande har behandlats 
utifrån Länsarbetsnämndens cirkulärmeddelanden, arbetstillstånd samt korre-
spondens i utlänningsärenden. Tillika har AMS bidragit med upplysningar om 
arbetsförmedling både mellan Sverige och Finland och andra europeiska länder, 
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft samt utlänningsstatistik gällande 
Älvsborgs län inklusive Surte glasbruk. Slutligen har jag använt Svenska 
Fabriksarbetareförbundets undersökning om utländsk arbetskraft 1964 från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. I denna redovisades antalet nordiska och 
utomnordiska medborgare vid varje glasbruk men även omfattningen av de 
utländska arbetarnas fackliga organisering.191  

 

Källornas värde 
Arkivhandlingarna är att betrakta som direkta källor, men frågan är hur de kan 
värderas utifrån gängse källkritiska kriterier som närhet, oberoende och ten-
dens.192 Beträffande närheten kan konstateras att dokument som protokoll, 
lönehandlingar, rapporter och utredningar i företagsarkivet är tillkomna i direkt 
samband med att aktuella problem och händelser diskuterades och analyserades. 
Detsamma gäller materialet i arkiven från AMS, Länsarbetsnämnden och 
Svenska Fabriksarbetareförbundet. De använda företagshandlingarna förefaller 
att i hög grad uppfylla kravet också på oberoende. Oftast är de skrivna vid 
ungefär samma tidpunkt men av personer, som på olika sätt företrädde företags-
ledning eller kollektivanställda. Även rapporter och utredningar från berörda 
myndigheter måste anses motsvara nämnda krav, eftersom de gjorts av 
tjänstemän utan koppling till verksamheten vid just Surte. Mera komplicerat blir 
däremot att fastslå arkivhandlingarnas tendensfrihet. Inom ramen för glasbru-
kets verksamhet fanns en rad olika aktörer, som efterlämnat skriftliga källor i 
olika syften. Både syfte och grad av tendens kan emellertid vara svåra att 
kontrollera i texterna. Hur vet man exempelvis att bruksledningen inte medvetet 
överdrev bristen på bostäder för att öka kommunens engagemang i frågan? Eller 
att kvinnliga arbetare inte gavs mindre utrymme i fackföreningsprotokollen till 
förmån för manliga medlemmars intressen? Möjligen kan protokollen från 
företagsnämnden vara mera tendensfria, då representanter både från företagar- 
och arbetstagarsidan ingick i styrelsen. Att göra en generell värdering av allt 

                                                        
190  Därtill kommer att arbetsgivaranmälningarna kunde vara sorterade utifrån det år arbetstagaren 
lämnade sin anställning och därmed ha blivit bortgallrade. Enligt mail från Lars Hallberg, Riksarkivet, 
Stockholm, 2012-01-24. 
191 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
192 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna – en introduktion till modern historie-
forskning, 1996, s. 190-191; Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Praktisk historieteori, 1993,  
s. 120-122. 
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huvudsakligen på informationsmaterial om produktionen, personaltidningar 
med artiklar om olika avdelningars arbete, diverse utbildningsmaterial och 
arbetsbeskrivningar för maskinskötare och annan personal samt styrelseproto-
koll från företagsledning, företagsnämnd och fackförening. Kollektivavtal har 
visat relationen mellan olika grupper lönemässigt och personalakter, personal-
rapporter och personalstatistik har varit till hjälp i kartläggningen av olika 
arbetarkategorier. Inledningsvis var förhoppningen att avlöningshandlingar från 
och med 1940-talet skulle ge en överblick av alla olika funktioner, men inga 
kompletta lönelistor äldre än 1970-talet hade bevarats. För en sammanställning 
av arbetsuppgifterna i ett kortare perspektiv visade sig emellertid en lönelista 
från februari 1972 användbar.187  Vid denna tidpunkt hade utbetalningar skett 
till drygt 600 kollektivanställda. Underlaget blev tillräckligt för en analys av 
personalens sammansättning, arbetsuppgifter och nationalitet på respektive 
avdelning vid åtminstone ett tillfälle. Genom att kombinera nämnda lönelista 
med personalkort omfattande flera decennier samt arbetsbetyg, platsansök-
ningar och anställningsintyg blev det till slut möjligt att överblicka de olika 
yrkesgrupperna. Här vill jag också framhålla arbetsstudieavdelningens hand-
lingar och främst dess arbetsvärderingar, vilka givit en insyn både i hur arbets-
givaren värderade olika befattningar och vad dessa konkret innefattade. Djup-
lodande information om arbetsvärderingarna finns dessutom i en rapport gjord 
av Personaladministrativa rådet på uppdrag av företagsledningen.188 För upp-
gifter om arbetsförhållanden och arbetsvillkor har olycksfallsrapporter samt 
interna utredningar om glasbrukets skiftarbete och synarnas arbete varit använd-
bara.  
 
Även för frågan om arbetskraftsrekryteringen har jag i första hand använt 
företagets arkiv. Ökat behov av arbetskraft framhålls i styrelseprotokoll från 
glasbrukets ledning men framför allt i företagsnämndens styrelseprotokoll 
liksom i personaltidningarnas artiklar. Samma källor har lämnat värdefulla upp-
lysningar också om hur kvinnor och utländsk arbetskraft rekryterades. För 
kartläggning av invandrarnas nationaliteter, bakgrund och befattningar har jag 
däremot inte – som i Kostas fall – kunnat förlita mig på arbetsgivaranmälningar, 
då dessa dokument inte verkade finnas kvar i företagets arkiv. Inte heller har de 
sparats i arkivet efter Statens utlänningskommissions kanslibyrå på Riksarkivet, 
eftersom utgallring skett av alla arbetsgivaranmälningar bortsett från åren 1944, 
1954 och 1964.189 Att granska uppgifterna från nämnda tre år skulle dock ha 
blivit allt för komplicerat bland annat för att handlingarna inte sorterats efter 

                                                        
187 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. Samtliga diagram och 
tabeller i detta paper baseras på nämnda lönelista (min anm). 
188 Nilsson, S-G & Andersson, O. Synarnas arbete vid Surte glasbruk. En intervjuundersökning, 
Personaladministrativa rådet, Göteborgsavdelningen, Mars 1962, vol. F 3 E:13, SE/GLA/14080. 
189 Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990, 2001,  
s. 74.  
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190  Därtill kommer att arbetsgivaranmälningarna kunde vara sorterade utifrån det år arbetstagaren 
lämnade sin anställning och därmed ha blivit bortgallrade. Enligt mail från Lars Hallberg, Riksarkivet, 
Stockholm, 2012-01-24. 
191 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
192 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna – en introduktion till modern historie-
forskning, 1996, s. 190-191; Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Praktisk historieteori, 1993,  
s. 120-122. 
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huvudsakligen på informationsmaterial om produktionen, personaltidningar 
med artiklar om olika avdelningars arbete, diverse utbildningsmaterial och 
arbetsbeskrivningar för maskinskötare och annan personal samt styrelseproto-
koll från företagsledning, företagsnämnd och fackförening. Kollektivavtal har 
visat relationen mellan olika grupper lönemässigt och personalakter, personal-
rapporter och personalstatistik har varit till hjälp i kartläggningen av olika 
arbetarkategorier. Inledningsvis var förhoppningen att avlöningshandlingar från 
och med 1940-talet skulle ge en överblick av alla olika funktioner, men inga 
kompletta lönelistor äldre än 1970-talet hade bevarats. För en sammanställning 
av arbetsuppgifterna i ett kortare perspektiv visade sig emellertid en lönelista 
från februari 1972 användbar.187  Vid denna tidpunkt hade utbetalningar skett 
till drygt 600 kollektivanställda. Underlaget blev tillräckligt för en analys av 
personalens sammansättning, arbetsuppgifter och nationalitet på respektive 
avdelning vid åtminstone ett tillfälle. Genom att kombinera nämnda lönelista 
med personalkort omfattande flera decennier samt arbetsbetyg, platsansök-
ningar och anställningsintyg blev det till slut möjligt att överblicka de olika 
yrkesgrupperna. Här vill jag också framhålla arbetsstudieavdelningens hand-
lingar och främst dess arbetsvärderingar, vilka givit en insyn både i hur arbets-
givaren värderade olika befattningar och vad dessa konkret innefattade. Djup-
lodande information om arbetsvärderingarna finns dessutom i en rapport gjord 
av Personaladministrativa rådet på uppdrag av företagsledningen.188 För upp-
gifter om arbetsförhållanden och arbetsvillkor har olycksfallsrapporter samt 
interna utredningar om glasbrukets skiftarbete och synarnas arbete varit använd-
bara.  
 
Även för frågan om arbetskraftsrekryteringen har jag i första hand använt 
företagets arkiv. Ökat behov av arbetskraft framhålls i styrelseprotokoll från 
glasbrukets ledning men framför allt i företagsnämndens styrelseprotokoll 
liksom i personaltidningarnas artiklar. Samma källor har lämnat värdefulla upp-
lysningar också om hur kvinnor och utländsk arbetskraft rekryterades. För 
kartläggning av invandrarnas nationaliteter, bakgrund och befattningar har jag 
däremot inte – som i Kostas fall – kunnat förlita mig på arbetsgivaranmälningar, 
då dessa dokument inte verkade finnas kvar i företagets arkiv. Inte heller har de 
sparats i arkivet efter Statens utlänningskommissions kanslibyrå på Riksarkivet, 
eftersom utgallring skett av alla arbetsgivaranmälningar bortsett från åren 1944, 
1954 och 1964.189 Att granska uppgifterna från nämnda tre år skulle dock ha 
blivit allt för komplicerat bland annat för att handlingarna inte sorterats efter 

                                                        
187 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. Samtliga diagram och 
tabeller i detta paper baseras på nämnda lönelista (min anm). 
188 Nilsson, S-G & Andersson, O. Synarnas arbete vid Surte glasbruk. En intervjuundersökning, 
Personaladministrativa rådet, Göteborgsavdelningen, Mars 1962, vol. F 3 E:13, SE/GLA/14080. 
189 Hallberg, Lars, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990, 2001,  
s. 74.  
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veteranerna gav 1947 är i samtliga fall deras efterlämnade minnen”.198 Trots allt 
har samtalen givit inblickar i hur arbetarna efter ett kvarts sekel ville minnas 
och beskriva arbetet och livet i Surte.  
 
Bland forskare inom muntlig historia har allt större vikt lagts vid hur individen 
ser på sig själv i skapandet av sina berättelser. Detta handlar också om dennes 
förhållande till omvärlden och om sättet att utifrån samtiden betrakta egna 
erfarenheter. Historikerns roll blir då att se berättelsen ur ett vidare perspek-
tiv.199 I sina intervjuer med böhmiska glasarbetare om deras arbetsvandringar 
säger sig Katharina Eisch ha varit väl medveten om att informanterna blandade 
egna erfarenheter och iakttagelser med äldre historier, som ibland också var en 
del av lokalhistorien. Enligt Eisch minskade detta ingalunda värdet eller 
äktheten utan istället kunde de kollektiva inslagen bidra till att förstärka en viss 
identitet.200 Malin Thor i sin tur hävdar att kvarlevor säkert är ”de bästa källorna 
om man är intresserad av händelsen, men berättelsen eller berättelserna är ofta 
intressantare om man vill undersöka vad händelsen medförde och betydde för 
människorna som agerade i händelsen, bevittnade händelsen, erfor händelsen 
eller levde i händelsen”.201  
 
Jag vill trots allt betrakta intervjuerna främst som historiska dokument. Synen 
på muntliga källor delar jag därför med Bianca Wildfeuer, som liksom Eisch 
har samlat uppgifter om böhmiska glasarbetare.202 Enligt Wildfeuer kan varje 
intervju ses antingen som en helhet eller som en konstruktion av flera bygg-
stenar. Följaktligen kan all information användas i tolkningen eller kan enskilda 
delar väljas ut och jämföras med andra intervjuer eller andra typer av källor. 
Samtidigt betonar hon vikten av att information och tolkningar från samtalen 
prövas mot teorier och sociohistoriska fakta.203 I denna avhandling blir interv-
juerna i första hand komplement till arkivhandlingarna och illustrationer i den 
empiriska delen. Samtidigt kommer tendensen att beaktas och betydelsen av 
intervjupersonens känslor och tolkningar av olika händelser att analyseras.204 
Min tanke är att inkludera den muntliga informationen både i den teoretiska 
slutdiskussionen och i jämförelsen mellan Surte och Kosta. Eftersom samtalen 
ofta blivit relativt personliga har jag valt att anonymisera samtliga informanter. 

 

                                                        
198 Vallstrand, i Karlsson & Bodin, 1974, s. 10. 
199 Abrams, Lynn, Oral History Theory, 2010, s. 7, 53. 
200 Eisch, Katharina, “Die Glasmacher haben keine Grenze nicht anerkannt”, i Rühl, Karin (red.)  
Glas ohne Grenzen, 2003, s. 36.  
201 Thor, Malin, Tankar om källkritik och Oral History. Oral History 1. Teoretiska perspektiv på 
individuella och kollektiva möten. Rapport från Växjö universitet, Humaniora Nr 14, 2003, s. 7. 
202 Holmér, 2009, s. 41. 
203 Wildfeuer, Bianca, Für des Glases höchste Zier, 2003, s. 23. 
204 Thor, 2003, s. 17 resp. 2006, s. 35-36. 
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använt material förefaller närmast omöjligt. Istället kommer jag att göra en 
bedömning av enskilda källor i samband med frågeställningarna i avhandling-
ens empiriska del. Fördelen med ett rikhaltigt källmaterial som i Surtes fall är 
att uppgifter kan styrka varandra genom att återfinnas i flera olika handlingar. 
Dessutom kan jämförelser göras med tryckt material som exempelvis 
företagsmonografier och tidningsartiklar. Att sådana indirekta källor vanligen 
saknar tendensfrihet måste emellertid noga beaktas.  
 

Muntliga källor  
Denna avhandling bygger inte på någon systematisk intervjuinsamling utan som 
tidigare framgått i första hand på skriftliga källor. Ändå har det varit viktigt att 
få en uppfattning om arbetet på företaget genom några kollektivanställdas egna 
erfarenheter och åsikter.193 Därför har sex män och tre kvinnor verksamma på 
Surte någon gång under 1950-1970-talen fått representera olika yrkesgrupper 
och nationaliteter.194 Berättelserna har givit en inblick i produktionen som 
helhet men innehåller också personliga skildringar av det dagliga arbetet och 
flyttningen till Sverige. Därutöver har jag intervjuat tre personer vars fäder 
tillhörde företagsledningen.195 Genom inriktningen på uppgiftslämnarnas livs-
värld och deras förhållande till denna kan dessa intervjuer närmast betecknas 
som kvalitativa.196 Ett problem är att de gjordes mellan trettio och femtio år 
efter att händelserna inträffade. Troligen har därför en del detaljer fallit i 
glömska eller förträngts samtidigt som känslor och minnet av särskilda episoder 
kan ha bekräftats och förstärkts i samtal med andra. Kvarstår gör att det sagda 
lika mycket visade hur intervjupersonen såg och tolkade det som varit som hur 
det egentligen förhållit sig.  
 
Just den diffusa gränsen mellan fakta och känslor komplicerar onekligen 
användningen av de muntliga uppgifterna, men jag menar ändå att intervjuerna 
haft en del att tillföra. I vissa fall har det dessutom varit möjligt att verifiera 
uppgifter i Surtes arkiv eller genom att jämföra olika intervjuer. Min doku-
mentation blev en uppföljning av tio intervjuer, som Lennart Vallstrand gjorde 
på 1940-talet i Surte och som publicerades i Arbetarrörelsens årsbok 1974. 
Berättelserna rörde främst tiden före mekaniseringen och har därför kunnat tjäna 
som bakgrundsteckning till efterkrigstidens arbetsförhållanden.197 Inlednings-
vis medger Vallstrand att informanternas svar delvis påverkats av hans frågor, 
”men i stort sett talade de fritt ur hjärtat” och ”de skildringar som de gamla 
                                                        
193 Se även ”Muntliga källor” och ”Muntlig historia – något att lita på?”, i Holmér, 2009, s. 41-48. 
194 Män: en svensk tjänsteman, en svensk maskinskötare/hyttmästare, en svensk formsvarvare/ 
fackföreningsordförande, en finländsk maskinskötare, en jugoslavisk maskinskötare och en jugoslavisk 
maskinställare; Kvinnor: en svensk synare/truckförare, en jugoslavisk synare och en finländsk synare 
(min anm.). 
195 Son och dotter till VD och dotter till tjänsteman på Surte glasbruk. 
196  Kvale, Steinar, Den kvalitiativa forskningsintervjun, 1997, s. 82. 
197 Vallstrand, Lennart, ”Glasarbetarminnen från Surte” i Karlsson, Eva & Bodin, Sven (red.), 
Glasarbetarminnen från Surte, arbetare och bönder 1890-1940, Arbetarrörelsens årsbok 1974, s. 9-50.  
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198 Vallstrand, i Karlsson & Bodin, 1974, s. 10. 
199 Abrams, Lynn, Oral History Theory, 2010, s. 7, 53. 
200 Eisch, Katharina, “Die Glasmacher haben keine Grenze nicht anerkannt”, i Rühl, Karin (red.)  
Glas ohne Grenzen, 2003, s. 36.  
201 Thor, Malin, Tankar om källkritik och Oral History. Oral History 1. Teoretiska perspektiv på 
individuella och kollektiva möten. Rapport från Växjö universitet, Humaniora Nr 14, 2003, s. 7. 
202 Holmér, 2009, s. 41. 
203 Wildfeuer, Bianca, Für des Glases höchste Zier, 2003, s. 23. 
204 Thor, 2003, s. 17 resp. 2006, s. 35-36. 
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193 Se även ”Muntliga källor” och ”Muntlig historia – något att lita på?”, i Holmér, 2009, s. 41-48. 
194 Män: en svensk tjänsteman, en svensk maskinskötare/hyttmästare, en svensk formsvarvare/ 
fackföreningsordförande, en finländsk maskinskötare, en jugoslavisk maskinskötare och en jugoslavisk 
maskinställare; Kvinnor: en svensk synare/truckförare, en jugoslavisk synare och en finländsk synare 
(min anm.). 
195 Son och dotter till VD och dotter till tjänsteman på Surte glasbruk. 
196  Kvale, Steinar, Den kvalitiativa forskningsintervjun, 1997, s. 82. 
197 Vallstrand, Lennart, ”Glasarbetarminnen från Surte” i Karlsson, Eva & Bodin, Sven (red.), 
Glasarbetarminnen från Surte, arbetare och bönder 1890-1940, Arbetarrörelsens årsbok 1974, s. 9-50.  
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invandrare alls arbetat på Surte och kvinnor hade endast utgjort en relativt liten 
andel av de anställda. 
 

Surte och Kosta – en jämförelse  
Undersökningen om Surte kommer att utmynna i en jämförelse av motsvarande 
förhållanden på Kosta, och därför kommer jag att använda Tillys teori om be-
ständig ojämlikhet även i denna studie. Flera forskare betonar att en 
komparation förutsätter såväl likheter som olikheter, och enligt min mening 
uppfyller Kosta och Surte dessa krav enligt följande: 207 
 
 
Likheter Kosta och Surte 
- glasbruk 
- störst inom kategorierna emballage- respektive småglas 
- tradition av manuell tillverkning 
- äldre tysk invandring 
- invandring efter andra världskriget 
- brukssamhälle 
 
Olikheter 
Kosta   Surte 
- småglasbruk   - emballageglasbruk 
- manuell tillverkning  - maskinell tillverkning 
- ej skiftarbete   - skiftarbete   
- 328 anställda (1964)   - 661 anställda (1964) 
- 9 % invandrare (1964)   - 38 % invandrare (1964)208 
- utomnordisk arbetskraft   - nordisk arbetskraft  
- i drift (2017)   - nedlagt (1978) 
 
Mig veterligen har ingen tidigare beträffande glasindustrin gjort någon jämfö-
rande studie utifrån olika produktionsmetoder och dess konsekvenser för arbe-
tets organisering och arbetskraftens sammansättning. Utgångspunkten blir nu 
att försöka relatera resultaten från småglasbruket Kosta till emballageglas-
bruket Surte för ökad kunskap om glastillverkningen liksom om glasnäringen 
utifrån etnicitet och genus. Samtidigt hoppas jag kunna bidra till en mera 
generell diskussion kopplad till glas- och industrihistoria liksom till migration 
och genusarbetsdelning.  
 
 

                                                        
207 Mörner, 1981, s. 228; Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, 2002, 
s. 56-58 ; Kocka, 1996, s. 227-228. 
208 Uppgifterna från Kosta och Surte både beträffande andel invandrare och antal anställda är hämtade 
från Svenska Fabriksarbetareförbundets undersökning 1964. 
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Avgränsningar   
Som inledningsvis nämnts har jag avgränsat denna undersökning till Surte 
genom glasbrukets inriktning på mekaniserad buteljglasproduktion. Helt 
avgörande har varit att företagets arkiv finns bevarat, varigenom jag har fått 
tillgång till ett omfattande och väl sammanhållet skriftligt källmaterial. Däremot 
ingår varken glasbruken Kungälv, Årnäs, Hammar eller Limmared i denna 
studie, även om dessa periodvis varit knutna till Surte. I den mån jag nämner 
andra buteljglasbruk eller emballageglasindustri generellt är det för att placera 
Surte i en vidare kontext. Av samma skäl beskriver jag endast övergripande den 
omgivande bruksorten. 
 
Undersökningsperioden omfattar åren 1943-1978, det vill säga brukets expan-
siva period efter andra världskriget. Efter ägarskifte 1943 och stigande kon-
junkturer skulle företaget utvecklas lavinartat för att redan i slutet av 1940-talet 
svara för majoriteten av Sveriges emballageglasproduktion.205 Den gynnsamma 
utvecklingen skulle fortsätta ytterligare ett par decennier, men efter tilltagande 
ekonomiska problem under 1970-talet skulle glasbruket drabbas av nedlägg-
ning 1978. Därmed blev också den främre gränsen för min undersöknings-
period given. Då jag diskuterar arbetsorganisationens förändring från hant-
verksmässig till mekaniserad tillverkning har jag funnit det nödvändigt att i 
någon mån frångå efterkrigstidens undersökningsperiod. Orsaken till några 
nedslag under 1800-talets slut och 1900-talets första fjärdedel är jämförelsen 
jag kommer att göra mellan Surte och Kosta. En viktig fråga i licentiatavhand-
lingen om sistnämnda bruk var hur vidmakthållen hantverksmässig tillverkning 
påverkade arbetsprocessen. Eftersom mekaniseringen på Surte skedde redan på 
1910-talet blir det därför av betydelse för den komparativa analysen att under-
söka hur produktionen gick till också före min egentliga undersökningsperiod. 
Fokus ligger emellertid på 1940-1970-talen och de konsekvenser allt mera 
komplicerad maskintillverkning och automatisering fick för de anställda. 
Följaktligen är undersökningen knuten till själva glasframställningen från 
råvara till färdig produkt med hyttan och den angränsande synkammaren i 
blickfånget.206 
 
Ytterligare ett skäl till valet av undersökningsperiod var den allt större 
efterfrågan på arbetskraft från 1943 och framåt. I takt med ökad produktion och 
tilltagande svårigheter att locka arbetare från själva närområdet började 
glasbruket anställa personer från andra delar av Sverige och efter hand i ännu 
högre grad från utlandet. Särskilt omfattande blev rekryteringen på 1960-talet 
samtidigt som antalet kvinnliga arbetare ökade kraftigt genom att en ny lag tillät 
nattarbete även för kvinnor. Före andra världskriget hade i princip inga 
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invandrare alls arbetat på Surte och kvinnor hade endast utgjort en relativt liten 
andel av de anställda. 
 

Surte och Kosta – en jämförelse  
Undersökningen om Surte kommer att utmynna i en jämförelse av motsvarande 
förhållanden på Kosta, och därför kommer jag att använda Tillys teori om be-
ständig ojämlikhet även i denna studie. Flera forskare betonar att en 
komparation förutsätter såväl likheter som olikheter, och enligt min mening 
uppfyller Kosta och Surte dessa krav enligt följande: 207 
 
 
Likheter Kosta och Surte 
- glasbruk 
- störst inom kategorierna emballage- respektive småglas 
- tradition av manuell tillverkning 
- äldre tysk invandring 
- invandring efter andra världskriget 
- brukssamhälle 
 
Olikheter 
Kosta   Surte 
- småglasbruk   - emballageglasbruk 
- manuell tillverkning  - maskinell tillverkning 
- ej skiftarbete   - skiftarbete   
- 328 anställda (1964)   - 661 anställda (1964) 
- 9 % invandrare (1964)   - 38 % invandrare (1964)208 
- utomnordisk arbetskraft   - nordisk arbetskraft  
- i drift (2017)   - nedlagt (1978) 
 
Mig veterligen har ingen tidigare beträffande glasindustrin gjort någon jämfö-
rande studie utifrån olika produktionsmetoder och dess konsekvenser för arbe-
tets organisering och arbetskraftens sammansättning. Utgångspunkten blir nu 
att försöka relatera resultaten från småglasbruket Kosta till emballageglas-
bruket Surte för ökad kunskap om glastillverkningen liksom om glasnäringen 
utifrån etnicitet och genus. Samtidigt hoppas jag kunna bidra till en mera 
generell diskussion kopplad till glas- och industrihistoria liksom till migration 
och genusarbetsdelning.  
 
 

                                                        
207 Mörner, 1981, s. 228; Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, 2002, 
s. 56-58 ; Kocka, 1996, s. 227-228. 
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Avgränsningar   
Som inledningsvis nämnts har jag avgränsat denna undersökning till Surte 
genom glasbrukets inriktning på mekaniserad buteljglasproduktion. Helt 
avgörande har varit att företagets arkiv finns bevarat, varigenom jag har fått 
tillgång till ett omfattande och väl sammanhållet skriftligt källmaterial. Däremot 
ingår varken glasbruken Kungälv, Årnäs, Hammar eller Limmared i denna 
studie, även om dessa periodvis varit knutna till Surte. I den mån jag nämner 
andra buteljglasbruk eller emballageglasindustri generellt är det för att placera 
Surte i en vidare kontext. Av samma skäl beskriver jag endast övergripande den 
omgivande bruksorten. 
 
Undersökningsperioden omfattar åren 1943-1978, det vill säga brukets expan-
siva period efter andra världskriget. Efter ägarskifte 1943 och stigande kon-
junkturer skulle företaget utvecklas lavinartat för att redan i slutet av 1940-talet 
svara för majoriteten av Sveriges emballageglasproduktion.205 Den gynnsamma 
utvecklingen skulle fortsätta ytterligare ett par decennier, men efter tilltagande 
ekonomiska problem under 1970-talet skulle glasbruket drabbas av nedlägg-
ning 1978. Därmed blev också den främre gränsen för min undersöknings-
period given. Då jag diskuterar arbetsorganisationens förändring från hant-
verksmässig till mekaniserad tillverkning har jag funnit det nödvändigt att i 
någon mån frångå efterkrigstidens undersökningsperiod. Orsaken till några 
nedslag under 1800-talets slut och 1900-talets första fjärdedel är jämförelsen 
jag kommer att göra mellan Surte och Kosta. En viktig fråga i licentiatavhand-
lingen om sistnämnda bruk var hur vidmakthållen hantverksmässig tillverkning 
påverkade arbetsprocessen. Eftersom mekaniseringen på Surte skedde redan på 
1910-talet blir det därför av betydelse för den komparativa analysen att under-
söka hur produktionen gick till också före min egentliga undersökningsperiod. 
Fokus ligger emellertid på 1940-1970-talen och de konsekvenser allt mera 
komplicerad maskintillverkning och automatisering fick för de anställda. 
Följaktligen är undersökningen knuten till själva glasframställningen från 
råvara till färdig produkt med hyttan och den angränsande synkammaren i 
blickfånget.206 
 
Ytterligare ett skäl till valet av undersökningsperiod var den allt större 
efterfrågan på arbetskraft från 1943 och framåt. I takt med ökad produktion och 
tilltagande svårigheter att locka arbetare från själva närområdet började 
glasbruket anställa personer från andra delar av Sverige och efter hand i ännu 
högre grad från utlandet. Särskilt omfattande blev rekryteringen på 1960-talet 
samtidigt som antalet kvinnliga arbetare ökade kraftigt genom att en ny lag tillät 
nattarbete även för kvinnor. Före andra världskriget hade i princip inga 
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varit grundläggande för mekaniseringen inom industrin.216 Med övergången 
från agrar- till industrisamhälle från 1870-talet och framåt hade konsumtionen 
ökat och marknaderna vidgats. Följaktligen hade tendenser till storskalighet och 
massproduktion funnits inom industrin redan på 1890-talet.217 
 
Storskalighet och massproduktion skulle anammas av flera företag främst efter 
andra världskriget och inte minst under högkonjunkturerna på 1950- och 1960-
talet.218 Industrin med sin stora hemmamarknad och sin omfattande export blev 
drivkraften i den svenska ekonomin under nämnda decennier.219 Samtidigt öka-
de konkurrensen från utlandet, vilket särskilt under 1960-talet ledde till 
ägarsammanslagningar och utbyggnader inom den svenska företagsvärlden.220 
Av kostnadsbesparande skäl rationaliserades samtidigt produktionen genom 
större specialisering, ytterligare mekanisering samt automatisering.221 I mitten 
av 1970-talet skulle en stagnation inträffa inom industrin internationellt till stor 
del orsakad av oljeprishöjningarna. Sverige drabbades hårt av oljekrisen, men 
redan tidigare under 1960-talets andra hälft hade problemen tornat upp sig 
genom stigande produktionskostnader – bland annat genom löneökningar – med 
minskad export som följd.222 Under åren 1976-78 sjönk produktionsvärdet inom 
den svenska industrin med över 10 %.223 Följden blev nedläggningar av ett stort 
antal företag och en drastisk minskning av arbetstillfällen.224 
 
Även glasbruken drogs med i den industriella vågen under 1800-talets andra 
hälft, och redan på 1860-talet kunde viss specialisering skönjas. Detta gällde 
inte minst emballageglasindustrin, vars ökade efterfrågan på produkter kunde 
knytas till den expanderande bryggerinäringen.225 Snart blev försäljningen även 
till utlandet viktig, och redan från slutet av 1870-talet utgjordes buteljexporten 
av 30-40 % av tillverkningen.226 Runt 1910 introducerades maskintillverkning 
vid de ledande buteljglasbruken, vilka under följande decennium helt skulle 
övergå till mekaniserad produktion.227 Även fönsterglasbruken lämnade hant-
verksmässig framställning för maskinell produktion under 1900-talets tre första 
decennier.228 En kontrast till dessa tekniskt avancerade företag var hushålls- och 

                                                        
216 Olsson, 1993, s. 65. 
217 Bäcklund, Dan, ”Industrilokalisering under massproduktionens epok”, i Isacson, Maths & Morell, 
Mats (red.), Industrialismens tid: ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling 
under 200 år, 2002, s. 148. 
218 Bäcklund, 2002, s. 148; Larsson, 2002, s. 127. 
219 Schön, 1993, s. 305; Olsson, 1993, s. 89, 90. 
220 Isacson, 2002, s. 116.  
221 Schön, 1993, s. 284. 
222 Schön, 1993, s. 284, 309; Olsson, 1993, s. 93; Magnusson, 2010, s. 427-428, 430. 
223 Olsson, 1993, s. 101. 
224 Magnusson, 2010, s. 431. 
225 Nordström, 1962, s. 73; Johansson, Lennart, Systemet lagom.  Rusdrycker, intresseorganisationer 
och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922, 1995, s. 51, 59. 
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Del II BAKGRUND 

Även om denna studie ska inriktas på Surte och Kosta måste ändå glasbruken 
sättas i relation både till förändringarna i det svenska samhället och till industri-
alismens utveckling i stort. Glasbranschen hade produktionsmässigt många 
särdrag men också mycket gemensamt med andra typer av tillverkningsföretag. 
Syftet med att redogöra för Sveriges övergång från jordbruks- till industri-
samhälle och migrationens förutsättningar är alltså att placera Surte och Kosta 
i en vidare kontext. Dessutom vill jag i detta avsnitt skildra den starka kopp-
lingen mellan glasbruk och tillhörande samhälle och hur detta förhållande 
förändrades under den aktuella undersökningsperioden. Längre fram kommer 
jag att försöka ringa in vad som skilde Surte glasbruk från annan industri under 
1900-talets andra hälft både beträffande arbetskraftens uppgifter och samman-
sättning. För Kostas del har jag tidigare konstaterat att tillverkningen under 
1900-talets andra hälft fortfarande var manufakturmässig med utpräglad arbets-
delning. Samtidigt var omsättningen av arbetare stor varför rekrytering inte 
minst från utlandet blev en nyckelfråga.209 

Svensk glasindustri i samhällsutvecklingen 
Många storföretag, som etablerades under 1900-talets fyra första decennier, 
hade sitt ursprung i föregående sekels industrialisering.210  En förutsättning för 
de tidiga industrierna hade varit tillgången på friställd arbetskraft från lands-
bygden.211 Samtidigt hade krävts skickliga entreprenörer med kapital och till-
gång till krediter, och för industrifinansieringen hade särskilt affärsbankerna fått 
en viktig funktion.212 Vidare hade näringslivet gynnats av statens satsning på 
infrastruktur i form av omfattande järnvägsnät.213 Under 1880-talet hade in-
förandet av elektricitet på fabrikerna varit revolutionerande beträffande driften 
av maskinerna. Elektrifieringen ”skulle bli en av de främsta drivkrafterna i 
1890-talets stora genombrott för en ny och modern industristruktur”.214 För 
Sveriges industrialisering hade också den tilltagande exporten av trävaror, järn 
och stål blivit betydelsefull.215 Verkstadsindustrins mångfald av produkter hade 

                                                        
209 Holmér, 2009, s. 82, 152 ff. 
210 Larsson, Mats, ”Storföretagande och industrikoncentration”, i Isacson, Maths & Morell, Mats (red.), 
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212 Olsson, 1993, s. 50, 60; Schön, Lennart, ”Omvandling och internationellt beroende”, i Furuhagen, 
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s. 128. 
213 Olsson, 1993, s. 53, 59. 
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215 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia,  2010, s. 281-282. 
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varit grundläggande för mekaniseringen inom industrin.216 Med övergången 
från agrar- till industrisamhälle från 1870-talet och framåt hade konsumtionen 
ökat och marknaderna vidgats. Följaktligen hade tendenser till storskalighet och 
massproduktion funnits inom industrin redan på 1890-talet.217 
 
Storskalighet och massproduktion skulle anammas av flera företag främst efter 
andra världskriget och inte minst under högkonjunkturerna på 1950- och 1960-
talet.218 Industrin med sin stora hemmamarknad och sin omfattande export blev 
drivkraften i den svenska ekonomin under nämnda decennier.219 Samtidigt öka-
de konkurrensen från utlandet, vilket särskilt under 1960-talet ledde till 
ägarsammanslagningar och utbyggnader inom den svenska företagsvärlden.220 
Av kostnadsbesparande skäl rationaliserades samtidigt produktionen genom 
större specialisering, ytterligare mekanisering samt automatisering.221 I mitten 
av 1970-talet skulle en stagnation inträffa inom industrin internationellt till stor 
del orsakad av oljeprishöjningarna. Sverige drabbades hårt av oljekrisen, men 
redan tidigare under 1960-talets andra hälft hade problemen tornat upp sig 
genom stigande produktionskostnader – bland annat genom löneökningar – med 
minskad export som följd.222 Under åren 1976-78 sjönk produktionsvärdet inom 
den svenska industrin med över 10 %.223 Följden blev nedläggningar av ett stort 
antal företag och en drastisk minskning av arbetstillfällen.224 
 
Även glasbruken drogs med i den industriella vågen under 1800-talets andra 
hälft, och redan på 1860-talet kunde viss specialisering skönjas. Detta gällde 
inte minst emballageglasindustrin, vars ökade efterfrågan på produkter kunde 
knytas till den expanderande bryggerinäringen.225 Snart blev försäljningen även 
till utlandet viktig, och redan från slutet av 1870-talet utgjordes buteljexporten 
av 30-40 % av tillverkningen.226 Runt 1910 introducerades maskintillverkning 
vid de ledande buteljglasbruken, vilka under följande decennium helt skulle 
övergå till mekaniserad produktion.227 Även fönsterglasbruken lämnade hant-
verksmässig framställning för maskinell produktion under 1900-talets tre första 
decennier.228 En kontrast till dessa tekniskt avancerade företag var hushålls- och 
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Del II BAKGRUND 

Även om denna studie ska inriktas på Surte och Kosta måste ändå glasbruken 
sättas i relation både till förändringarna i det svenska samhället och till industri-
alismens utveckling i stort. Glasbranschen hade produktionsmässigt många 
särdrag men också mycket gemensamt med andra typer av tillverkningsföretag. 
Syftet med att redogöra för Sveriges övergång från jordbruks- till industri-
samhälle och migrationens förutsättningar är alltså att placera Surte och Kosta 
i en vidare kontext. Dessutom vill jag i detta avsnitt skildra den starka kopp-
lingen mellan glasbruk och tillhörande samhälle och hur detta förhållande 
förändrades under den aktuella undersökningsperioden. Längre fram kommer 
jag att försöka ringa in vad som skilde Surte glasbruk från annan industri under 
1900-talets andra hälft både beträffande arbetskraftens uppgifter och samman-
sättning. För Kostas del har jag tidigare konstaterat att tillverkningen under 
1900-talets andra hälft fortfarande var manufakturmässig med utpräglad arbets-
delning. Samtidigt var omsättningen av arbetare stor varför rekrytering inte 
minst från utlandet blev en nyckelfråga.209 

Svensk glasindustri i samhällsutvecklingen 
Många storföretag, som etablerades under 1900-talets fyra första decennier, 
hade sitt ursprung i föregående sekels industrialisering.210  En förutsättning för 
de tidiga industrierna hade varit tillgången på friställd arbetskraft från lands-
bygden.211 Samtidigt hade krävts skickliga entreprenörer med kapital och till-
gång till krediter, och för industrifinansieringen hade särskilt affärsbankerna fått 
en viktig funktion.212 Vidare hade näringslivet gynnats av statens satsning på 
infrastruktur i form av omfattande järnvägsnät.213 Under 1880-talet hade in-
förandet av elektricitet på fabrikerna varit revolutionerande beträffande driften 
av maskinerna. Elektrifieringen ”skulle bli en av de främsta drivkrafterna i 
1890-talets stora genombrott för en ny och modern industristruktur”.214 För 
Sveriges industrialisering hade också den tilltagande exporten av trävaror, järn 
och stål blivit betydelsefull.215 Verkstadsindustrins mångfald av produkter hade 
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mentet. Effektiviteten ökade väsentligt 1872 genom att en vanna för kontinu-
erlig drift installerades för glassmältningen, och nu blev buteljer huvud-
produkt.240 Efter en tid av dålig lönsamhet gick glasbruket i konkurs 1885 men 
bytte 1886 ägare och rekonstruerades.241 Fr o m 1894 drevs företaget vidare som 
aktiebolag.242  
 
 
 

 
Surte glasbruk omkring 1910. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

 
Precis som Surte hade de flesta svenska glasbruken ett blandat sortiment av 
prydnads-, hushålls-, butelj- och fönsterglas långt in på 1900-talet.243 Efterhand 
skedde dock specialisering och rationalisering av produktionen liksom en 
uppdelning i fönster-, emballage- och småglasindustri.244 ”Af de 50 under 1898 
i verksamhet varande glasbruken drefvo 13 produktion af buteljer, 7 af fönster-
glas samt hela återstoden af hushålls- och prydnadsglas (medicinglas och kemis-
ka glas m.m. deri inbegripet)”.245 Buteljglastillverkningen hade från mitten av 
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prydnadsglasindustrin med sin fortsatt manuella tillverkning.229 Sistnämnda 
kategori blev ”organisationsmässigt ett närmast statiskt inslag i den dynamiska 
och alltmer automatiserade och mekaniserade omgivningen”.230 Liksom för 
övrig industri blev läget för glasnäringen generellt gynnsamt under 1950- och 
delar av 1960-talet inte minst genom exportförsäljningen. 1970-talets stagnation 
inom näringslivet skulle däremot slå hårt mot hela glasbranschen inklusive 
buteljglasbruket Surte, vilket kommer att beskrivas längre fram i detta avsnitt.231  
 
Äldre industrier omgavs ofta av typiska brukssamhällen, som dominerades av 
ett enda företag, kring vilket all verksamhet utvecklats och bebyggelsen vuxit 
fram. Långt in på 1900-talet var de patriarkala inslagen påtagliga. Detta innebar 
att brukspatronen ägde marken och tillämpade naturahushållning, subventio-
nerade bostäderna och stod för fri vedbrand.232 I allmänhet utgjorde natura-
förmånerna en viktig del av arbetarnas inkomst, och dessutom stod företaget för 
läkarvård och medicin.233 Arbetsgivarna var angelägna om arbetskraften – 
särskilt yrkesmännen – och deras nämnda åtaganden bidrog till att binda 
arbetarna med familjer vid verksamheten.234 Sålunda präglades äldre bruksorter 
av ett ojämlikt förhållande mellan arbetsgivare och anställd samt av ett feodalt 
uppbyggt ”trygghetssystem” med ett socialt skyddsnät till vilket bara anställda 
hade tillgång.235 Minskad naturahushållning och övergång till löneutbetalning i 
kontanter under 1900-talet minskade industriarbetarnas bundenhet till ett 
speciellt företag och ökade därmed möjligheterna att byta arbetsgivare.236 Vid 
några bruksorter fanns trots allt vissa kvardröjande former av patriarkalism, och 
till dessa kunde höra en från företagets sida fortsatt aktiv bostadspolitik med 
subventionerade bostäder.237  
 

Surte glasbruk och svensk buteljglasindustri    
Surte glasbruk etablerades 1862 vid Göta älv 15 km norr om Göteborg av ägarna 
till Eda glasbruk i Värmland.238 Under brukspatronen Gustaf Santessons led-
ning påbörjades snart tillverkning av fönsterglas.239 Redan 1868 började dess-
utom buteljer produceras, och efter hand ingick även diverse småglas i sorti-
                                                        
229 Så kallade småglasbruk (min anm.) 
230 Krantz, 2015, s. 30. 
231 Holmér, 2009, s. 53, 54. 
232 Lundqvist, Åsa, Bygden, bruket, samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället 
Böksholm 1900-1979, 2001, s. 140. 
233 Gårdlund, Torsten, Industrialismens samhälle. Arbetarklassens historia, 1955, s. 358, 361, 372. 
2234 Olsson, 1993, s. 70. 
235 Lundqvist, 2001, s. 52. 
236 Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv, 2007, s. 47; Olsson,  
1993, s. 71. 
237 Lundqvist, 2001, s. 210; Holmér, 2009, s. 63; Om patriarkalism finns mycket tidigare forskning, se 
exempel på s. 56-57. Nämnas kan även bl a Svanberg, Johan, Arbetets relationer och etniska 
dimensioner, Linnéuniversitetet, Växjö, 2010. 
238 Weidow, Jarl, Svenska glasbruk 1555-1965, 1969, s. 82; Fogelberg, 1962, s. 1. 
239 Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 16. 
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mentet. Effektiviteten ökade väsentligt 1872 genom att en vanna för kontinu-
erlig drift installerades för glassmältningen, och nu blev buteljer huvud-
produkt.240 Efter en tid av dålig lönsamhet gick glasbruket i konkurs 1885 men 
bytte 1886 ägare och rekonstruerades.241 Fr o m 1894 drevs företaget vidare som 
aktiebolag.242  
 
 
 

 
Surte glasbruk omkring 1910. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 
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240 Fogelberg, 1962, s. 38. 
241 Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 18. 
242 Weidow, 1969, s. 83. 
243 Fogelberg, 1962, s. 37. 
244 Färdig, 1949, s. 12-13; Inom kategorin småglasindustri ingick förutom hushålls- och prydnads-
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prydnadsglasindustrin med sin fortsatt manuella tillverkning.229 Sistnämnda 
kategori blev ”organisationsmässigt ett närmast statiskt inslag i den dynamiska 
och alltmer automatiserade och mekaniserade omgivningen”.230 Liksom för 
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Äldre industrier omgavs ofta av typiska brukssamhällen, som dominerades av 
ett enda företag, kring vilket all verksamhet utvecklats och bebyggelsen vuxit 
fram. Långt in på 1900-talet var de patriarkala inslagen påtagliga. Detta innebar 
att brukspatronen ägde marken och tillämpade naturahushållning, subventio-
nerade bostäderna och stod för fri vedbrand.232 I allmänhet utgjorde natura-
förmånerna en viktig del av arbetarnas inkomst, och dessutom stod företaget för 
läkarvård och medicin.233 Arbetsgivarna var angelägna om arbetskraften – 
särskilt yrkesmännen – och deras nämnda åtaganden bidrog till att binda 
arbetarna med familjer vid verksamheten.234 Sålunda präglades äldre bruksorter 
av ett ojämlikt förhållande mellan arbetsgivare och anställd samt av ett feodalt 
uppbyggt ”trygghetssystem” med ett socialt skyddsnät till vilket bara anställda 
hade tillgång.235 Minskad naturahushållning och övergång till löneutbetalning i 
kontanter under 1900-talet minskade industriarbetarnas bundenhet till ett 
speciellt företag och ökade därmed möjligheterna att byta arbetsgivare.236 Vid 
några bruksorter fanns trots allt vissa kvardröjande former av patriarkalism, och 
till dessa kunde höra en från företagets sida fortsatt aktiv bostadspolitik med 
subventionerade bostäder.237  
 

Surte glasbruk och svensk buteljglasindustri    
Surte glasbruk etablerades 1862 vid Göta älv 15 km norr om Göteborg av ägarna 
till Eda glasbruk i Värmland.238 Under brukspatronen Gustaf Santessons led-
ning påbörjades snart tillverkning av fönsterglas.239 Redan 1868 började dess-
utom buteljer produceras, och efter hand ingick även diverse småglas i sorti-
                                                        
229 Så kallade småglasbruk (min anm.) 
230 Krantz, 2015, s. 30. 
231 Holmér, 2009, s. 53, 54. 
232 Lundqvist, Åsa, Bygden, bruket, samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället 
Böksholm 1900-1979, 2001, s. 140. 
233 Gårdlund, Torsten, Industrialismens samhälle. Arbetarklassens historia, 1955, s. 358, 361, 372. 
2234 Olsson, 1993, s. 70. 
235 Lundqvist, 2001, s. 52. 
236 Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv, 2007, s. 47; Olsson,  
1993, s. 71. 
237 Lundqvist, 2001, s. 210; Holmér, 2009, s. 63; Om patriarkalism finns mycket tidigare forskning, se 
exempel på s. 56-57. Nämnas kan även bl a Svanberg, Johan, Arbetets relationer och etniska 
dimensioner, Linnéuniversitetet, Växjö, 2010. 
238 Weidow, Jarl, Svenska glasbruk 1555-1965, 1969, s. 82; Fogelberg, 1962, s. 1. 
239 Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 16. 



51 

blev vin- och spritflaskor jämte livsmedelsförpackningar. Limmared tilldelades 
tillverkningen av medicinglas och kemiskt-tekniskt glas, och för Hammars del 
kom bryggeriglas att gälla. Efter hand fick dock Surte och Limmared ”en 
växande andel av flaskor för öl, läskedrycker och stilldrink”.255 Snart satsade 
PLM också på glastillverkning utomlands genom att köpa bruk i Holland 1969 
och Tyskland 1971.256  

 
 
Tabell 1: Glasbrukens fördelning inom olika branscher 1947 
 

  Källa: Färdig, Karl-Gustav, Sveriges glasindustri, Industriens upplysningstjänst,  
  Stockholm, 1949, s. 14. 

 

                                                        
255  PLM-nytt, 6/1967, vol. L1:3, SE/GLA/14080. 
256 http://www.werkenbijardaghglass.nl/index.php?pg=content&id=144&idsub=107, 2015-09-04; 
http://www.forum-glas-bad-muender.de/glasgeschichte.php, 2015-09-04. 
PLM-nytt, 2/1971, vol. L1:3, SE/GLA/14080. 
257 Återstående sju bruk har inte specialiserat sig ”så att de med fog kan föras till någon bestämd grupp. 
Vanligen omfattar produktionen vid dessa bruk emballageglas och hushålls- och prydnadsglas i 
ungefär lika delar” enl. Färdig s. 14. 

Fönsterglasbruk  2  

Helautomatiska 
emballageglasbruk  3 Surte 

Icke helautomatiska 
emballageglasbruk
  

 12  

Småglasindustrin    

 Kolvglasbruk  4  

 Belysningsglasbruk 4  

 Hushålls- och 
prydnadsglasbruk       25 Kosta 

 Övriga glasbruk257  7  

Summa  57  
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1800-talet kraftigt ökat i samband med bryggeriernas utvidgade verksamhet.246 
Följaktligen lades driften vid ett flertal äldre bruk om till buteljproduktion och 
ett antal nya grundades.247 Början av 1900-talet blev besvärlig för hela den 
svenska glasindustrin genom ökade råvarupriser, minskad avsättning och hård-
nande konkurrens med utländska företag.248 För buteljglasbruken resulterade 
detta i att samarbete inleddes 1907 och att Buteljglasbrukens Försäljnings 
Aktiebolag bildades 1914.249 I rationaliseringssträvandena ingick införande av 
maskinell tillverkning, och de första buteljglasblåsningsmaskinerna installera-
des följaktligen på Hammar 1909 och på Surte 1911.250 Helautomatiseringen 
under 1920- och 1930-talet förutsatte en koncentration till några få företags-
enheter med moderna tillverkningsmetoder, och sortimentet på Surte karaktä-
riserades nu av glas i stora serier särskilt till livsmedelsindustrin.251   
 
Under 1940- och 1950-talet bortrationaliserades allt flera emballageglasbruk, 
och till dem som försvann hörde Kungälv 1956 efter drygt 40 år i Surtes ägo.252  
År 1947 fördelade sig de sammanlagt 57 svenska glasbruken på ett flertal olika 
kategorier (tabell 1, s. 51). Dominerade gjorde de 33 småglasbruken med sin 
manuella produktion, medan den helautomatiska emballageglasindustrin med 
enbart tre bruk – Surte, Limmared och Hammar – genom sin effektivitet kunde 
täcka en stor del av efterfrågan på burkar och flaskor. Noteras kan också att tolv 
icke helautomatiska emballageglasbruk fortfarande var verksamma, men efter 
hand skulle dessa konkurreras ut av de tre ledande företagen. 
 
Avgörande för Surtes utveckling efter andra världskriget blev Fastighetsbolaget 
Carnegie & Co i Göteborg, som hade övertagit aktiemajoriteten 1943. Aktierna 
såldes 1960 vidare till AB Plåtmanufaktur (PLM) i Malmö, som då också 
införlivade glasbruken Hammar och Årnäs i koncernen. Divisionsledningen för 
de tre glasbruken placerades dock i Surte. ”Genom denna transaktion har PLM, 
som nu behärskar 70-75 % av den svenska plåtemballagemarknaden, också med 
sig införlivat ca 80 % av glasemballagemarknaden och en övervägande del av 
plastmarknaden inom sitt specialområde”, uppgav tidningen ”Affärsvärl-
den”.253 Även samverkan med Limmareds glasbruk inleddes 1962, vilket inne-
bar att detta skulle drivas i kommission av PLM.254 Samma år bildades PLM:s 
Glassektion och Glastekniska avdelningen med säte i Surte. Samtidigt skedde 
en omfördelning av glastillverkningen inom hela PLM så att Surtes inriktning 

                                                        
246 Waldén, 1954, s. 32. 
247 Waldén, 1954, s. 33. 
248 Nordström, 1962, s. 118. 
249 Waldén, 1954 s. 34; Ohlin, Bertil, Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till 
dess ställning åren närmast före världskriget. Utredning verkställd på uppdrag av tull- och traktatkom-
mittén, 1922, s. 32. 
250 Fogelberg, 1962, s. 38. 
251 Färdig, 1949, s. 29; Nordström, 1962, s. 136. 
252 Nordström, 1962, s. 143. 
253 Affärsvärlden 18, februari 1960. 
254 Fogelberg, 1962, s. 41. 
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246 Waldén, 1954, s. 32. 
247 Waldén, 1954, s. 33. 
248 Nordström, 1962, s. 118. 
249 Waldén, 1954 s. 34; Ohlin, Bertil, Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till 
dess ställning åren närmast före världskriget. Utredning verkställd på uppdrag av tull- och traktatkom-
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Bruks- och industrisamhället Surte   
Surte är namnet både på glasbruket och på det omgivande samhället. Be-
byggelsen har vuxit fram i symbios med företaget från 1800-talets senare del 
och framåt. Inte bara hyttan med sina omgivande byggnader utan även 
arbetarnas bostäder har satt sin prägel på bruksorten. Tanken med detta avsnitt 
är att skissa huvuddragen i Surtes utveckling under 1900-talets andra hälft och 
att något beskriva den miljö nyinflyttade arbetare mötte efter andra världskriget. 
Framför allt moderniserades tätorten Surte i takt med företagets expansion 
under 1950- och 1960-talet.  Som framgår av tabell 2 (s. 54) steg invånarantalet 
från cirka 2 500 till cirka 6 400 personer under tjugoårsperioden 1950-1970. 
Fördelningen mellan könen var i stort sett jämn. Under motsvarande tid ökade 
antalet förvärvsarbetande på orten från drygt 1 100 till ungefär 4 800 personer. 
År 1960 var drygt en fjärdedel av kvinnorna förvärvsarbetande, men anmärk-
ningsvärt nog hade deras andel i arbetslivet minskat något 1970. Från Surte 
förekom pendling framför allt till Göteborg men även till orter som Kungälv.262 
Pendlarna var – i varje fall på 1970-talet – huvudsakligen sysselsatta inom 
servicesektorn och i mycket liten omfattning inom tillverkningsindustrin.263 
 
Nedanstående sammanställning visar att flest personer i samhället Surte varit 
knutna till tillverkningsindustrin i varje fall under åren 1950, 1960 och 1970 
(tabell 3-5, s. 54-55). Ett dilemma i SOS statistik är att rubriceringen av olika 
näringsgrenar skiljer sig mellan nämnda år. Med tanke på att glasbruket var den 
största arbetsplatsen på orten kan man ändå dra slutsatsen att detta inkluderades 
i siffrorna både för ”Industri och hantverk”, ”Gruv- och stenbrytningsarbete, 
tillverkningsarbete” och ”Gruvor, tillverkningsindustri mm”.264 Antalet anställ-
da vid Surte höll sig i mycket grova drag kring totalt 700 personer under åren 
1950-1970. I statistiken ingick även ett hundratal tjänstemän.265 Att antalet 
förvärvsarbetande inom industri/gruvor/stenbrytning och dylikt under samma 
tid nästan fördubblades från omkring 800 till drygt 1500 personer tyder på att 
flera företag efterhand etablerade sig i Surte även om glasbruket fortsatte att 
vara den största arbetsgivaren. 

 
 

 
 
                                                        
262 ”Surte kommunblocksplan, Program, Blockplanegruppen, rapport 1b, mars 1971”, s. 14, i Surte 
blockplan, Inventeringsrapporter, 1971. 
263 Surte blockplan, mars 1971, s. 13. 
264 SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV Totala 
räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, 
1954, s. 278-279;  SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del 
VII, Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner 
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 
2. Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, Stockholm, s. 208. 
265 PM betr. personal, 27/9 1951, vol. A 2:1, Personalstatistik, vol: A 2:2-3, SE/GLA/14080. 
 

52 

Under 1970-talet växte de ekonomiska problemen för PLM:s glasdivision bland 
annat beroende på konsumenternas minskade intresse för engångsglas, ökade 
investeringskostnader i maskiner samt nödvändiga satsningar på arbetsmiljön. 
Resultatet blev 1975 ett beslut om nedläggning av Surte glasbruk.258 Denna 
genomfördes successivt de följande åren, och 1978 upphörde glastillverkningen 
definitivt.259 Dåvarande VD:n inom PLM, Ulf Laurin, erinrar sig hur svårt det 
var att välja vilket av koncernens tre glasbruk som skulle försvinna. Att valet 
slutligen föll på Surte menar han berodde på att det låg inom ett storstadsområde 
med mycket industriell verksamhet och många alternativa arbetsmöjligheter. 
”Det var det som gjorde att man kunde säga att socialt har vi då en chans att 
hjälpa till med en övergång till något annat i Surte. Och så måste vi ta tid på oss, 
det bestämde vi oss för att göra – tre år”.260 Årnäs hade försvunnit redan 1960 i 
och med PLM:s övertagande, medan Hammar skulle komma att läggas ned först 
1992. 261 Sveriges enda kvarvarande emballageglasbruk 2017 är Limmared.  
 

 

 
Surte glasbruk med omgivande arbetarbostäder 1930. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

                                                        
258 Östling, Brutus (red.), Surtekonflikten: en bok om arbetarkommittén och dess kamp mot PLM,  
1980, s. 4. 
259 Mossfeldt, 1980, s. 11-12, 37; Kjellberg, Kjell-Åke, Surte: ett samhälle på historisk mark, 2002, 
 s. 26-29; Göteborgsposten, 23/10 1975. 
260 Lundin, Anders, Livet på Surte – Ett glasbrukssamhälle i Sverige, film, 2013. 
261 Nordström, Olof, Glasbruk och hyttor i Sverige 1555-1985, 1986, s. 55; 
 http://www.helasverige.se/uploads/media/Lokal_utvecklingsplan_Hammar.pdf, 2017-01-09. 
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Fördelningen mellan könen var i stort sett jämn. Under motsvarande tid ökade 
antalet förvärvsarbetande på orten från drygt 1 100 till ungefär 4 800 personer. 
År 1960 var drygt en fjärdedel av kvinnorna förvärvsarbetande, men anmärk-
ningsvärt nog hade deras andel i arbetslivet minskat något 1970. Från Surte 
förekom pendling framför allt till Göteborg men även till orter som Kungälv.262 
Pendlarna var – i varje fall på 1970-talet – huvudsakligen sysselsatta inom 
servicesektorn och i mycket liten omfattning inom tillverkningsindustrin.263 
 
Nedanstående sammanställning visar att flest personer i samhället Surte varit 
knutna till tillverkningsindustrin i varje fall under åren 1950, 1960 och 1970 
(tabell 3-5, s. 54-55). Ett dilemma i SOS statistik är att rubriceringen av olika 
näringsgrenar skiljer sig mellan nämnda år. Med tanke på att glasbruket var den 
största arbetsplatsen på orten kan man ändå dra slutsatsen att detta inkluderades 
i siffrorna både för ”Industri och hantverk”, ”Gruv- och stenbrytningsarbete, 
tillverkningsarbete” och ”Gruvor, tillverkningsindustri mm”.264 Antalet anställ-
da vid Surte höll sig i mycket grova drag kring totalt 700 personer under åren 
1950-1970. I statistiken ingick även ett hundratal tjänstemän.265 Att antalet 
förvärvsarbetande inom industri/gruvor/stenbrytning och dylikt under samma 
tid nästan fördubblades från omkring 800 till drygt 1500 personer tyder på att 
flera företag efterhand etablerade sig i Surte även om glasbruket fortsatte att 
vara den största arbetsgivaren. 

 
 

 
 
                                                        
262 ”Surte kommunblocksplan, Program, Blockplanegruppen, rapport 1b, mars 1971”, s. 14, i Surte 
blockplan, Inventeringsrapporter, 1971. 
263 Surte blockplan, mars 1971, s. 13. 
264 SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV Totala 
räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, 
1954, s. 278-279;  SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del 
VII, Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner 
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 
2. Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, Stockholm, s. 208. 
265 PM betr. personal, 27/9 1951, vol. A 2:1, Personalstatistik, vol: A 2:2-3, SE/GLA/14080. 
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Under 1970-talet växte de ekonomiska problemen för PLM:s glasdivision bland 
annat beroende på konsumenternas minskade intresse för engångsglas, ökade 
investeringskostnader i maskiner samt nödvändiga satsningar på arbetsmiljön. 
Resultatet blev 1975 ett beslut om nedläggning av Surte glasbruk.258 Denna 
genomfördes successivt de följande åren, och 1978 upphörde glastillverkningen 
definitivt.259 Dåvarande VD:n inom PLM, Ulf Laurin, erinrar sig hur svårt det 
var att välja vilket av koncernens tre glasbruk som skulle försvinna. Att valet 
slutligen föll på Surte menar han berodde på att det låg inom ett storstadsområde 
med mycket industriell verksamhet och många alternativa arbetsmöjligheter. 
”Det var det som gjorde att man kunde säga att socialt har vi då en chans att 
hjälpa till med en övergång till något annat i Surte. Och så måste vi ta tid på oss, 
det bestämde vi oss för att göra – tre år”.260 Årnäs hade försvunnit redan 1960 i 
och med PLM:s övertagande, medan Hammar skulle komma att läggas ned först 
1992. 261 Sveriges enda kvarvarande emballageglasbruk 2017 är Limmared.  
 

 

 
Surte glasbruk med omgivande arbetarbostäder 1930. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

                                                        
258 Östling, Brutus (red.), Surtekonflikten: en bok om arbetarkommittén och dess kamp mot PLM,  
1980, s. 4. 
259 Mossfeldt, 1980, s. 11-12, 37; Kjellberg, Kjell-Åke, Surte: ett samhälle på historisk mark, 2002, 
 s. 26-29; Göteborgsposten, 23/10 1975. 
260 Lundin, Anders, Livet på Surte – Ett glasbrukssamhälle i Sverige, film, 2013. 
261 Nordström, Olof, Glasbruk och hyttor i Sverige 1555-1985, 1986, s. 55; 
 http://www.helasverige.se/uploads/media/Lokal_utvecklingsplan_Hammar.pdf, 2017-01-09. 
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Tabell 5: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1970 
 

Jordbruk, 
Skogsbruk 

mm. 

Gruvor, 
tillverkn.
industri 

mm. 

Byggnads-
industri 

Handel, 
restaurang, 

hotell 

Samfärdsel, 
post, tele 

Bank, 
försäkr.- 

o. uppdr.-
verks. 

Off. 
Förv. 
Övr. 

20 1557 320 304 181 102 432 

Källa: SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 2. Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, 
Stockholm, s. 208. 

 
 

För att kunna anställa personal måste glasbruket ordna boende, vilket i praktiken 
band de anställda till verksamheten. ”Glasbruket ägde ju allting här på bruket. 
De ägde ju varenda millimeter, så att den människan, som inte ville jobba på 
bruket fick heller inte bo här”, minns en tidigare anställd.267 I slutet av 1930-
talet innehade företaget sammanlagt omkring 400 lägenheter, men den stora 
bygg-boomen skulle inträffa först efter andra världskriget.268 Detta till trots 
förefaller bristen på bostäder ha varit konstant under efterkrigstiden, och särskilt 
akut blev situationen i början av 1960-talet då många arbetare måste rekryteras 
från ”relativt avlägsna orter”.269 Eftersom dessa personer på grund av skift-
arbetet behövde vara bosatta i Surte måste företaget kunna erbjuda boende till 
minst 90 % av de nyanställda.270  
 
För att lösa problemen med husrum beslutade bolaget 1945 att lämna ett ränte-
fritt lån på mellan 1 000 och 1 200 kronor till arbetare, som skaffade lägenheter 
med minst två rum och kök genom egna bostadsföreningar.271 Troligen var detta 
ett resultat av en statlig industribostadsutredning från 1944, vilken föreslog att 
industrin genom olika bidrag skulle uppmuntra privat bostadsförsörjning istället 
för att själva uppföra och hyra ut bostäder.272 Under de följande åren höjdes 
också boendestandarden för flera av de anställda. År 1948 hade endast 28 % av 
glasarbetarna lägenheter med minst två rum och kök medan motsvarande andel 
1962 ökat till 88 %.273 Parallellt byggdes allt fler egnahem under 1940- och 
1950-talet. Tomterna avstyckades från glasbrukets mark och finansieringen 
löstes vanligen genom subventioner från arbetsgivaren.274 Detta innebar att 
bruksledningen fortfarande hade inflytande både över nybyggnation och över 
samhällets fysiska planering. Under 1960-talet samarbetade glasbruket i allt 
högre grad med kommunen beträffande nyproduktion av lägenheter istället för 
                                                        
267 Bertil Lundgren, född 1924, anställd från 1940-1970-talet, i Lundin, 2013, film. 
268 Fogelberg, 1962, s. 33-34. 
269 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
270 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
271 Styrelseprotokoll 28/8 1945, vol. A1:1, SE/GLA/14080. 
272 Isacson, 2007, s. 215. 
273 Fogelberg. 1962, s. 34. 
274 Surteglimtar, 2/1957, vol. L1:2, SE/GLA/14080; Dahlqvist, 1948, s. 74. 
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Tabell 2: Befolkningsutveckling och förvärvsarbetande i Surte 1950-1970 
 

Årtal Folkmängd Förvärvsarbetande Varav kvinnor 

1950 2 511 1 141  
1960 4 567 2 136 567   (26,5 %) 
1970 6 420 4 780 985   (20,6 %) 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar och SOS Folk- och bostadsräkningen.266 
 
 
Tabell 3: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1950 

 
Jordbruk 

med 
binäringar 

Industri, 
Hantverk 

Samfärdsel Handel Offentliga 
tjänster 

Husligt 
Arbete 

18 803 42 192 65 14 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV   
Totala räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, 
Stockholm, 1954, s. 278-279. 

 
 
Tabell 4: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1960 
 

Naturve-
tenskapl., 
tekn. o. 

dyl arbete 

Adm., 
kameralt, 
kommer-

siellt 
arbete 

Lantbr. o. 
skogs-
arbete 

Transp.o 
komm. 
arbete 

Gruv- o. 
stenbrytn. 

arbete 
Tillverkn. 

arbete 

Service-
arbete 

Övrigt 

263 
varav 

(69 kv) 

427 
 

(239 kv) 

23 
 

(2 kv) 

115 
 

(18 kv) 

1171 
 

(152 kv) 

130 
 

(87 kv) 

1 
 

(0 kv) 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del VII, 
Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner    
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133. 

 
                                                        
266 SOS Folkmängden och dess förändringar,Folkräkningen den 31 december 1950, III Totala 
räkningen, Folkmängden efter ålder och kön i kommuner och tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, 1954, 
s. 220-221; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV 
Totala räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, 
Stockholm, 1954, s. 278-279; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 
november 1960, Del II Folkmängd inom tätorter efter kön, ålder och civilstånd, tabell 1, SCB, 
Stockholm, s. 17; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del 
VII, Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner 
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 
2. Befolkning i tätorter SCB, tabell 1, Stockholm, s. 35; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 2. 
Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, Stockholm, s. 208.  
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Tabell 5: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1970 
 

Jordbruk, 
Skogsbruk 

mm. 

Gruvor, 
tillverkn.
industri 

mm. 

Byggnads-
industri 

Handel, 
restaurang, 

hotell 

Samfärdsel, 
post, tele 

Bank, 
försäkr.- 

o. uppdr.-
verks. 

Off. 
Förv. 
Övr. 

20 1557 320 304 181 102 432 

Källa: SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 2. Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, 
Stockholm, s. 208. 

 
 

För att kunna anställa personal måste glasbruket ordna boende, vilket i praktiken 
band de anställda till verksamheten. ”Glasbruket ägde ju allting här på bruket. 
De ägde ju varenda millimeter, så att den människan, som inte ville jobba på 
bruket fick heller inte bo här”, minns en tidigare anställd.267 I slutet av 1930-
talet innehade företaget sammanlagt omkring 400 lägenheter, men den stora 
bygg-boomen skulle inträffa först efter andra världskriget.268 Detta till trots 
förefaller bristen på bostäder ha varit konstant under efterkrigstiden, och särskilt 
akut blev situationen i början av 1960-talet då många arbetare måste rekryteras 
från ”relativt avlägsna orter”.269 Eftersom dessa personer på grund av skift-
arbetet behövde vara bosatta i Surte måste företaget kunna erbjuda boende till 
minst 90 % av de nyanställda.270  
 
För att lösa problemen med husrum beslutade bolaget 1945 att lämna ett ränte-
fritt lån på mellan 1 000 och 1 200 kronor till arbetare, som skaffade lägenheter 
med minst två rum och kök genom egna bostadsföreningar.271 Troligen var detta 
ett resultat av en statlig industribostadsutredning från 1944, vilken föreslog att 
industrin genom olika bidrag skulle uppmuntra privat bostadsförsörjning istället 
för att själva uppföra och hyra ut bostäder.272 Under de följande åren höjdes 
också boendestandarden för flera av de anställda. År 1948 hade endast 28 % av 
glasarbetarna lägenheter med minst två rum och kök medan motsvarande andel 
1962 ökat till 88 %.273 Parallellt byggdes allt fler egnahem under 1940- och 
1950-talet. Tomterna avstyckades från glasbrukets mark och finansieringen 
löstes vanligen genom subventioner från arbetsgivaren.274 Detta innebar att 
bruksledningen fortfarande hade inflytande både över nybyggnation och över 
samhällets fysiska planering. Under 1960-talet samarbetade glasbruket i allt 
högre grad med kommunen beträffande nyproduktion av lägenheter istället för 
                                                        
267 Bertil Lundgren, född 1924, anställd från 1940-1970-talet, i Lundin, 2013, film. 
268 Fogelberg, 1962, s. 33-34. 
269 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
270 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
271 Styrelseprotokoll 28/8 1945, vol. A1:1, SE/GLA/14080. 
272 Isacson, 2007, s. 215. 
273 Fogelberg. 1962, s. 34. 
274 Surteglimtar, 2/1957, vol. L1:2, SE/GLA/14080; Dahlqvist, 1948, s. 74. 
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Tabell 2: Befolkningsutveckling och förvärvsarbetande i Surte 1950-1970 
 

Årtal Folkmängd Förvärvsarbetande Varav kvinnor 

1950 2 511 1 141  
1960 4 567 2 136 567   (26,5 %) 
1970 6 420 4 780 985   (20,6 %) 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar och SOS Folk- och bostadsräkningen.266 
 
 
Tabell 3: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1950 

 
Jordbruk 

med 
binäringar 

Industri, 
Hantverk 

Samfärdsel Handel Offentliga 
tjänster 

Husligt 
Arbete 

18 803 42 192 65 14 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV   
Totala räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, 
Stockholm, 1954, s. 278-279. 

 
 
Tabell 4: Förvärvsarbetande befolkning i Surte efter näringsgren 1960 
 

Naturve-
tenskapl., 
tekn. o. 

dyl arbete 

Adm., 
kameralt, 
kommer-

siellt 
arbete 

Lantbr. o. 
skogs-
arbete 

Transp.o 
komm. 
arbete 

Gruv- o. 
stenbrytn. 

arbete 
Tillverkn. 

arbete 

Service-
arbete 

Övrigt 

263 
varav 

(69 kv) 

427 
 

(239 kv) 

23 
 

(2 kv) 

115 
 

(18 kv) 

1171 
 

(152 kv) 

130 
 

(87 kv) 

1 
 

(0 kv) 

Källa: SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del VII, 
Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner    
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133. 

 
                                                        
266 SOS Folkmängden och dess förändringar,Folkräkningen den 31 december 1950, III Totala 
räkningen, Folkmängden efter ålder och kön i kommuner och tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, 1954, 
s. 220-221; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV 
Totala räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, 
Stockholm, 1954, s. 278-279; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 
november 1960, Del II Folkmängd inom tätorter efter kön, ålder och civilstånd, tabell 1, SCB, 
Stockholm, s. 17; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del 
VII, Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner 
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 
2. Befolkning i tätorter SCB, tabell 1, Stockholm, s. 35; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 2. 
Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, Stockholm, s. 208.  
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samhet samt uppförande av Folkets Hus i samfinansiering med arbetar-na.284 
Även midsommar- och Valborgsfirande på brukets bekostnad ingick i konceptet 
om en stark bruksanda. Christer Ericsson, Björn Horgby och Shunji Ishihara 
kallar detta didaktisk paternalism och menar att dess företagsdemokrati var 
underordnad bruksägarens ambition att ”skapa en företagsanda och en lokal 
gemenskap som baserades på nära relationer mellan företagaren och de 
anställda”.285 I detta till synes perfekta samhälle skulle olika frågor kunna 
diskuteras gemensamt av arbetsgivare och arbetare med lösningar i samförstånd 
som mål. Direktör Hembergs dotter minns hur hennes far på Surte intresserade 
sig för de anställda i produktionen och nästan varje kväll ”gick en runda i 
hyttan” för att få en pratstund med arbetarna.286 Både Surte och Lindshammar 
var under 1960- och 1970-talet tydliga exempel på företag med kvardröjande 
paternalism.287 
 
Surte glasbruk var ännu på 1970-talet navet i det omkringliggande samhället, 
och majoriteten av invånarna var fortfarande beroende av fabriken för sin för-
sörjning. Samtidigt hade den gemensamma arbetsplatsen stor social betydelse 
genom det dagliga umgänget med arbetskamraterna.288 När beskedet om 
glasbrukets avveckling kom 1975 hade fortfarande över 600 av ortens invånare 
sin anställning där.289 ”Ett dråpslag mot Surte” löd därför rubriken i ”Göteborgs-
posten”, och i artikeln betonades hur ”bruket sedan generationer tillbaka” varit 
”centralpunkten för praktiskt taget all verksamhet, framför allt i egenskap av 
försörjningskälla”.290 I en rapport året därpå konstaterades ”att Surtes befolk-
ningsutveckling har stagnerat, att åldersstrukturen är relativt skev med hög 
medelålder, och att de utländska medborgarna är förhållandevis många inom 
tätorten. Huvuddelen av de utländska medborgarna arbetar vid Surte glasbruk 
(PLM)”.291 Glasproduktionen skulle minska efter hand för att slutligen helt 
upphöra 1978, och tjugo år senare hade bruksorten ändrat karaktär till ett 
småindustrisamhälle.292   

                                                        
 284 Ericsson, Horgby & Ishihara, 2015, s.  206-207; 
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Ovrigapublikationer/G
lasbruksguider/glasbruk-lindshammar.pdf, 2016-12-05. 
285 Ericsson, Horgby & Ishihara, 2015, s. 207. 
286 Intervju, 2016-03-16. 
287 Ericsson, Horgby & Ishihara, 2015, s. 207. 
288 Lindfors, Hans, ”Hur påverkas kommunen och brukssamhället?”, i Rapport om Surte, januari 1976,  
s. 93-94. 
289 Kjellberg, 2002, s. 27. 
290 Göteborgsposten, 23/10 1975. 
291 Lindfors, 1976, s. 90. 
292 Mjörnstad, Arne, ”Surte glasbruk – en kort tillbakablick”, i Västgöta-Dal 1985/86, 1986, s. 142; 
Kjellberg, 2002, s. 29. 
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att uppföra bostäder i egen regi.275 Därmed kunde många flera anställda erbju-
das tak över huvudet såväl i Surte som i grannsamhället Bohus.276 Dessutom 
gavs utrymme till ny ”centrumbebyggelse genom HSB:s försorg” genom 
rivning av en av glasbrukets gamla bostadsfastigheter, och snart fanns ännu flera 
butiker, servicelokaler, post, bank, sjukkassa och bibliotek centralt i Surte.277 
Parallellt med ökat invånarantal och nybyggnation hade affärsverksamheten 
dock blomstrat redan tidigare. En Surtebo född 1946 har berättat att huvudgatan 
kantades av ett flertal butiker och nämnde bland annat speceriaffärer, Konsum, 
charkuteri-, blomster-, manufaktur-, kemikalieaffär utöver pappershandel och 
bensinmack.278 Dessutom kunde inköp göras i det näraliggande Göteborg tack 
vare järnvägsförbindelsen fram till 1970-talets början.279  
 
Trots efterkrigstidens förändringar fanns länge kopplingar mellan den gamla 
bruksorten och ett allt mer förändrat Surte. I en företagsfilm från 1949 berättas 
med stolthet hur glasbruket främjat nybyggnation och modernisering av dess 
äldre bostadsfastigheter i den nya tidens anda. Vidare hade företaget bidragit till 
ny skolbyggnad, ny idrottsplats och byggande av lekplatser. Dessutom hade en 
maskintvättstuga för de anställdas tvätt uppförts några år tidigare. Kort sagt var 
det ett idealsamhälle som skildrades.280 När chefen för Surte – Per Hemberg – 
slutade 1960 kunde han följaktligen se tillbaka på 18 gynnsamma år både för 
glasbruket och för bruksorten.281 Hans engagemang i Surte gjorde att glasbruket 
precis som företag i andra äldre brukssamhällen länge tyckte sig ha ett vidare 
socialt ansvar än det strikt företagsekonomiska. Åsa Lundqvist, som har under-
sökt Böksholms pappersbruk, menar att uppfattningen om den ideala bruks-
andan om trygghet, gemensamt ansvar och ömsesidiga förpliktelser delvis levde 
kvar också hos ortsbefolkningen så sent som till mitten av 1960-talet.282  
 
En parallell till Surte var Lindshammars glasbruk vars ägare ansåg att en god 
företagare måste ”vara människovårdande och kunna ordna trivsamt för de 
anställda”.283 Följaktligen gav han under 1950- och 1960-talet stöd till egna-
hemsbyggande men också till kommunal service, idrottsplats, fotbollsverk-

                                                        
275 Företagsnämndens protokoll 4/4 1962, vol. A 2:2 och Arbetsstudieavdelningens handlingar, 
vol. F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
276 Företagsnämndens protokoll 10/12 1964, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
277 Företagsnämndens protokoll 4/4 1962, vol. A 2:2 och Surteglimtar, 2/1963, vol. L 1:2, 
SE/GLA/14080; Andersson, Bror A, Nödinge kommun. Historisk översikt på uppdrag av Nödinge 
Kommunalfullmäktige, 1969, s. 626; ”Surte blockplan, Program, Blockplanegruppen, okt. 1970”, s. 2:2 
i Surte blockplan, Inventeringsrapporter, 1971. 
278 Intervju, 2016-07-25. 
279 Kjellberg, 2002, s. 143; Fogelberg, 1962, s. 17. 
280 Glasemballage – En film om AB Surte Glasbruk, manus och regi: Sture Djerf, foto: Carl Edlund, 
produktion: AB Sandrewateljéerna, Stockholm, 1949, Glasbruksmuseet i Surte. 
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samhet samt uppförande av Folkets Hus i samfinansiering med arbetar-na.284 
Även midsommar- och Valborgsfirande på brukets bekostnad ingick i konceptet 
om en stark bruksanda. Christer Ericsson, Björn Horgby och Shunji Ishihara 
kallar detta didaktisk paternalism och menar att dess företagsdemokrati var 
underordnad bruksägarens ambition att ”skapa en företagsanda och en lokal 
gemenskap som baserades på nära relationer mellan företagaren och de 
anställda”.285 I detta till synes perfekta samhälle skulle olika frågor kunna 
diskuteras gemensamt av arbetsgivare och arbetare med lösningar i samförstånd 
som mål. Direktör Hembergs dotter minns hur hennes far på Surte intresserade 
sig för de anställda i produktionen och nästan varje kväll ”gick en runda i 
hyttan” för att få en pratstund med arbetarna.286 Både Surte och Lindshammar 
var under 1960- och 1970-talet tydliga exempel på företag med kvardröjande 
paternalism.287 
 
Surte glasbruk var ännu på 1970-talet navet i det omkringliggande samhället, 
och majoriteten av invånarna var fortfarande beroende av fabriken för sin för-
sörjning. Samtidigt hade den gemensamma arbetsplatsen stor social betydelse 
genom det dagliga umgänget med arbetskamraterna.288 När beskedet om 
glasbrukets avveckling kom 1975 hade fortfarande över 600 av ortens invånare 
sin anställning där.289 ”Ett dråpslag mot Surte” löd därför rubriken i ”Göteborgs-
posten”, och i artikeln betonades hur ”bruket sedan generationer tillbaka” varit 
”centralpunkten för praktiskt taget all verksamhet, framför allt i egenskap av 
försörjningskälla”.290 I en rapport året därpå konstaterades ”att Surtes befolk-
ningsutveckling har stagnerat, att åldersstrukturen är relativt skev med hög 
medelålder, och att de utländska medborgarna är förhållandevis många inom 
tätorten. Huvuddelen av de utländska medborgarna arbetar vid Surte glasbruk 
(PLM)”.291 Glasproduktionen skulle minska efter hand för att slutligen helt 
upphöra 1978, och tjugo år senare hade bruksorten ändrat karaktär till ett 
småindustrisamhälle.292   
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287 Ericsson, Horgby & Ishihara, 2015, s. 207. 
288 Lindfors, Hans, ”Hur påverkas kommunen och brukssamhället?”, i Rapport om Surte, januari 1976,  
s. 93-94. 
289 Kjellberg, 2002, s. 27. 
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att uppföra bostäder i egen regi.275 Därmed kunde många flera anställda erbju-
das tak över huvudet såväl i Surte som i grannsamhället Bohus.276 Dessutom 
gavs utrymme till ny ”centrumbebyggelse genom HSB:s försorg” genom 
rivning av en av glasbrukets gamla bostadsfastigheter, och snart fanns ännu flera 
butiker, servicelokaler, post, bank, sjukkassa och bibliotek centralt i Surte.277 
Parallellt med ökat invånarantal och nybyggnation hade affärsverksamheten 
dock blomstrat redan tidigare. En Surtebo född 1946 har berättat att huvudgatan 
kantades av ett flertal butiker och nämnde bland annat speceriaffärer, Konsum, 
charkuteri-, blomster-, manufaktur-, kemikalieaffär utöver pappershandel och 
bensinmack.278 Dessutom kunde inköp göras i det näraliggande Göteborg tack 
vare järnvägsförbindelsen fram till 1970-talets början.279  
 
Trots efterkrigstidens förändringar fanns länge kopplingar mellan den gamla 
bruksorten och ett allt mer förändrat Surte. I en företagsfilm från 1949 berättas 
med stolthet hur glasbruket främjat nybyggnation och modernisering av dess 
äldre bostadsfastigheter i den nya tidens anda. Vidare hade företaget bidragit till 
ny skolbyggnad, ny idrottsplats och byggande av lekplatser. Dessutom hade en 
maskintvättstuga för de anställdas tvätt uppförts några år tidigare. Kort sagt var 
det ett idealsamhälle som skildrades.280 När chefen för Surte – Per Hemberg – 
slutade 1960 kunde han följaktligen se tillbaka på 18 gynnsamma år både för 
glasbruket och för bruksorten.281 Hans engagemang i Surte gjorde att glasbruket 
precis som företag i andra äldre brukssamhällen länge tyckte sig ha ett vidare 
socialt ansvar än det strikt företagsekonomiska. Åsa Lundqvist, som har under-
sökt Böksholms pappersbruk, menar att uppfattningen om den ideala bruks-
andan om trygghet, gemensamt ansvar och ömsesidiga förpliktelser delvis levde 
kvar också hos ortsbefolkningen så sent som till mitten av 1960-talet.282  
 
En parallell till Surte var Lindshammars glasbruk vars ägare ansåg att en god 
företagare måste ”vara människovårdande och kunna ordna trivsamt för de 
anställda”.283 Följaktligen gav han under 1950- och 1960-talet stöd till egna-
hemsbyggande men också till kommunal service, idrottsplats, fotbollsverk-
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Förskjutningen av näringsgrenar ledde till en omfattande avfolkning av lands-
bygden till förmån för tätorter och städer.304 Flyttningarna berodde inte enbart 
på jordbrukets tillbakagång utan också på en geografisk förskjutning mellan 
olika industribranscher liksom utökad kapacitet och utbyggnader av befintliga 
fabriker.305 Inte bara industrin utan också en kraftigt framväxande tjänstesektor 
skapade nya arbetstillfällen.306 Detta i kombination med ökat behov av och 
önskemål om bättre service bidrog till en omfattande intern migration.307 Mellan 
1950 och 1960 skedde en ökning av Sveriges invånare i tätbebyggda områden 
med närmare 800 000 personer, och 1960 var 49,6 % av befolkningen knutna 
till industrin, vilken var städernas och tätorternas mest betydelsefulla närings-
fång.308 Från första världskriget fram till slutet av 1940-talet hade många flyttat 
till tätorter med industrier i närområdet, men efter 1950 fram till 1970-talets 
början lockade främst storstadsområdena i Mälardalen, Skåneregionen och 
Göteborg.309 Alla flyttningar var dock inte långväga utan en stor del skedde 
mellan grannlän.310 Viktigt att framhålla är också en ökad rörlighet genom 
pendling, som möjliggjordes genom bilismen och som troligen bidrog till att 
dämpa utflyttningen från vissa glesbygdsområden.311 
 
Då behovet av arbetskraft långt ifrån kunde tillgodoses av svenskar i tillräckligt 
antal blev rekryteringen av utländska arbetare ett avgörande alternativ. Företa-
gen var emellertid under hela 1900-talet helt beroende av den rådande invand-
ringspolitiken. Kontroll av invandringen skedde främst genom lagar och förord-
ningar även om statens agerande i invandringsfrågor var nära förbundet med 
samhällets tillväxt och behov av arbetskraft. I maj 1945 fanns i Sverige sam-
manlagt 194 900 utlänningar av vilka 43 300 var norrmän, 18 300 danskar, 
cirka 65 000 finska krigsbarn, 52 000 finländare samt 30 000 balter. Drygt 
hälften var flyktingar i första hand från grannländerna, men till samma kategori 
hörde även runt 4 000 sudettyskar samt ett stort antal personer – huvudsakligen 
östeuropéer – från läger bland annat i Italien och Österrike.312 Under 1950-talet 
immigrerade i genomsnitt 10 000 personer årligen, men särskilt goda konjunk-
turer gjorde att antalet steg ytterligare under åren 1951-1952 respektive 1955-
1957.313 Under perioden 1960-1963 inflyttade årligen i genomsnitt 23 900 
utländska medborgare, och kulmen nåddes 1965 med 46 500 personer.314 Efter 
                                                        
304 Definitionen för tätorter är ”alla orter med minst 200 invånare och ett husavstånd på högst 200 
meter räknas som tätorter”, enligt Nilsson, 2011, s. 18. 
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307 Godlund, 1964, s. 2.  
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309 Magnusson, 2010. s. 392. 
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312 Runblom, Harald, ”Migration”, i Svanberg, Ingvar & Runblom, Harald (red.), Det mångkulturella 
Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter, 1988, s. 266. 
313 SOU 1974:69, s. 44; Öberg, Nils, Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser?:om moraliska 
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Sverige blir ett migrationsland   
Efter andra världskriget förändrades Sverige i rask takt från jordbruks- till 
industrisamhälle. Tusentals svenskar flyttade från landsbygden till tätorter och 
större städer i jakten på bättre betalda arbeten. Detta sammanföll med den 
expanderande industrins allt större behov av arbetskraft. Under perioden 1945-
1965 skapades minst 200 000 nya arbetstillfällen inom svensk industri.293 
”Näringslivet står rustat för expansion, och vi har stora möjligheter att göra oss 
gällande så snart balans uppnåtts i det internationella umgänget. Ett hinder är 
bristen på arbetskraft”, uppgavs det 1946 i dagspressen.294  För att fylla luckorna 
skulle företagen också i allt högre grad satsa på anställning av utländska 
arbetare. Syftet med detta avsnitt är att ge en allmän bakgrund till arbetskrafts-
rekryteringen från 1940-talet fram till 1970-talets början, det vill säga huvud-
sakligen tidsavsnittet för min studie.295 Först berör jag migrationen inom landet, 
varefter jag övergår till migrationen från utlandet till Sverige generellt.  
 

Flykten från svenska landsbygden och utländsk 
arbetskraftsinvandring 
Före andra världskriget var Sverige ett utpräglat agrarland, och så sent som 1940 
var inte mindre än 39 % av befolkningen sysselsatt inom jordbruk.296 Efter 1950 
blev emellertid tillbakagången drastisk, och fram till 1980 minskade antalet sys-
selsatta inom denna sektor med 75 %.297 Även inom skogsnäringen försvann 
många arbetstillfällen genom tilltagande rationalisering och mekanisering.298 
Parallellt gjordes stora investeringar i ny teknik inom industrin från mitten av 
1950-talet till början av 1960-talet.299 Genom tilltagande mekanisering och spe-
cialisering försvann därigenom rena hantverksyrken, och allt mer efterfrågades 
yrkesmän med teknisk kompetens och personer för tempoarbeten.300 Åren efter 
andra världskriget fram till 1970-talet nådde den svenska ekonomin närmast 
rekordartade nivåer.301 En effekt av den kraftiga tillväxten blev ett snabbt väx-
ande behov av arbetskraft.302 Inte minst för jordbruksbefolkningen innebar om-
flyttningen till industrin ett markant yrkesbyte.303  
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Förskjutningen av näringsgrenar ledde till en omfattande avfolkning av lands-
bygden till förmån för tätorter och städer.304 Flyttningarna berodde inte enbart 
på jordbrukets tillbakagång utan också på en geografisk förskjutning mellan 
olika industribranscher liksom utökad kapacitet och utbyggnader av befintliga 
fabriker.305 Inte bara industrin utan också en kraftigt framväxande tjänstesektor 
skapade nya arbetstillfällen.306 Detta i kombination med ökat behov av och 
önskemål om bättre service bidrog till en omfattande intern migration.307 Mellan 
1950 och 1960 skedde en ökning av Sveriges invånare i tätbebyggda områden 
med närmare 800 000 personer, och 1960 var 49,6 % av befolkningen knutna 
till industrin, vilken var städernas och tätorternas mest betydelsefulla närings-
fång.308 Från första världskriget fram till slutet av 1940-talet hade många flyttat 
till tätorter med industrier i närområdet, men efter 1950 fram till 1970-talets 
början lockade främst storstadsområdena i Mälardalen, Skåneregionen och 
Göteborg.309 Alla flyttningar var dock inte långväga utan en stor del skedde 
mellan grannlän.310 Viktigt att framhålla är också en ökad rörlighet genom 
pendling, som möjliggjordes genom bilismen och som troligen bidrog till att 
dämpa utflyttningen från vissa glesbygdsområden.311 
 
Då behovet av arbetskraft långt ifrån kunde tillgodoses av svenskar i tillräckligt 
antal blev rekryteringen av utländska arbetare ett avgörande alternativ. Företa-
gen var emellertid under hela 1900-talet helt beroende av den rådande invand-
ringspolitiken. Kontroll av invandringen skedde främst genom lagar och förord-
ningar även om statens agerande i invandringsfrågor var nära förbundet med 
samhällets tillväxt och behov av arbetskraft. I maj 1945 fanns i Sverige sam-
manlagt 194 900 utlänningar av vilka 43 300 var norrmän, 18 300 danskar, 
cirka 65 000 finska krigsbarn, 52 000 finländare samt 30 000 balter. Drygt 
hälften var flyktingar i första hand från grannländerna, men till samma kategori 
hörde även runt 4 000 sudettyskar samt ett stort antal personer – huvudsakligen 
östeuropéer – från läger bland annat i Italien och Österrike.312 Under 1950-talet 
immigrerade i genomsnitt 10 000 personer årligen, men särskilt goda konjunk-
turer gjorde att antalet steg ytterligare under åren 1951-1952 respektive 1955-
1957.313 Under perioden 1960-1963 inflyttade årligen i genomsnitt 23 900 
utländska medborgare, och kulmen nåddes 1965 med 46 500 personer.314 Efter 
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Sverige blir ett migrationsland   
Efter andra världskriget förändrades Sverige i rask takt från jordbruks- till 
industrisamhälle. Tusentals svenskar flyttade från landsbygden till tätorter och 
större städer i jakten på bättre betalda arbeten. Detta sammanföll med den 
expanderande industrins allt större behov av arbetskraft. Under perioden 1945-
1965 skapades minst 200 000 nya arbetstillfällen inom svensk industri.293 
”Näringslivet står rustat för expansion, och vi har stora möjligheter att göra oss 
gällande så snart balans uppnåtts i det internationella umgänget. Ett hinder är 
bristen på arbetskraft”, uppgavs det 1946 i dagspressen.294  För att fylla luckorna 
skulle företagen också i allt högre grad satsa på anställning av utländska 
arbetare. Syftet med detta avsnitt är att ge en allmän bakgrund till arbetskrafts-
rekryteringen från 1940-talet fram till 1970-talets början, det vill säga huvud-
sakligen tidsavsnittet för min studie.295 Först berör jag migrationen inom landet, 
varefter jag övergår till migrationen från utlandet till Sverige generellt.  
 

Flykten från svenska landsbygden och utländsk 
arbetskraftsinvandring 
Före andra världskriget var Sverige ett utpräglat agrarland, och så sent som 1940 
var inte mindre än 39 % av befolkningen sysselsatt inom jordbruk.296 Efter 1950 
blev emellertid tillbakagången drastisk, och fram till 1980 minskade antalet sys-
selsatta inom denna sektor med 75 %.297 Även inom skogsnäringen försvann 
många arbetstillfällen genom tilltagande rationalisering och mekanisering.298 
Parallellt gjordes stora investeringar i ny teknik inom industrin från mitten av 
1950-talet till början av 1960-talet.299 Genom tilltagande mekanisering och spe-
cialisering försvann därigenom rena hantverksyrken, och allt mer efterfrågades 
yrkesmän med teknisk kompetens och personer för tempoarbeten.300 Åren efter 
andra världskriget fram till 1970-talet nådde den svenska ekonomin närmast 
rekordartade nivåer.301 En effekt av den kraftiga tillväxten blev ett snabbt väx-
ande behov av arbetskraft.302 Inte minst för jordbruksbefolkningen innebar om-
flyttningen till industrin ett markant yrkesbyte.303  
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Italien, Ungern och Österrike.326 Från 1950 måste företag som sökte utländsk 
arbetskraft vända sig till AMS, som verkade för kollektiv överföring och som 
före beslut hade att inhämta yttranden både från länsarbetsnämnd och från 
fackförbund.327  
 
Genom 1954 års utlänningslag avskaffades principen om arbetstillstånd, som 
följaktligen inte längre behövde vara ordnat före inresan.328 Samtidigt tillkom 
rätten till icke tidsbegränsat bosättningstillstånd, vilket gällde även för utlän-
ningar, som redan vistats i landet en längre tid.329 Genom att en överens-
kommelse om gemensam arbetsmarknad mellan Danmark, Finland, Norge samt 
Sverige träffades även 1954 kunde nordbor vistas i Sverige längre än tre 
månader utan pass eller uppehållstillstånd samtidigt som de omfattades av de 
sociala förmånerna.330 Immigranter från Norden kom sålunda att dominera 
under 1950-talet, och finländarna blev den största gruppen arbetskraftsinvand-
rare under detta årtionde.331 Under 1960-talets högkonjunkturer ökade efter-
frågan på utländsk arbetskraft betydligt.332 Immigranter från Jugoslavien, Grek-
land samt Turkiet blev flera medan antalet medborgare från de nordiska 
länderna istället blev färre.333 Från dessa tre länder fanns 1970 sammanlagt i 
Sverige närmare 50 000 personer av vilka knappt hälften var kvinnor.334 Den 
omfattande och oreglerade individuella invandringen ledde till att regeringen 
1966 ålade AMS att organisera överföring av arbetskraft.  Dock måste rekryte-
ringen även fortsättningsvis ske i samarbete med berörda fackliga organisatio-
ner och arbetsgivarorganisationer.335 Informationskontor öppnades i Belgrad 
1965 och tillika i Aten och Ankara 1966. Sistnämnda år slöts arbetskraftsavtal 
med Jugoslavien och 1967 också med Turkiet.336 Genom dessa avtal kom 
informationskontoren i praktiken istället att bli rekryteringskontor.337  
 
Skärpta regler 1967 innebar att uppehålls- och arbetstillstånden måste vara 
beviljade före ankomsten och bara kunde utfärdas efter gjord arbetsmarknads-
prövning.338 Hädanefter kunde företagen inte anställa utomnordiska arbetare 
utan att först informera den lokala arbetsförmedlingen. Endast om svensk 
arbetskraft ej fanns att tillgå fick det aktuella företaget hos länsarbetsnämnden 
söka vidare om rekrytering av utländska arbetare. I ansökan skulle ingå bland 
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1970 minskade efterfrågan på utländsk arbetskraft betydligt beroende på sämre 
konjunkturer, oljekris samt en krympande industrisektor.315 I praktiken tilläts 
utomnordiska medborgare inte längre att arbeta eller bosätta sig i Sverige, 
medan personer från de nordiska grannländerna fortfarande var välkomna att 
flytta hit.316 Christina Johansson menar att åtstramningen inte i första hand hade 
ekonomiska skäl utan berodde på att invandringen från ”språkligt, religiöst, 
kulturellt avvikande länder” som Spanien, Italien, Grekland och Turkiet upplev-
des som problematisk och befarades skapa sociala problem.317 Den migrations-
politiska motiveringen blev då svårigheten att erbjuda utbildning, bostäder och 
olika former av social service på samma sätt som till svenskarna.318 
 
Efter ett drygt halvsekel av fritt folkutbyte karaktäriserades tiden från 1914 till 
1940-talets början av utökad utlänningskontroll och reglerad invandring.319 För 
att locka arbetskraft upphävdes emellertid viseringstvånget för norrmän, dans-
kar och islänningar 1945 samt för finländska medborgare 1949.320 Redan 1943 
hade arbetstillstånd för flyktingar från de ockuperade länderna avskaffats, och 
1946 slöts avtal med Danmark om gemensam arbetsmarknad.321 Central 
myndighet för utlänningar blev från och med 1944 Statens utlänningskommis-
sion (SUK).322 Arbetsförmedling för flyktingar och andra utlänningar sköttes 
från och med 1940 av Statens arbetsmarknadskommission och från och med 
1948 av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).323 Under andra halvan av 1940-talet 
var majoriteten nordiska arbetskraftsinvandrare, men nämnas kan också många 
flyktingar både från de baltiska länderna och från Polen.324 Den restriktiva 
invandringspolitiken i kombination med industrins efterfrågan på arbetskraft 
strax efter krigsslutet ledde till att flera företag värvade arbetskraft utomlands 
på eget initiativ. Detta kritiserades dock av myndigheterna såväl i Sverige som 
i de berörda länderna.325 Följden blev att regeringen 1946 tillsatte en beredning 
för utländsk arbetskraft, vilken förslog organiserad överföring av arbetskraft 
från utomnordiska länder. Efter Statens arbetsmarknadskommissions förhand-
lingar med myndigheterna i respektive land slöts 1947 arbetskraftsavtal med 
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Italien, Ungern och Österrike.326 Från 1950 måste företag som sökte utländsk 
arbetskraft vända sig till AMS, som verkade för kollektiv överföring och som 
före beslut hade att inhämta yttranden både från länsarbetsnämnd och från 
fackförbund.327  
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som hembiträden eller inom jordbruket. Hon menar att deras flyttningar till 
Sverige ”lade grunden för – eller upprätthöll – en flyttningstradition som skulle 
bli mycket betydelsefullare under de kommande årtiondena”.347 Under 1960- 
och 1970-talet anställdes många finländska kvinnor inom den svenska textil- 
och konfektionsindustrin i synnerhet i Borås men också i Norrköping.348  
 
Inom migrationsforskningen utgår den så kallade push- och pullteorin från ut-
vandrares enskilda emigrationsbeslut. Dessa är baserade på subjektiva bedöm-
ningar av förhållandena i hemlandet och förhoppningar om bättre levnadsvillkor 
i mottagarlandet.349 Till de starkaste pushfaktorerna för Finlands del hörde just 
arbetslösheten men också bostadsbristen efter andra världskriget.350 Ekonomisk 
trygghet i form av arbete och bostad blev omvänt viktiga pullfaktorer till 
Sverige.351 I första hand erbjöds de fabriksarbete inom bil-, varvs- och textilin-
dustri.352 Flertalet fick yrken ”med rätt låg social status” och majoriteten kunde 
”klassificeras inte bara som medlemmar av arbetarklassen utan också som 
kroppsarbetare”.353 Möjligen kunde detta bero på förhållandevis låg genom-
snittlig utbildningsnivå hos emigranterna under 1960-talet. Enligt finsk utbild-
ningsstatistik hade 2/3 av finländarna 1975 genomgått enbart grundskola. 
Troligen hade andelen med kort skolgång varit ännu högre under massutflytt-
ningen runt 1970.354 Noteras bör emellertid att finländarna i Sverige enligt en 
undersökning från 1974 hade ”samma utbildning som jämnåriga svenskar i 
samma yrkesgrupper men klart lägre utbildning än jämnåriga svenskar i 
genomsnitt”.355  
 
Under första halvan av 1970-talet översteg utflyttningen från Sverige till 
Finland istället inflyttningen.356 Nu blev den svenska lågkonjunkturen en ”bort-
stötningskraft” och ökat välstånd i hemlandet en ”dragningskraft”.357 Minskad 
invandring under 1970-talet berodde troligen på fler arbetstillfällen och höjd 
levnadsstandard i Finland. Under åren 1946-1978 beräknas antalet finländska 
inflyttade till Sverige ha varit drygt 400 000 personer och antalet återvändare 
närmare 200 000 personer.358 Tendensen att återutvandra var större bland finsk-
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annat önskemål om antal, nationalitet, yrkeskvalifikationer. Efter utlåtande från 
fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer på central eller lokal nivå 
vidarebefordrade länsarbetsnämnden ansökan med sitt yttrande till AMS för av-
görande beslut. Ett villkor för att AMS slutligen skulle bevilja arbetstillstånd 
var att löne- och arbetsvillkoren var likvärdiga med svenska arbetares samt att 
bostadsfrågan för invandrarna löstes på ett tillfredsställande sätt. Om företaget 
fick tillstånd att anställa utländska arbetare hänvisades det i första hand till 
Jugoslavien, Grekland, Italien eller Turkiet, där AMS hade representanter.339 
Tilläggas kan att de nya reglerna också gjorde det lättare för utomnordiska 
medborgare att byta yrke. Utifrån bestämmelserna från 1967 antog riksdagen 
året därpå nya riktlinjer beträffande utländsk arbetskraft.  Invandring fick enbart 
ske om behovet inte kunde täckas med inhemsk arbetskraft. Samtidigt blev det 
lättare för invandrare, som redan bodde och arbetade i Sverige, att återförenas 
med sina familjer.340 År 1969 inrättade regeringen Statens invandrarverk, som 
därmed blev högsta myndighet med ansvar för invandrarfrågor.341 Beslut i 
arbetstillståndsärenden delegerade verket i praktiken till AMS, som i sin tur 
konsulterade arbetsmarknadsorganisationerna och de lokala fackförbunden.342  

Finländsk dominans 
Finländare utgjorde den största utländska gruppen i Sverige som helhet med 
drygt 100 000 personer 1960 och 235 000 personer 1970.343 Från 1960-talet och 
framåt dominerade generellt finsktalande emigranter från norra Finland.344 En 
utredning på initiativ av Lapplands länsstyrelse och landskapsförbund 1969 
visade att hela 80 % av migranterna från Lapplandskommunerna hade valt just 
Sverige som destinationsland.345 Statistik över de finländska utvandrarna till 
Sverige efter andra världskriget visar att de flesta (40 %) var i åldern 18-24 år. 
Ungefär hälften (40-50 %) av dem över 18 år var ogifta. Under 1940-talet och 
merparten av 1950-talet övervägde antalet kvinnor från Finland genom ökad 
efterfrågan från de svenska hushållen. Även före visumtvångets avskaffning 
1949 hade det varit relativt lätt att beviljas hushållsarbete i Sverige.346 Ann-
Catrin Östman har i sin forskning visat hur svensktalande kvinnor från Öster-
botten redan under 1930- och 1940-talet hade emigrerat till Sverige för att arbeta 
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invandringen hade varit ett hinder i LO:s lönepolitik, som drev frågor om löne-
utjämning mellan olika grupper på arbetsmarknaden och som strävade efter 
förbättrad arbetsmiljö.369 Parallellt kunde skönjas en generösare invandrar-
politik med ökad jämställdhet som mål, vilket skulle berättiga invandrare till 
samma löne- och anställningsförhållanden som svenskar med motsvarande 
kvalifikationer.370 Dessutom skulle fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna 
satsa ytterligare på informations-, introduktions- samt utbildningsåtgärder. 
Bland flera olika reformer kan nämnas att invandrare 1973 fick laglig rätt till 
svenskundervisning på betald arbetstid.371   
 
Svenska Fabriksarbetareförbundet – till vilket glasarbetarna hörde – hade under 
hela efterkrigstiden en ambivalent inställning till utländsk arbetskraft.372 I 
årsberättelserna från 1940-talet framfördes att immigranterna ansågs skapa 
problem både på själva arbetsplatserna och inom avdelningarna främst beroende 
på svårigheter att organisera nykomlingarna.373 I början på 1960-talet ifråga-
sattes fortfarande rekryteringen av invandrare, och enligt Fabriksarbetaren: 
Svenska Fabriksarbetareförbundets tidskrift borde ”industrins akuta behov” i 
första hand fyllas med inhemsk arbetskraft.374 Efterhand erkändes emellertid 
invandrare som nödvändiga för industrin, och under årtiondets andra hälft enga-
gerade sig fackföreningsrörelsen i högre grad än tidigare i missförhållanden 
bland invandrare. Målet var att kunna garantera dessa samma levnadsstandard 
som de svenska arbetarna, vilket skulle vara avgörande för om arbetstillstånd 
kunde beviljas.375  

Svenska Fabriksarbetareförbundets undersökning av utländsk 
arbetskraft 1964 
För mitt vidkommande är Svenska Fabriksarbetareförbundets undersökning 
från 1964 av särskilt intresse eftersom denna inkluderade förhållandena inom 
glasindustrin. Studiens syfte var att klarlägga omfattningen av utländsk arbets-
kraft inom förbundets olika områden, varför avdelningarna uppmanades att 
fylla i ett för ändamålet utsänt formulär. Detta upptog frågor om hur många 
utomnordiska medborgare, som börjat eller slutat sin anställning inom verk-
samhetsområdet 1964. Vidare ville förbundet veta antalet utomnordiska med-
borgare respektive finländare, norrmän och danskar, som i november-december 
var anställda inom verksamhetsområdet samt hur många av dessa som var fack-
ligt organiserade. ”Slutligen ställdes frågan huruvida den utländska arbets-
kraften medförde några särskilda problem och om det i denna grupp förekommit 
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språkiga än bland svensktalande och störst bland män.359 Trots relativt många 
hemvändare fanns under 1960-talet i Finland en stark oro över arbetskraftsbrist 
inom dess expanderande industri.360 Därför tillsatte landets regering 1970 en 
delegation för att utarbeta förslag om hur återflyttning till Finland kunde främ-
jas.361 Genom ökad dialog med svenska arbetsmarknadsmyndigheter och sam-
arbete med den officiella arbetsförmedlingen skulle utvandringen till Sverige 
stoppas.362 Från 1973 gällde det så kallade kanaliseringsavtalet med anslutning 
av 30 stora koncerner först och senare av kommuner, landsting, stat samt 
organisationer för olika småföretag. Därmed avtog både rekryteringen och den 
oreglerade emigrationen från Finland.363  
 

Fackföreningsrörelsen och invandringen 
Fackföreningsrörelsen hade stort inflytande över rekryteringen av utländska 
arbetare.364 Efter en inledningsvis avog inställning på 1940-talet accepterade 
fackförbunden den tilltagande invandringen för att på 1950-talet komma att 
stödja denna.365  Under 1960-talet höjdes åter röster från fackligt håll mot den 
liberala invandringspolitiken och den oreglerade invandringen.366 ”Medan LO:s 
invandringspolitik fram till början av 1970-talet framför allt utgick ifrån att 
säkra de långsiktiga intressena, med säkerställande av den fulla sysselsätt-
ningens politik och strukturomvandlingar, verkar LO:s invandrarpolitik under 
samma period ha utgått ifrån de kortsiktiga intressena att säkerställa medlem-
marnas intressen och göra de invandrade arbetarna mer skötsamma och kal-
kylerbara”.367 Den utomnordiska invandringen upphörde nästan helt efter 1972. 
LO hade då med hänvisning till det allmänna arbetsmarknadsläget anmodat sina 
förbund att vara återhållsamma med tillstyrkan av remisser för arbetstillstånd.368 
Framför allt ifrågasattes den fria invandringen från Norden och främst från 
Finland. Denna ansågs ha lett till stora problem både för den svenska arbets-
marknaden och för det svenska samhället. Dessutom framhölls att den nordiska 
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Kosta endast 9 % invandrare av vilka bara ett fåtal kom från Norden.383 Beträf-
fande etnicitet var glasindustrin som helhet följaktligen betydligt mera mång-
fasetterad än vad som framgick av utredningen. Endast de nordiska länderna 
redovisas var för sig, medan alla övriga klumpats ihop under beteckningen 
”utomnordiska”. Inte heller görs åtskillnad mellan manliga och kvinnliga arbe-
tare från utlandet. Utredningen tjänar ändå som en bra utgångspunkt för denna 
studie, men väcker samtidigt en rad frågor om etnicitet och genus. 
 
Denna översikt har visat att Surte med sin omgivande bruksort var en del av den 
allmänna industriella utvecklingen från 1800-talets slut och framåt. Speciali-
sering, massproduktion, storskalighet, tilltagande mekanisering, växande hem-
ma- och exportmarknad samt ökat arbetskraftsbehov hade glasbruket gemen-
samt med mycket annan tillverkningsindustri. Däremot kom Surte genom sin 
maskinella produktion att avvika från majoriteten glasbruk med fortsatt 
hantverksmässig tillverkning. Intressant i detta sammanhang är hur rationali-
seringen skulle förändra själva glasarbetet i hyttan, hur behovet av ny kunskap 
skulle tillgodoses och varifrån flera arbetare skulle rekryteras. Av Svenska 
Fabriksarbetareförbundets redovisning från 1964 framgår att utländsk arbets-
kraft blev ett viktigt alternativ för hela den svenska tillverkningsindustrin. Inom 
hela förbundets verksamhetsområde var ungefär 2/3 av invandrarna nordiska 
och 1/3 utomnordiska. På Surte kom de flesta utländska arbetarna från Finland, 
och med sin dominerande nordiska invandring följde Surte alltså det allmänna 
mönstret bland Svenska Fabriksarbetareförbundets medlemsföretag. Samtidigt 
kan konstateras att Surte – liksom övriga två emballageglastillverkare – avvek 
från alla andra svenska glasbruk, där utomnordiska arbetare svarade för den 
största delen av invandrarna. Kanhända hade de första finländarna flyttat till 
Surte redan i mitten av 1950-talet genom överenskommelsen om gemensam 
nordisk arbetsmarknad. Troligare är dock att majoriteten kommit till glasbruket 
under de gynnsamma åren i början av 1960-talet. Oavsett vilket är det inte givet 
att AB Surte Glasbruk varit deras första arbetsgivare utan att flyttningar 
dessförinnan skett inom Sverige. Nästa del inriktas enbart på Surte och vad som 
karaktäriserade detta årtiondena närmast efter andra världskriget. I fokus står 
frågor kopplade både till glasarbetet och dess förändring och till arbetskrafts-
rekryteringen. 
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några ’socialfall’ under vistelsen i Sverige”.376 Sammanlagt tillfrågades 336 
avdelningar (cirka 82 000 medlemmar), och av dessa svarade 204 avdelningar, 
(cirka 66 000 medlemmar). Totalt redovisades ungefär 6 000 utländska arbe-
tare, varav 2/3 var nordiska och 1/3 utomnordiska (totalt drygt 9 % av medlems-
antalet) i de svarande avdelningarna.377  
 
Av den gjorda sammanställningen 1964 framgick bland annat att 
 

 andelen utländsk arbetskraft är anmärkningsvärt stor inom 
gummi- och glasindustrin378  

 
 andelen utländsk arbetskraft inom glasindustrin uppgår till 

cirka 16 % 379 
 

 andelen utländsk arbetskraft inom glasindustrin är speciellt 
stor vid fönster- och buteljglasbruken  

 
 andelen utomnordisk arbetskraft är större inom glasindustrin 

än inom övriga industrier  
 

 gummi-, glas-  och delvis byggnadsämnesindustrin har svårt 
att hävda sig i konkurrensen om svensk arbetskraft 380    

  
Undersökningen visade att Sveriges tre buteljglasbruk Surte, Limmared och 
Hammar sammanlagt hade 1 125 anställda av vilka 325 personer (28,9 %) 
utgjordes av utländsk arbetskraft.381 På Surte med 661 anställda 1964 var antalet 
invandrare 252 personer (38,1 %) och på Limmared med 362 anställda 72 
personer (23,8 %). Däremot hade Hammar med 162 anställda endast en invand-
rare (0,6 %).382  Visserligen dominerade den utomnordiska arbetskraften inom 
glasindustrin som helhet, men på Surte kom majoriteten istället från nordiska 
länder och företrädesvis från Finland (213 personer, det vill säga 32,2 % av 
samtliga kollektivanställda). Andelen utländsk arbetskraft på Surte var sålunda 
betydligt större än inom småglasindustrin. Vid samma tid hade exempelvis 
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383 Holmér, 2009, s. 138. 
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några ’socialfall’ under vistelsen i Sverige”.376 Sammanlagt tillfrågades 336 
avdelningar (cirka 82 000 medlemmar), och av dessa svarade 204 avdelningar, 
(cirka 66 000 medlemmar). Totalt redovisades ungefär 6 000 utländska arbe-
tare, varav 2/3 var nordiska och 1/3 utomnordiska (totalt drygt 9 % av medlems-
antalet) i de svarande avdelningarna.377  
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cirka 16 % 379 
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 andelen utomnordisk arbetskraft är större inom glasindustrin 

än inom övriga industrier  
 

 gummi-, glas-  och delvis byggnadsämnesindustrin har svårt 
att hävda sig i konkurrensen om svensk arbetskraft 380    
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samtliga kollektivanställda). Andelen utländsk arbetskraft på Surte var sålunda 
betydligt större än inom småglasindustrin. Vid samma tid hade exempelvis 

                                                        
376 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
377 Totalt redovisades 6 054 utländska arbetare, varav 4 021 nordiska (66,4 %), och 2 033 utomnordiska 
(33,6 %), dvs 9,2 % av medlemsantalet i de svarande avdelningarna. Räknat på medlemsantalet i de 
avdelningar (135 st), som redovisat utländsk arbetskraft blev det 10,4 %, enl. Svenska 
Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964.  
378 Min fetstil. 
379 9,5 % inom småglasindustrin (min anm) 
380 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning 1964, s. 1. 
381 Nordisk arbetskraft 283 personer (finländare 257, danskar 25 och norrmän 1) och utomnordisk 
arbetskraft 42 personer (fördelning på nationaliteter uppges ej). 
382 Antal personer nordisk och utomnordisk arbetskraft: Surte: finländare 213, danskar 23, norrmän 0, 
utomnordisk 16; Limmared: finländare 44, danskar 1, norrmän 1, utomnordisk: 26; Hammar: 
finländare 0, danskar: 1, norrmän 0, utomnordisk: 0.  
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Del III RESULTAT 

Del III är inriktad på avhandlingens huvudfråga om hur glasarbetets organise-
ring påverkades av förändrad teknologi i arbetsprocessen och vilka konsekven-
serna blev beträffande rekrytering av arbetskraft. Följaktligen behandlas först 
själva glasarbetet och de anställdas genusmässiga sammansättning, medan 
efterföljande avsnitt huvudsakligen rör den inflyttade arbetskraften med fokus 
på utländska arbetare. Utan dessa empiriska avsnitt vore det omöjligt att senare 
analysera huruvida strukturell ojämlikhet baserad på arbetsuppgifter utifrån kön 
och etnicitet förekommit eller att göra en jämförelse med Kosta. 
 

Glasarbete och glasarbetare på Surte glasbruk 
Syftet i det följande är att beskriva glastillverkningen på Surte genom över-
gången från hantverksmässig till mekaniserad framställning för att senare kunna 
diskutera skillnaderna med Kosta. Efter en översikt av processen från råvara till 
färdig produkt redogörs för produktionen i själva hyttan. Av central betydelse 
blir hur arbetskraftens sammansättning påverkades utifrån en förändrad arbet-
sorganisation framförallt beroende på automatisering av produktionen. Intres-
sant är också vilken kompetens företaget hädanefter efterfrågade och uppkoms-
ten av nya yrken som maskinskötare istället för glasblåsare. Stor vikt läggs dess-
utom på synarna, som med sitt fortsatt manuella arbete måste anpassa sig till 
hyttans ökade produktionstakt.  
 

Från hantverk till mekanisering                    
Manuell buteljglastillverkning skedde i arbetslag – så kallade verkstäder – med 
två glasblåsare och en uppdrivare, som formade flaskans mynning. Till sin hjälp 
hade dessa yrkesmän ett antal ”uppassare”, som oftast var unga pojkar med 
siktet inställt på att lära hantverket. För att bli glasblåsare krävdes fyra till sex 
års lärlingstid med början som hantlangare, och vanligen förmedlades kunska-
pen från far till son.384 Arbetsgången vid framställning av en munblåst butelj 
framgår av figur 1 (s. 70). Denna manuella tillverkning skilde sig mycket litet 
från den som fortfarande sker på Kosta. 
 
Ambitioner att öka effektiviteten på Surte hade funnits redan på 1870-talet, och 
den stora förändringen skulle komma 1872 genom inköpet av en vanna för 
kontinuerlig drift. Dittills hade glassmältningen skett nattetid och glasblås-
ningen dagtid, men hädanefter kunde smältning och tillverkning ske parallellt  

                                                        
384 Key-Åberg, 1899, s. 22, 37; Dahlqvist, 1948, s. 37. 
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Kontroll av flaskor. Foto från Glasbruksmuseet i Surte                              
(fotograf: Claes Forsberg). 
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384 Key-Åberg, 1899, s. 22, 37; Dahlqvist, 1948, s. 37. 
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dygnet runt.385 Med fem vannor och cirka 450 anställda kring sekelskiftet 1900 
hade Surte utvecklats till Sveriges största buteljglasbruk med en årsproduktion 
av 15-16 miljoner munblåsta buteljer.386 Genom ölflaskans standardisering 
1884 och bryggerinäringens mekanisering ökade behovet av glasemballage. Öl-
flaskor blev därför viktiga Surteprodukter redan på 1800-talet och från och med 
1910-talet gjordes dessutom spritflaskor.387 Om produktionen skulle utvidgas 
ytterligare skulle en omfattande nyrekrytering av kvalificerad och därmed 
dyrbar arbetskraft krävas. Samtidigt var problemen att finna glasblåsare stora, 
eftersom dessa var efterfrågade inom hela branschen och sällan främmande för 
flyttning till glasindustri med bättre lönevillkor. En före detta anställd på Surte 
har berättat att han haft släktingar, som varit glasblåsare på flera olika håll i 
Sverige men även i Norge. En del Surtearbetare sökte också lyckan vid glasbruk 
utomlands, bland annat i Skottland och USA.388 Även Kosta hade bekymmer 
med glasblåsare genom att många flyttat för att grunda egna glasbruk och 
dessutom hade lockat med sig andra arbetare.389 
 
Experiment med mekanisk buteljtillverkning ägde rum på Surte redan 1896, 
men den maskin brukets verkmästare lyckades konstruera fick aldrig någon 
praktisk betydelse.390 Avgörande för utvecklingen blev istället Michael J. 
Owens uppfinning av världens första helautomatiska flaskblåsningsmaskin 
1903 på Toledo Glass Company i Ohio.391 Under den manuella perioden i USA 
hade inte mindre än 40 % av totalkostnaden för flasktillverkningen varit lön 
framför allt till den kvalificerade arbetskraften.392 Därtill hade efterfrågan på 
glasblåsare överstigit tillgången, varför de amerikanska arbetsgivarna varit 
tvungna att rekrytera förstärkning från Europa.393 Tiden hade nu blivit mogen 
för en omfattande rationalisering för att minska beroendet av arbetskraft, sänka 
produktionskostnaderna och effektivisera tillverkningen.  
 

                                                        
385 Dahlqvist, 1948, s. 13; Fogelberg, 1962, s. 1; Ohlin, 1922, s. 11; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, 
s. 56; PLM Surte – en introduktion, augusti 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
386 Key-Åberg, 1899. s. 37. 
387 Fogelberg, 1962, s. 20; Fogelberg, Torbjörn, ”Emballageglaset och dess standardisering i Kulturen 
1987, s. 89; Johansson, 1995, s. 51-52, 59.  
388 Fogelberg, 1962, s. 30; Mest känd i detta sammanhang är glasblåsaren Alexander Samuelsson, som 
1883 emigrerade från Surte och som 1915 formgav den världsberömda Coca Colaflaskan på ”The Root 
Glass Company” i Illinois, enl.  http://www.coca-cola.se/press/press-releases/coca-cola-flaskan-fyller-
100-r-svensk-designer-bakom-ikonen, 2017-01-10. 
389 Holmér, Gunnel, I Glasriket: människan – miljön – framtiden. Utställning på Smålands museum 
31/5-16/8 1981, s. 9-10. 
390 Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 62. 
391 Griegerich, W. & Trier. W. (red.), Glass Machines – Construction and Operation of Machines for 
the Forming of Hot Glass, 1969, s. 206-212; Innovations in Glass, 1999, s.  50-51; Meigh, Edward, 
The Story of the Glass Bottle, 1972, s. 44, 46; Schlüter, 1984, s. 55; Soetens, Johan, In glas 
verpakt/Packaged in Glass –  European Bottles, Their History and Production, 2001, s. 430-431; 
Walbridge, William, American Bottles Old & New – A story of the Industry in the United States, 1920, 
s. 73. 
392 Scoville, 1948, s. 210. 
393 England, Frankrike, Belgien och Tyskland, enl. Scoville, 1948, s. 31.  
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Fig. 1: Manuell tillverkning av glasbutelj   
   

 
Källa: Schlüter, Mogens, Danske flasker, Fra Renaessancen til vore dage,  
1984, s. 42-45. 

 
Den varma glasmassan formades på glasblåsarpipan genom att luft 
blåstes in och pipan roterades i en träkloss. Därefter blåstes glas-
klumpen upp till en flaska i en särskild form. Efter att flaskan fästs i 
en hylsa knackades pipan av och mynningen formades. När flaskan 
avlägsnats från hylsan fick den långsamt svalna till rumstemperatur.  
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385 Dahlqvist, 1948, s. 13; Fogelberg, 1962, s. 1; Ohlin, 1922, s. 11; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, 
s. 56; PLM Surte – en introduktion, augusti 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
386 Key-Åberg, 1899. s. 37. 
387 Fogelberg, 1962, s. 20; Fogelberg, Torbjörn, ”Emballageglaset och dess standardisering i Kulturen 
1987, s. 89; Johansson, 1995, s. 51-52, 59.  
388 Fogelberg, 1962, s. 30; Mest känd i detta sammanhang är glasblåsaren Alexander Samuelsson, som 
1883 emigrerade från Surte och som 1915 formgav den världsberömda Coca Colaflaskan på ”The Root 
Glass Company” i Illinois, enl.  http://www.coca-cola.se/press/press-releases/coca-cola-flaskan-fyller-
100-r-svensk-designer-bakom-ikonen, 2017-01-10. 
389 Holmér, Gunnel, I Glasriket: människan – miljön – framtiden. Utställning på Smålands museum 
31/5-16/8 1981, s. 9-10. 
390 Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 62. 
391 Griegerich, W. & Trier. W. (red.), Glass Machines – Construction and Operation of Machines for 
the Forming of Hot Glass, 1969, s. 206-212; Innovations in Glass, 1999, s.  50-51; Meigh, Edward, 
The Story of the Glass Bottle, 1972, s. 44, 46; Schlüter, 1984, s. 55; Soetens, Johan, In glas 
verpakt/Packaged in Glass –  European Bottles, Their History and Production, 2001, s. 430-431; 
Walbridge, William, American Bottles Old & New – A story of the Industry in the United States, 1920, 
s. 73. 
392 Scoville, 1948, s. 210. 
393 England, Frankrike, Belgien och Tyskland, enl. Scoville, 1948, s. 31.  
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Under de närmast följande åren skulle den nya teknologin anammas av ett flertal 
flaskfabrikanter i USA.394 I Europa började Owensmaskinen demonstreras i 
England 1907, och samma år bildades Europäischer Verband der Flaschen-
fabriken. Denna organisation kunde köpa över Owens patent till Europa och 
fördela maskiner till förbundets medlemmar.395 Eftersom även AB Surte-
Liljedahl ingick i den nya sammanslutningen kunde två Owensmaskiner instal-
leras på Surte 1911 respektive 1912.396 En sådan maskin kunde ”under ett tre-
skift med 24 mans betjäning framställa lika många buteljer som 92 man kunde 
blåsa manuellt”.397 Satsningen på ny teknik var ett led i att säkra och om möjligt  
också vidga exportmarknaden av ölbuteljer.398 Den första av brukets Owens-
maskiner uppmonterades ”under största sekretess” och omgärdades av en 
bastant skyddsmur som hindrade obehörig insyn, varjämte poliser höll vakt för 
att hindra eventuella sabotageförsök”.399 Säkerhetsåtgärderna hade säkerligen 
varit befogade med tanke på glasblåsarnas rädsla för arbetslöshet. Efter första 
världskriget valde bruksledningen att utöka maskindriften, då många glas-
blåsare befarades emigrera eller kräva högre löner och därmed göra den manu-
ella produktionen olönsam.400 Följaktligen inköptes under 1920- och 1930-talet 
ännu mera arbetsbesparande maskiner, som själva kunde avlämna de färdig-
gjorda flaskorna på transportband för vidare förflyttning till kylröret.401 Den 
traditionella glasblåsningen på Surte fanns kvar parallellt fram till 1926, då 
företaget helt övergick till maskindrift. Därmed blev samtliga glasblåsare i 
hyttan överflödiga.402  
 
En intressant fråga är i vilken utsträckning glasblåsarnas tidigare kunskaper 
efterfrågades i den nya organisationen. Ett antal biografier över pensionerade 
arbetare har givit en fingervisning om deras vidare öden. Beskrivningarna är 
knappast objektiva, men upplysningar om födelseår, födelseplats, arbetsupp-
gifter och karriärer har ändå lämnat viktig information.403 Sammanlagt har 
granskats 69 personer verksamma som glasblåsare vid övergången till maskin- 
drift 1926. Det tidigaste anställningsåret var 1872 och det senaste 1915, och 
samtliga utom sju hade stannat kvar på glasbruket i över 50 år. De flesta hade 
på sedvanligt sätt liksom på Kosta och andra glasbruk börjat sin bana som hant-
langare och hade oftast avancerat till glasblåsare i övre tonåren.404  Runt 80 % 
av glasblåsarna i ovan nämnda biografier blev emellertid aldrig maskinskötare. 
                                                        
394 Barnett, George E., Chapters on machinery and labor, Carbondale, 1969, s. 87-89; Schlüter, 1984, 
s. 47-48.     
395 Schlüter, 1984, s. 55. 
396 Fogelberg, 1962, s. 12; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 62.                                     
397 Berg, Kerstin, Kungälv 1875-1956: det var en gång ett glasbruk…, 1985, s. 71. 
398 Fogelberg, 1962, s. 10, 19; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 62.   
399 Dahlqvist, 1948, s. 102. 
400 Fogelberg, 1962, s. 33.  
401 Fogelberg, 1962, s. 2; Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 69; 
 http://www.lglgroup.com/content/history, 2017-01-17. 
402 Fogelberg, 1962, s. 38; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 69. 
403 Personalakter, vol. F 3 A:32, SE/GLA/14080. 
404 Personalakter, vol. F 3 A:32, SE/GLA/14080. 
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Glasblåsare i hyttan på Surte glasbruk år 1900. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

 

Den första Owensmaskinen på Surte glasbruk, installerad 1911. 
Foto från Glasbruksmuseet i Surte (se även figur 2, s. 74). 
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Under de närmast följande åren skulle den nya teknologin anammas av ett flertal 
flaskfabrikanter i USA.394 I Europa började Owensmaskinen demonstreras i 
England 1907, och samma år bildades Europäischer Verband der Flaschen-
fabriken. Denna organisation kunde köpa över Owens patent till Europa och 
fördela maskiner till förbundets medlemmar.395 Eftersom även AB Surte-
Liljedahl ingick i den nya sammanslutningen kunde två Owensmaskiner instal-
leras på Surte 1911 respektive 1912.396 En sådan maskin kunde ”under ett tre-
skift med 24 mans betjäning framställa lika många buteljer som 92 man kunde 
blåsa manuellt”.397 Satsningen på ny teknik var ett led i att säkra och om möjligt  
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394 Barnett, George E., Chapters on machinery and labor, Carbondale, 1969, s. 87-89; Schlüter, 1984, 
s. 47-48.     
395 Schlüter, 1984, s. 55. 
396 Fogelberg, 1962, s. 12; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 62.                                     
397 Berg, Kerstin, Kungälv 1875-1956: det var en gång ett glasbruk…, 1985, s. 71. 
398 Fogelberg, 1962, s. 10, 19; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 62.   
399 Dahlqvist, 1948, s. 102. 
400 Fogelberg, 1962, s. 33.  
401 Fogelberg, 1962, s. 2; Aktiebolaget Surte-Liljedahl,1930, s. 69; 
 http://www.lglgroup.com/content/history, 2017-01-17. 
402 Fogelberg, 1962, s. 38; Aktiebolaget Surte-Liljedahl, 1930, s. 69. 
403 Personalakter, vol. F 3 A:32, SE/GLA/14080. 
404 Personalakter, vol. F 3 A:32, SE/GLA/14080. 

72 

Glasblåsare i hyttan på Surte glasbruk år 1900. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

 

Den första Owensmaskinen på Surte glasbruk, installerad 1911. 
Foto från Glasbruksmuseet i Surte (se även figur 2, s. 74). 



75 

Varför stannade då några glasblåsare överhuvudtaget kvar vid glasbruket efter 
mekaniseringen? En möjlig förklaring är att de vid mekaniseringens införande 
redan varit anställda mellan 13 och 54 år (snittiden var 32,8 år), hade blivit spe-
cialiserade och hade närmat sig eller passerat medelåldern. Samtidigt hade de 
blivit för ”gamla” för en yrkeskarriär inom ett nytt område och ville förmodligen 
stanna kvar i en för dem bekant miljö. Som anställda var det också möjligt att 
bo kvar i brukets lägenheter. Ända in på 1940-talet inkluderades ”fri bostad, 
vedbrand samt potatisland eller ersättning därför” i löneförmånerna.406 En 
arbetare erinrade sig att han ”valde synarbetet bland flera möjligheter till syssel-
sättning, enär detta var det enda arbete som man kunde bjuda lägenhet till”.407 
Hur de glasblåsare som lämnade Surte försörjde sig har inte undersökts, men 
som ovan nämnts var denna yrkeskår rörlig. Troligen flyttade några till andra 
hyttor med fortsatt manuell tillverkning och inte minst till näraliggande 
Kungälvs glasbruk ägt av Surte Aktiebolag.408 

 
Ovan har den manuella buteljglasproduktionen övergripande beskrivits liksom 
övergången till maskintillverkning och dess konsekvenser för de traditionella 
hantverkarna. Förändringen drabbade glasblåsarna som yrkesgrupp hårt, men 
betonas kan att också nya möjligheter till karriär yppades för andra kategorier 
av arbetare. En av dessa var född 1891 och hade på sedvanligt sätt börjat som 
inbärare under den manuella perioden. Dock hade han aldrig avancerat till 
glasblåsare utan hade efter hand blivit murare och grovarbetare. Redan 1911 
hade han blivit maskinskötare vid den nya Owensmaskinen. Det manuella 
glasarbetet hade tydligen aldrig legat för honom, men som maskinskötare hade 
blev han blivit så duktig att han redan vid 30 års ålder befordrats till 
hyttmästare.409 Vad sistnämnda befattningar innebar kommer att beskrivas i 
nästa avsnitt om arbetet efter mekaniseringen. Dessutom kommer arbetsför-
hållanden och arbetsvillkor att uppmärksammas. På Kosta ägde ingen maskin-
tillverkning rum på motsvarande sätt, och i slutdiskussionen kommer produk-
tionsmetoderna att jämföras bruken emellan. 
 

Glasarbetet  
Från 1947 och framåt skulle mycket förändras på Surte genom nya maskiner, 
kylrör och annan teknisk utrustning.410 Ett viktigt steg var införandet av kon-
tinuerlig drift 1952 med produktion sju dygn i veckan, det vill säga även under 
söndagar.411 Mellan 1951 och 1959 fördubblades produktiviteten och i början 
av 1960-talet hade företaget ”den modernaste maskinella utrustning” som fanns 

                                                        
406 Fogelberg, 1962, s. 34. 
407 Nilsson & Andersson, 1962, s. 47, vol. F 3 E:13, SE/GLA/14080. 
408 https://surteglasbruk.com/manus-2/kungalvs-glasbruk/, 2016-12-09; Nordström, 1962, s. 143. 
409 Personalakter, vol. F 3 A:32, SE/GLA/14080. 
410 Fogelberg, 1962, s. 2-3. 
411 Fogelberg, 1962, s. 13-14, 38; Företagsnämndens protokoll 20/6 1950, 1/9 1950, 28/6 1951,  
vol. A 2:1, SE/GLA/14080. 
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Fig. 2:  Owensmaskinens funktion 
 

 
Källa: Schlüter, Mogens, Danske flasker, Fra Renaessancen til vore dage,  
Köpenhamn, 1984, s. 56-57. 

På mekanisk väg doppades en förform i den smälta glasmassan. Rätt 
mängd glas sögs upp och överflödig massa klipptes av under formen. 
Därefter förflyttades glasämnet till färdigformen som stängdes runt 
glaset. Här blåstes flaskan ut med hjälp av tryckluft. När sedan färdig-
formen öppnades var flaskan klar för kylning.  

 
Endast elva av dem blev kvar på Surte och övergick till arbete, där kunskap om 
själva glasmaterialet kunde vara till fördel. Således blev nio synare och två 
smältare medan andra fick arbete som inbärare, nedläggare, grovarbetare, 
lastare/lossare, buteljutkörare, portvakt, pråmkarl och vägvakt. En del fick 
också något mera avancerade uppgifter som maskinist, fräsare, elektriker, 
snickare och målare. Gemensamt för de glasblåsare, som inte lämnade bruket 
efter mekaniseringen, var alltså att de måste acceptera helt annorlunda och oftast 
okvalificerade uppgifter.405  

 

                                                        
405 Dahlqvist, 1948, s. 66. 
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”Surte Glasbruk, som tillhör PLM-koncernen är Nordens största emballage-
glasbruk. Årsproduktionen är ca 400.000.000 enheter, vilket betyder att 40 järn-
vägsvagnar med glas varje dag på året lämnar Surte” (1962).  Foto från Glasbruks-
museet i Surte. 

 

Förarbete 
Glas består huvudsakligen av sand, kalk och soda, vars egenskap och utseende 
påverkas genom tillsats av en rad olika ämnen, t ex sulfat, salpeter, selen, ko-
boltoxid och arsenik. Blandningen – kallad mängen – måste kompletteras med 
krossglas för att underlätta smältningen.418 Ingredienserna anlände till Surte 
med båt på Göta älv, lossades med lastkran och fraktades till brukets stora silo-
torn. Genom byggande av hamn, ny linbana till silotornen samt mänghus hade 
den tunga och arbetskrävande råvaruhanteringen rationaliserats 1950-1951.419 
Efter lagringen transporterades råvarorna vidare på band till vannaavdelningen 
för uppvägning och blandning. Fram till automatiseringen hade arbetet skett 
manuellt, men på 1950-talet hade en modern våganläggning installerats:420 ”I 
mängkammaren (den byggnad där råvarorna vägs upp) skramlar automatiska 
vibratorer och förser vågbehållarna med sina respektive råvaror och tombolorna 
snurrar runt, ivriga att få de olika ingredienserna väl blandade. Vågmästaren har 
endast att trycka på knappar för att dirigera de olika processerna”.421  
                                                        
418 Aftonposten 22/6 1955; ”Från sand till flaska”, 1957;  PLM Surte, 1974, L 1:3, SE/GLA/14080; 
Andersson, 1976, s. 3:2-3:4; Utbildning, vol. F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
419 PLM Surte, 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
420 Surteglimtar, 2-3/1950, vol. L 1:1, SE/GLA/14080; Fogelberg, 1962, s. 3. 
421 Surteglimtar, 3/1962, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
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att tillgå.412 Under efterkrigstiden in på 1970-talet satsade bruket främst på ame-
rikanska IS-maskiner.413 Investeringarna var en förutsättning för mångfalden 
produkter och allt större tillverkningsvolymer för hemmamarknaden. ”Bruket 
erövrade på 1940-talet hela den svenska mjölkflaskproduktionen”, och därtill 
kom konserv- och honungsburkar liksom medicinglas. På 1950-talet utökades 
sortimentet med glas för inläggning av kött- och fiskkonserver, och under 
samma decennium introducerades maskintillverkade dricksglas.414 Under 1960- 
och 1970-talet var framställningen mest inriktad på vin- och spritflaskor samt 
på förpackningsglas till konservindustrier och bryggerier. Årsproduktionen 
1974 låg på omkring 350 miljoner glasförpackningar eller en miljon per dag.415 
Genom maskintillverkning och automatisering översteg mängden glas på Surte 
vida den på Kosta med sin fortsatt manuella framställning. 
 
I det följande återges övergripande hela produktionskedjan från blandningen av 
glasmassan till slutkontrollen av de färdiga produkterna. Redogörelsen utgår 
från förhållandena efter andra världskriget med fokus på 1960- och 1970-talet. 
Betonas bör dock att processen i grunden varit densamma under hela efterkrigs-
tiden samtidigt som mycket successivt hade rationaliserats genom olika teknis-
ka lösningar. Direkt knutna till själva glasframställningen var vannaavdel-
ningen och hyttavdelningen med ungefär hälften av alla kollektivanställda.416 
Övriga arbetare fanns främst på hjälpavdelningarna med bland annat form- och 
reparationsverkstäder eller på lager- och transportavdelningen.417 Centralt i 
denna studie blir arbetet med själva glasframställningen och kontrollen av 
slutprodukterna. Redogörelsen baseras huvudsakligen på personalrapporter, 
befattningsbeskrivningar, utbildningsmaterial, informationsbroschyrer, utred-
ningar och artiklar från personaltidningar ur Surte glasbruks arkiv. Det skriftliga 
materialet har kombinerats med intervjuer av tidigare anställda. Dessa har på ett 
konkret sätt beskrivit sitt arbete men även givit en mera generell bild av 
glasbruket och dess verksamhet. De muntliga källorna har tidigare presenterats 
i avsnittet om material och metod. 
 

                                                        
412 Fogelberg, 1962, s. 15. 
413 IS-maskinerna bestod av separata sektioner, som var för sig kunde stängas av vid driftsstörningar, 
medan andra helautomatiska flaskblåsningsmaskiner måste stoppas i sin helhet vid uppkomna fel, enl. 
Schlüter, 1984, s. 62; IS är en förkortning av Individual Sections enl.  ”Från sand till flaska. Informell 
information om modern buteljglastillverkning sammanställd av Surte, Hammar, Årnäs och Kongelf”. 
Särtryck ur Svensk Bryggeritidskrift 1957, Stockholm, 1957, s. 2,  
413 Wikander, 1988, s. 39. 
414 Fogelberg, 1962, s. 20-21.  
415 PLM Surte – en introduktion, augusti 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
416 Personalrapport 25/2 1955, vol. H 1:2, SE/GLA/14080. 
417 Personalrapport 28/11 1974, vol. H 1:4, SE/GLA/14080.  
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Schlüter, 1984, s. 62; IS är en förkortning av Individual Sections enl.  ”Från sand till flaska. Informell 
information om modern buteljglastillverkning sammanställd av Surte, Hammar, Årnäs och Kongelf”. 
Särtryck ur Svensk Bryggeritidskrift 1957, Stockholm, 1957, s. 2,  
413 Wikander, 1988, s. 39. 
414 Fogelberg, 1962, s. 20-21.  
415 PLM Surte – en introduktion, augusti 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
416 Personalrapport 25/2 1955, vol. H 1:2, SE/GLA/14080. 
417 Personalrapport 28/11 1974, vol. H 1:4, SE/GLA/14080.  
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Figur 3: Tillverkning av glasförpackningar. 

Källa: Anderson, Arne M, Produktion, kapacitet och kostnader vid ett helautomatiskt 
emballageglasbruk, 1976, s. 4:2. 
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Hyttarbete 
Från mängkammaren förflyttades glasblandningen på ett transportband för att 
kontinuerligt matas in i vannorna och smältas vid cirka 1 600 grader. Hela 
tillverkningsprocessen visas i figur 3 (s. 79). Vid varje vanna fanns en smältare, 
som övervakade denna kritiska process och som måste kunna reglera 
bränsletillförsel, bedöma glasmassans konsistens och upptäcka felaktigheter 
genom provtagning.422 Även hans uppgift hade underlättats under 1950-talet 
genom inköp av särskilda kontrollinstrument.423 Glasmassan fick sakta flyta 
genom smältvannan och sedan passera genom en kanal in arbetsvannan, där 
glasmassans temperatur fått sjunka till runt 1 200 grader.424 Därifrån transpor-
terades det smälta glaset till glasmaskinen genom en feeder och klipptes av i 
droppar av bestämd vikt.425 På några sekunder formades de glödande glas-
dropparna i ämnesformarna, vidgades med komprimerad luft, flyttades över till 
färdigformarna och blåstes ut till sin fulla volym. Maskinerna lyfte själva ut 
flaskorna ”ur sitt eget heta inre” för vidare förflyttning till kylröret.426 Sedan 
1950-talets automatisering utfördes alla tempoarbeten sålunda av maskiner.427 
 
Alla order skickades ut från hyttkontoret till berörda avdelningar efter plane-
ringsavdelningens godkännande, och skifteshyttmästaren såg till att lämplig 
utrustning fanns tillgänglig vid ombyte av flasksort och att maskinen kunde 
komma igång fortast möjligt efter sortbyte.428 Vid varje vanna ansvarade en 1:e 
maskinskötare för tre maskiner medan maskinskötare hade hand om själva 
maskinerna med hjälp av maskinbiträden.429 På 1970-talet fanns utöver nämnda 
funktioner i hyttan assistent till skifteshyttmästaren, skiftesreparatör och viss 
reservpersonal vid varje skift samt under dagtid överhyttmästare, hyttmästare 
och sortbytare.430 Sammansättningen av hyttans personal var i grova drag den-
samma under hela efterkrigstiden.  
 

                                                        
422 Arbetsbeskrivning över smältarens arbete, 1952, vol. F 3 E:7; F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
423 Surteglimtar, 1/1954, vol. L 1:1, SE/GLA/14080; Under 1940-talet hade tre vannor använts, 1959 
hade en fjärde vanna tillkommit och 1974 fanns fem vannor med sammanlagt tolv 
glastillverkningsmaskiner, enl. okänd tidning, 1940-talet; Surteglimtar, 1/1959; PLM Surte, 1974, 
 vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
424 Citat ur ”Från sand till flaska”…, 1957, s. 3; Andersson, 1976, s. 4:1; Glasblåsar´n, 3/1973, vol. L 
1:3 SE/GLA/14080; PLM Surte – en introduktion, 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
425 Andersson, 1976, s. 4:3; Feedern är egentligen ” en grund, överbyggd kanal, genom vilken 
glasmassan flyter fram medan den sluttempereras, för att sedan pressas ut i en exakt viktmässigt 
uppmätt och därtill noga formgiven droppe av ca 1.120-gradigt glas”, enl. ”Från sand till flaska”…, 
1957, s. 4. 
426 ”Från sand till flaska”…, 1957, s. 5. 
427 Utbildning, vol. F 3 D:1-2, SE/GLA/14080. 
428 Andersson, 1976, s. 4:13. 
429 Surteglimtar, 1/1954, L 1:1, SE/GLA/14080; År 1954 fanns i hyttan elva maskiner med 44 
maskinskötare, 24 maskinbiträden och 8 avlösare, enl. Surteglimtar, 1/1954, L 1:1, SE/GLA/14080; 
Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080; Intervju, 2015-02-19. 
430 Anderson, 1976, s. 4:13. 
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426 ”Från sand till flaska”…, 1957, s. 5. 
427 Utbildning, vol. F 3 D:1-2, SE/GLA/14080. 
428 Andersson, 1976, s. 4:13. 
429 Surteglimtar, 1/1954, L 1:1, SE/GLA/14080; År 1954 fanns i hyttan elva maskiner med 44 
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430 Anderson, 1976, s. 4:13. 
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Produktionen för det kommande kalenderåret planerades varje höst, då både an-
talet nödvändiga maskiner och tillverkningsskift beräknades.440 Vid maski-
nerna hade som ovan framgått 1:e maskinskötare och maskinskötare det största 
ansvaret, men om produktionen blev mindre än planerat kunde några av dessa 
temporärt få andra uppgifter.441 Även övriga arbetare måste under sådana om-
ständigheter vara flexibla.442 Behovet av personal kunde således variera under 
året, men dock skulle ”enbart en radikalt minskad drift ge upphov till en ned-
skärning av dess antal”.443 Utöver hyttpersonalen hörde synarna till dem som 
blev direkt påverkade av förändrade produktionsvolymer.444 I det följande 
förklaras sambandet mellan hyttan och synkammaren och vad som ingick i 
synarnas uppgifter. Noteras kan att behovet av synare på Surte var stort för att 
dessa skulle hinna kontrollera allt glas maskinerna ”spottade” fram.  
 
 
 

 
Den moderna hyttan på Surte glasbruk, 1970-talet.  Foto från Glasbruksmuseet i 
Surte. 

 
 

                                                        
440 Anderson, 1976, s. 4:9 
441 Anderson, 1976, s. 4:13. 
442 Företagsnämndens protokoll, 7/10 1959, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
443 Anderson, 1976, s. 4:14. 
444 Anderson, 1976, s. 4:36. 
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Maskinskötarnas arbete var att ”hänföra till det högst kvalificerade inom den 
helmekaniserade buteljglasindustrin”.431 Antalet godkända produkter hängde på 
deras kompetens och kraven på dem var höga. Enligt en arbetsbeskrivning 
bestod uppgiften i att ständigt övervaka glasframställningen och se till att 

 
 

 produkterna hade ”hög kvalitet och kvantitet” 
 produkterna höll föreskriven vikt 
 produkterna höll föreskrivna mått 
 formsmörjningen skedde ”regelbundet och ändamålsenligt” 
 en flaska för varje form undanställdes en gång var halvtimma 
 maskinsmörjningen sköttes omsorgsfullt 
 fel rättades i tid 
 feedertemperaturen höll den föreskrivna432 
 stacker gick bra och var ”i rätt trim”433 
 maskin och omgivning var ren från glas och smuts 
 formar som utbyttes skickades för omsyn/behandlades varsamt 
 ordning på verktyg fanns434 
 
 

Maskinskötarna måste ha detaljerad kunskap om maskinen för att kunna 
montera, reparera och ”utbyta den maskindel som försämrar produktionen”.435 
Därutöver måste de kunna ”ställa in maskinen så att flaskan blir felfri”, vilket 
ofta är ”ett svårt problem som ställer mycket stora krav på fackkunskap och 
framför allt sunt omdöme”.436 Med jämna mellanrum skulle maskinskötarna 
därför kontrollera glasprodukterna. Detta innebar ”en noggrann uppföljning av 
vikten, liksom tolkning av huvuddimensionerna och skevheten” för att på ett så 
tidigt stadium som möjligt upptäcka sådana fel som kunde ”elimineras genom 
justeringar i maskinerna”.437 I ett kompendium sammanställt av driftsavdel-
ningen 1959 nämns beträffande flaskor och burkar inte mindre än 60 olika fel 
och deras bakomliggande orsaker.438 Regelbunden smörjning av formarna och 
tryckluft i rätt mängd var viktigt. Smörjningen måste gå snabbt: ”om man räknar 
med att man gör 80 flaskor i minuten då blir det inte så mycket tid. Det är 
ungefär en sekund som man har att smörja och då ska man smörja djupt ner”, 
har en maskinskötare berättat.439  
 
                                                        
431 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
432 En feeder användes för att överföra den varma glasmassan från smältvannan till glasblåsnings-
maskinen (min anm.). Jfr not 425. 
433 En stacker användes för att föra de färdiggjorda varma glasprodukterna till kylröret (min anm). 
434 Utbildning (arbetsbeskrivning 1944), vol. F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
435 Utbildning, F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
436 Utbildning; F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
437 PLM-nytt, 6/1968, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
438 Utbildning, vol. F 3 D:3, SE/GLA/14080. 
439 Intervju, 2015-02-17. 
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438 Utbildning, vol. F 3 D:3, SE/GLA/14080. 
439 Intervju, 2015-02-17. 
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omsmältning medan godkända produkter lades i lådor, backar eller kartonger. 
Dessutom gjordes stickprovsuttag för att granska dimensioner och upptäcka 
systematiska fel som mynningsskrängor och kraftiga formsömmar på produk-
terna, vilket sköttes av särskilda personer.453 I synarnas arbete ingick också att 
hämta de tomma förpackningarna och att transportera de färdigpackade flaskor-
na vidare till nästa avdelning.  

 
 

 
Syning av flaskor 1953. Foto från Glasbruksmuseet i Surte (fotograf: Lars G. Söderbom). 

Största ansvaret på avdelningen hade översynaren, som skulle ”fatta snabba och 
viktiga beslut betr. ´godkända´ eller ´icke godkända´, övervaka och tillse att 
ytteremballage fanns i tillräcklig utsträckning samt i övrigt leda och fördela 
arbetet”.454 Närmast underställd översynaren var 1:e synaren, som skulle hålla 
samtliga synare uppdaterade på gällande kvalitetsnormer och se till att dessa 
tillämpades. 1:e synaren skulle ”ständigt sträva efter att tillsammans med sina 
medarbetare uppnå högsta möjliga produktion och kvalitet till lägsta möjliga 
kostnad”. Detta innebar bland annat att ”samordna och övervaka syningsarbetet 
vid kylröret i enlighet med särskilt angivna fastställda normer och bestämmel-
ser”, ”hålla god kontakt med maskinsidan och tillse att information om generella 
fel omedelbart lämnas”, ”tillse att glaset förpackas enligt givna instruktioner” 

                                                        
453 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv; Arbetsstudieavdelningens handlingar,  
vol. F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
454 PM betr. synare, 26/11 1963, vol.  F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
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Syning 
Det sista momentet innebar att en maskin placerade de varma flaskorna på ett 
överbyggt transportband, där de långsamt fick svalna. I synkammaren vid slut-
änden av varje sådant kylrör fanns synare för att kontrollera produkternas 
kvalitet. Det gällde att hålla ögonen öppna för defekter som blåsor, stenar, 
skrängor och veck.445  

 
Alla glasen gick på ett band, som var så här brett. Så hade man en 
pappskiva och så hade man ett lysrör ovanför och så skulle man sitta 
där. Och så hade man en stålkrok, kan man säga, som gick ut så här. 
Och så satt man där och så såg man en (flaska eller ett annat glas) 
med en sådan skränga (defekt), så fick man putta ned den i hålet, som 
gick ned till källaren till krossen, det (glaset) smältes ju om sedan.446 

 
Synarna måste ha ”fullgod syn, gott omdöme och i en del fall snabb upp-
fattningsförmåga”.447 

 
Var det vanliga sådan här drickaflaskor – 33 cl – då kom 120 flaskor 
i minuten. Så fort gick det och då satt en vid bandet och synade och 
fyra eller fem eller sex packade, […] Och så gick vi runt, var 20:e 
minut bytte vi av varandra på synarstället för man kunde inte sitta 
mer än 20 minuter för ögonen fick stryk. Det blänkte så mycket vid 
lampan, det var starkt ljus där.448 

 
I en lista från 1944 över ”vanliga fel på flaskor under tillverkning” beskrivs inte 
mindre än 43 olika typer av tillverkningsdefekter, vilka synarna sannolikt för-
väntades känna igen.449 Enligt en poängskala över synarnas förmåga att bedöma 
kvaliteten var det sämsta omdömet ”slarvig, dålig värderingsförmåga” och det 
bästa var ”synnerligen noggrann, utmärkt värderingsförmåga, anlitas för svårare 
syning, kännare av alla flasktyper och alla förekommande fel”.450 På företags-
filmen från 1949 påpekas fördelen med att tidigare ha varit glasblåsare, då dessa 
hade stor kunskap om glasmaterialet. 451 Syningen av barnmatsburkar på 1960- 
eller 1970-talet var särskilt eftertraktad eftersom den kunde ge en ”extra slant”. 
”Det var många som ville jobba på det bandet” och ”om man hittade något 
glassplitter i burken fick man en krona.452  Som vi kommer att se hörde synarna 
liksom maskinskötarna till de grupper, som måste genomgå en särskild utbild-
ning för att kunna fullgöra sina uppgifter. Kasserat glas plockades undan för 

                                                        
445 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv; Intervju, 2012-03-01. 
446 Intervju, 2016-07-25. 
447 Utbildning, F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
448 Intervju, 2012-03-01. 
449 Utbildning, F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
450 Utbildning (1944), F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
451 Djerf, 1949, film, Glasbruksmuseet i Surte. 
452 Intervjuer, 2015-02-17 och 2015-02-19. 
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453 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv; Arbetsstudieavdelningens handlingar,  
vol. F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
454 PM betr. synare, 26/11 1963, vol.  F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
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Syning 
Det sista momentet innebar att en maskin placerade de varma flaskorna på ett 
överbyggt transportband, där de långsamt fick svalna. I synkammaren vid slut-
änden av varje sådant kylrör fanns synare för att kontrollera produkternas 
kvalitet. Det gällde att hålla ögonen öppna för defekter som blåsor, stenar, 
skrängor och veck.445  

 
Alla glasen gick på ett band, som var så här brett. Så hade man en 
pappskiva och så hade man ett lysrör ovanför och så skulle man sitta 
där. Och så hade man en stålkrok, kan man säga, som gick ut så här. 
Och så satt man där och så såg man en (flaska eller ett annat glas) 
med en sådan skränga (defekt), så fick man putta ned den i hålet, som 
gick ned till källaren till krossen, det (glaset) smältes ju om sedan.446 

 
Synarna måste ha ”fullgod syn, gott omdöme och i en del fall snabb upp-
fattningsförmåga”.447 

 
Var det vanliga sådan här drickaflaskor – 33 cl – då kom 120 flaskor 
i minuten. Så fort gick det och då satt en vid bandet och synade och 
fyra eller fem eller sex packade, […] Och så gick vi runt, var 20:e 
minut bytte vi av varandra på synarstället för man kunde inte sitta 
mer än 20 minuter för ögonen fick stryk. Det blänkte så mycket vid 
lampan, det var starkt ljus där.448 

 
I en lista från 1944 över ”vanliga fel på flaskor under tillverkning” beskrivs inte 
mindre än 43 olika typer av tillverkningsdefekter, vilka synarna sannolikt för-
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445 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv; Intervju, 2012-03-01. 
446 Intervju, 2016-07-25. 
447 Utbildning, F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
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452 Intervjuer, 2015-02-17 och 2015-02-19. 
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Elsa Tefke vid dekoreringsmaskinen i slutet av 1950-talet. Foto från Glas-
bruksmuseet i Surte. 
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och ”i samverkan med arbetsledningen vidareutveckla nyutbildade synare”.455 
Nämnas kan även särskilda omsynare, som kontrollerade återsända leveranser 
efter reklamation från kunder. De var inte beroende av takten som maskinerna 
”pumpade fram” och arbetade troligen endast dagtid.456 På Kosta med hant-
verksmässig framställning behövde organiseringen av syningsarbetet inte vara 
lika omfattande beroende på att flödet av färdigt glas var mindre än på Surte. 
Bland samtliga 400 arbetare i lönestatistiken från Kosta 1965 har jag bara 
kunnat hitta tre personer med titeln synare.457  
 

Efterarbete 
Till skillnad från småglasindustrin skedde mycket litet efterbearbetning inom 
emballageglasindustrin. På 1950-talet utfördes slipning av glaslock och burk-
mynningar av särskilda burk- respektive lockslipare.458 En man erinrar sig hur 
hans far slipade burkarnas kanter mot en roterande slipskiva med sand och 
vatten, medan locken däremot slipades i en automatisk ”lockmaskin”.459 År 
1953 tillkom särskild plåtlockstillverkning, och i varje fall i mitten av 1950-talet 
hade Surte egen lockfabrik med sex plåtlockstillverkare.460 Inbränning av 
etiketter på burkar och flaskor introducerades också, och några år senare började 
man använda screentryck.461 Denna ”outplånliga etikett” spordes en lysande 
framtid – ”en färgglatt S-dekorerad marmeladburk eller räkburk kan väl reta 
aptiten på vilken morgongrinig pessimist som helst?”462 Själva dekorarbetet 
utfördes av ett ackordsteam på fyra personer. Tre av dessa cirkulerade mellan 
stationerna upplockning, insättning i maskin samt kontroll och överföring till 
brännugn. Den fjärde personen gjorde den sista översynen och packade ned 
glasen i kartonger.463 Till efterarbetet hörde även rengöring av de färdiga 
produkterna. Aseptisk behandling av medicinglas infördes på 1950-talet.464 Tio 
år senare användes uppenbarligen diskmaskiner som sköttes av särskilda 
diskare.465 Efter övergång till packning i papperspåsar och krympplast kunde 
glas levereras ”fabriksrena” utan föregående diskning.466 

 
 

                                                        
455 Instruktion, 1:e synare, 8/11 1960, vol. F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
456 Intervju, 2015-02-17. 
457 Lönestatistik, 1965, Kosta glasbruks arkiv (okat.). 
458 Tabell över arbetsvärdering och Personalrapport 25/2 1955, vol. H 1:2, SE/GLA/14080. 
459 Intervju, 2012-03-01. 
460 Fogelberg, 1962, s. 14; Personalstatistik 1953-1955, vol. H 1:2, SE/GLA/14080. 
461 Fogelberg, 1962 s. 14; Surteglimtar, 2/1957, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
462 Surteglimtar, 2/1957, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
463 Surteglimtar, 2/1957, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
464 Personalrapport 26/2 1954, vol. H 1:2, SE/GLA/14080.  
465 Personalrapport 30/12 1964, H 1:3, SE/GLA/14080. 
466 Intervju, 2012-03-01. 
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räknas till den kvalificerade arbetskraften på Surte krävdes olika former av 
utbildning företrädesvis för maskinskötare och synare, vilket kommer att bli 
ämnet för nästa avsnitt. 

 

Utbildning 
Under den manuella perioden föll det sig naturligt för ungdomar i Surte att 
liksom föräldrarna söka sin utkomst på glasbruket. Redan under skolloven hade 
många fått utföra enklare uppgifter och hade därmed fått inblick i arbetslivet. 
Efter mekaniseringen med ny avancerad teknik ändrades förhållandena radikalt, 
och för att tillägna sig nödvändig kunskap krävdes hädanefter speciell utbild-
ning. Genom att lärandet inte längre förmedlades på traditionell väg förblev det 
heller inte någon ”familjeangelägenhet”. Närmast kommer jag att förklara hur 
den nya utbildningen var utformad och hur mekaniseringen därigenom kunde 
skapa möjligheter för nya grupper utan rötter i glasnäringen. 

Maskinbiträden och maskinskötare   
Maskinskötarnas arbete krävde till fullo både praktisk och teoretisk utbild-
ning.474 Vid Surte tillämpades ännu i mitten av 1940-talet ett lärlingssystem. 
Med lärling avsågs ”arbetare, som under arbetsgivarens ledning skall utbildas 
till utlärd yrkesarbetare, nämligen till verkstadsarbetare, elektriker, måleri- eller 
snickeriarbetare”, det vill säga sådan verksamhet som krävde ”särskild utbild-
ning”.475 Enligt kontraktet var lärlingstiden fyra år av vilka det första halvåret 
räknades som prövotid. Arbetsgivaren var skyldig att undervisa lärlingen ”så att 
denne erhåller tillfredsställande kunskap och färdighet i det yrke eller den 
yrkesspecialitet, som utbildningen avser”.476 På Kosta fortsatte utbildningen av 
glasblåsare på traditionellt sätt, vilket innebar att tonåringar efter avslutad 
skolgång fick börja som hyttbiträden för att så småningom avancera.477 

 
Efterhand väcktes frågan om mera organiserad yrkesutbildning, och en föränd-
ring skedde efter andra världskriget. Då man planerade att skaffa ytterligare 
komplicerade maskiner förutspåddes behovet av kvalificerad arbetskraft att öka 
väsentligt. Problemet dittills hade varit att traktens ungdomar efter folkskolan 
antingen hade flyttat ifrån samhället eller blivit grovarbetare vid glasbruket. 
Därigenom hade rekryteringen till själva glastillverkningen blivit liten. De som 
trots allt valt att bli maskinskötare hade snart slutat på företaget. Nämnden 
enades därför om att förbättra maskinelevernas utbildning och att se över löner-
na under lärotiden. Genom mera ordnade kurser förväntades intresset för yrkes-
arbetet i hyttan öka bland traktens ungdomar. En viss förändring i inställningen 
kunde spåras redan 1947, då ”tillströmningen varit så stor att en gallring måst 

                                                        
474 Ubildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080.  
475 Ang. lärlingar (1944), Sv. Fabriksarbetareförbundet, vol. F 3 G:17, SE/GLA/14080. 
476 Ang. lärlingar (1944), Sv. Fabriksarbetareförbundet, vol. F 3 G:17, SE/GLA/14080. 
477 Holmér, 2009, s. 84. 
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Kringverksamhet 
”För att Surte med sin varierande produktion skulle kunna följa med i konkur-
rensen krävdes vidare fullgoda hjälpavdelningar, mekanisk verkstad, ritkontor, 
laboratorium, långsiktig forskning på Chalmers samt god tillgång till kvalifi-
cerade tekniker och specialister. De härmed förenade betydande fasta kostna-
derna krävde stordrift”, konstaterades 1962 i en historik över Surte.467 Direkt 
anknytning till själva glasproduktionen hade formverkstaden även kallad den 
mekaniska verkstaden.  I slutet av 1950-talet arbetade där sammanlagt 42 man 
bland vilka kan nämnas bänkarbetare, fräsare, hyvlare, formputsare, formlaga-
re och reparatörer. 468 I början av 1970-talet var arbetsstyrkan på avdelningen 
ungefär lika stor, men då nämndes också automatsvarvare.469 Arbetet med 
formarna var omfattande, alltifrån att formgodset kom från gjuteriet till den 
mekaniska verkstaden för att bearbetas och slutligen monteras i maskinerna i 
hyttan. Först skulle ämnena planfräsas och planhyvlas och sedan skulle de 
svarvas till runda formar. Skulle utformningen vara kantig skedde bearbet-
ningen istället för hand. I en formsats för en så kallad IS-maskin skulle ingå en 
rad olika detaljer, vilka alla skulle framställas av fackmän i formverkstaden.470 
Bland andra för själva glastillverkningen oumbärliga servicefunktioner fanns 
maskinister vid kraftstationen, reparatörer av kompressorerna samt instrument-
makare.471 Därtill kom ett stort antal arbetare utan någon anknytning till produk-
tionen. Dessa hörde till lager- och transportavdelning eller var anställda för 
packning, lossning och lastning och kunde ha utfört liknande arbete även inom 
annan typ av industri.472  

 
I detta avsnitt har inledningsvis övergången från manuell till maskinell produk-
tion och dess konsekvenser för arbetarna uppmärksammats. Vidare har redovi-
sats nya yrken som en följd av mekaniseringen, och hela processen från råvara 
till färdigt glas har förklarats. Störst uppmärksamhet har hyttarbetet och 
syningen fått, och även efterföljande delar av min studie kommer att vara inrik-
tade på dessa centrala delar av glastillverkningen. Dock skulle inget inom 
produktionen någonsin bli så revolutionerande som 1920-talets övergång till 
maskindrift. Under 1950-, 1960- och 1970-talen skulle inga större förändringar 
äga rum beträffande olika kategorier anställda.473 Glasframställningen hade 
visserligen moderniserats väsentligt, men funktionerna vid vannan och maski-
nerna hade i grova drag förblivit samma som före andra världskriget. För att 
                                                        
467 Fogelberg, 1962, s. 13. 
468 Surteglimtar, 3/1957; vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
469 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
470 Surteglimtar, 3/1957, vol. L 1:2, SE/GLA/14080; Anm: till en så kallad IS-maskin i hyttan 
behövdes 10 st ämnesformar, 7 st färdigformar, 50 st ringformar, 7 st bottnar, 7 st blåshuvuden, 7 st 
fyllnadsringar, 7 par utlyftshakar, 7 st kugghylsor, 10 st bottentryckare, 25 st styrringar och 25 kuggar, 
enl. Surteglimtar, 3/ 1957. 
471 Personalrapport 26/2 1954, vol. H 1:2, SE/GLA/14080; Svenska Fabriksarbetareförbundet, avd. 246 
Surte, vol. F 3 G:21, SE/GLA/14080. 
472 Personalrapport 26/2 1954, vol. H 1:2, SE/GLA/14080. 
473 Personalrapport 1955, 1964 och 1974, vol. H 1:3-4, SE/GLA/14080. 
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enl. Surteglimtar, 3/ 1957. 
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För att bli maskinskötare krävdes ytterligare två års utbildning huvudsakligen 
omfattande praktiskt yrkesarbete men även teoretiska ämnen som verktygslära 
och arbetslagstiftning. Dessutom betonades vikten av att kunna glasets sam-
mansättning, egenskaper och möjligheter varför även glaslära hörde till den 
teoretiska delen.482 Det gällde att följa med i utvecklingen så på 1970-talet 
skedde maskinskötarutbildningen ”i ombyggda och utökade lokaler med teknis-
ka hjälpmedel som tidigare saknats”. Därtill skulle eleverna få tillgång till ”en 
sektion av en IS-maskin”.483 I ett utbildningskompendium poängterades att en 
sådan maskin måste kunna skötas på rätt sätt och ”att personalen som handhar 
denna dyrbara och förnämliga utrustning bibringas en utbildning som siktar på 
att öka den mekaniska känslan, ge inblick i mekanismernas och hela maskinens 
verkningssätt, upplysa om inställningsmöjligheterna och noggrannheten vid 
dessa arbeten samt vikten av att använda de rätta verktygen och metoderna vid 
justering”.484 År 1957 fanns 44 registrerade maskinskötare på Surte. Typman-
nen då hade före befordran haft underordnad ställning vid maskinerna i sju år, 
varav fyra år som maskinbiträde, och maskinskötare hade han blivit 32 år 
gammal 1950. I praktiken låg maskinskötarnas ålder vid undersökningstillfället 
på 27-65 år, deras tid i underordnad ställning vid maskinerna på 2-19 år och 
åldern vid befordran på 24-49 år.485 
 
 
Tabell 6: Antal maskinskötare 1952-1972     

  
År 1:e maskinskötare maskinskötare 
1952 ? 76 
   
1955 4 74 
1964 32 56 
1967 20 60 
1972 22 76 

Källa: Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll 1 oktober 1952, vol. A 1:4, Personalstatistik 1953-1955, 
vol. H 1:2, Personalrapport 30/12 1964”, H 1:3, Statistik, vol. H:1, Nettolönespecifikation, period 
1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080.  

 
Det ökande antalet maskinskötare efter andra världskriget berodde på auto-
matiseringen och övergången till kontinuerlig drift under 1950-talet.486 
Efterfrågan på yrkesmän blev också större genom stigande produktion efter 
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företas”.478 Enligt en uppgift från hösten samma år gick sammanlagt 23 lärlingar 
på yrkesskola inom företagets ram. Kanske hade några lockats av affischerna 
om ”lärlingskurs för blivande maskinskötare” i regi av Nödinge kommuns 
yrkesskolor och Surte glasbruk. Arbetet i hyttan gav trots allt ”den bästa 
inkomsten och den säkraste anställningen”.479    

 
 

 
Elever i maskinskötarskolan i mitten av 1950-talet. Foto från Glasbruksmuseet i Surte. 

 
Ungdomarna började som maskinbiträdeselever under några månader enligt en 
fastställd utbildningsplan, och de som visade sig lämpliga kunde därefter fort-
sätta som maskinbiträde.480 Efter avslutade kurser kunde maskinbiträdena 
arbeta underställda maskinskötarna och hade liknande sysslor som dessa men 
fick inte ansvara för maskinernas skötsel eller funktion. Av en uppgift från 1957 
– ungefär tio år efter att utbildningen strukturerats – framgår att 30 av Surtes 48 
registrerade maskinbiträden hade genomgått kursen. De typiska maskinbiträ-
dena då hade haft tre månaders elevtid, hade varit två år vid maskinerna och var 
34 år gamla. I realiteten var dock spännvidden stor genom att åldern låg på 20-
64 år, elevtiden på 1-11 månader och tiden vid maskinerna på 0-8 år. 481   
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479 Utbildning, vol. F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
480 Utbildning, vol. F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
481 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
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av tio företag i Sverige med inbyggd yrkesskola.497 Efterhand skulle allt flera 
statsunderstödda yrkesskolor skolor grundas, och precis som i Surtes fall sam-
arbetade ofta företag och kommuner i dessa frågor.498 Särskilt efterfrågade vid 
glasbruket var blivande hyttpersonal och synare, som inom anställningens ram 
måste specialundervisas. Utbildningen var ”skräddarsydd” efter behovet, och 
av samtal med ett par före detta maskinskötare framgick att glasmaskinerna var 
så speciella att kunskapen knappast varit till nytta vid byte av arbete inom annan 
industri. År 1959 öppnades även i Kosta en statsunderstödd yrkesskola, där 
blivande glasblåsare kunde få en tvåårig utbildning. Dock stängdes skolan redan 
i början av 1960-talet, då elevantalet blivit mindre än beräknat.499 De som ville 
bli glasblåsare fick även i fortsättningen börja sin bana i hyttan. 

 

Svenska och utländska migranter vid Surte glasbruk  
Efter andra världskriget ökade den interna migrationen generellt genom flytt-
ning från den svenska landsbygden till samhällen och städer med expanderande 
industrier. Också för Surte innebar detta att rekryteringen av arbetare fortsätt-
ningsvis kunde vidgas långt utanför bruksorten. Mellan åren 1950 och 1970 
ökade den förvärvsarbetande befolkningen i Surte från drygt 1 100 till närmare 
4 800 personer, och med största sannolikhet knöts många av dem just till 
glasbruket.500 Som tidigare påpekats gjorde brukets internutbildning att ny-
anställda inte behövde någon tidigare erfarenhet av glasarbete. En genomgång 
av 520 personer knutna till glasbruket efter andra världskriget fram till 1970-
talets början har visat att 162 personer (31 %) hade sina rötter i Nödinge 
kommun vari Surte ingick. Från övriga Älvsborgs län samt intilliggande 
Göteborgs och Bohus län kom 232 personer (45 %). Nämnas kan också att 47 
personer (9 %) kom från Värmlands och Skaraborgs län. Återstående födelse-
orter var spridda över hela landet (bilaga 5, s. 201).501 Detta visar att flyttning 
mellan grannlänen var vanligast, vilket också Jakobsson påtalat gällde den 
interna migrationen i allmänhet.502  
 

                                                        
497 Djerf, 1949, film. 
498 Kyle, 1979, s. 105. 
499 Holmér, 2009, s. 100-101. 
500 SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, III Totala 
räkningen, Folkmängden efter ålder och kön i kommuner och tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, 1954, 
s. 220-221; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 31 december 1950, Del IV 
Totala räkningen, Folkmängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, tabell 2, SCB, 
Stockholm, 1954, s. 278-279; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 
november 1960, Del II Folkmängd inom tätorter efter kön, ålder och civilstånd, tabell 1, SCB, 
Stockholm, s. 17; SOS Folkmängden och dess förändringar, Folkräkningen den 1 november 1960, Del 
VII, Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt hushåll efter hushållsstorlek mm inom kommuner 
och större tätorter, tabell 2, SCB, Stockholm, s. 132-133; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 
2. Befolkning i tätorter SCB, tabell 1, Stockholm, s. 35; SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, Del 2. 
Befolkning i tätorter, tabell 4, SCB, Stockholm, s. 208. 
501 Personalakter, vol. F 3 A:17, 22-26, SE/GLA/14080. 
502 Jakobsson, 1969, s. 102. 
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byggande av ny hytta och investeringar i modernare maskiner.487 Troligen 
bidrog detta också till den markanta uppgången av kategorin 1:e maskinskötare. 
Beroende på ökad maskinhastighet uppgavs 1957 att det var ”brist på personal 
i driften”.” Om denna skall upprätthållas med 12 maskiner inkl. den s k 28-
maski-nen måste vi anställa ca 20 man, som först måste utbildas innan de kan 
inpassas i produktivt arbete som synare eller maskinbiträden”.488 Flera av dessa 
avance-rade med största sannolikhet inom några år till maskinskötare. I regel 
skedde rekryteringen från synarkåren ”eftersom en blivande maskinskötare 
måste kän-na till alla de felaktigheter som kan uppstå på produktionen”.489 
 

Synare      
I slutet av 1940-talet utbildades synare huvudsakligen genom att delta i det 
praktiska arbetet för att sedan – vanligen efter ungefär tre månader – kunna syna 
på egen hand.490 År 1951 var lärotiden sex månader, och då ingick både ren 
undervisning och praktiska övningar.491 Från mitten av 1950-talet måste 
nybörjarna under cirka tre veckor genomgå en speciell utbildning under en 
instruktörs ledning i synarskolan.492 Därefter förväntades de klara av enklare 
syning i produktionen, men för att bli ”fullgod” krävdes ett års erfarenhet i 
synkammaren.493 Kvaliteten på undervisningen förbättrades också genom 
framtagningen av ett speciellt utbildningskompendium ”som sedan i stort sett 
har legat till grund för instruktörens hittillsvarande utbildningsmetoder”. 
Därmed hade utbildningstiden kunnat minskas till sex veckor eller ibland 
mindre.494 ”Man gick två eller tre veckor och sedan pang på bandet” som en 
synare uttryckte det i en intervju. På 1950-talet eller runt 1960 infördes lämp-
lighetsprov för att undersöka aspirantens förmåga att klara arbetet och samtidigt 
få en uppfattning ”om vederbörandes lämplighet för vidareutbildning i andra 
mera krävande arbetsuppgifter exempelvis maskinskötare, smältare etc”.495 I 
mitten av 1960-talet poängterades just att synarna skulle ”äga sådana personliga 
egenskaper och fallenhet för tekniskt-mekaniskt arbete, att en rekrytering till 
maskinskötarkåren härifrån är möjlig. Efter genomgången utbildning till synare 
har såväl eleven som arbetsledningen erhållit en god uppfattning om veder-
börande är lämplig till fortsatt utbildning till maskinbiträde/maskinskötare”.496  

 
Rent allmänt var Surte knappast unikt beträffande sin integrerade yrkes-
utbildning. I företagsfilmen från 1949 nämns att glasbruket vid den tiden var ett 
                                                        
487 Fogelberg, 1962, s. 15. 
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491 Utbildning, vol. F 3 D:1, SE/GLA/14080. 
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på Surte konstant över 200 personer men sjönk därefter successivt fram till 
nedläggningen 1978.511 Enligt angivna födelselandskap fanns en tydlig övervikt 
för Lappland och Norra Österbotten (bilaga 1, s. 193-194).512  Detta innebar att 
i stort sett alla finländare på glasbruket, precis som i övriga Sverige, kom från 
finsktalande områden i norra Finland.513 Visserligen hade flera av dem flyttat 
inrikes innan de kom till Sverige, men deras födelselandskap stämde med det 
allmänna mönstret. Av sammanlagt 483 platsansökningar har endast 50 per-
soner med olika födelse- och mantalsskrivningsort i hemlandet kunnat spåras. 
Av dessa var 39 finländare, som hade flyttat inrikes innan de slutligen 
emigrerade till Sverige.514 Från de nordiska länderna kom vidare danskar och 
utgjorde som mest ett 20-tal personer.515 Norrmän däremot fanns endast i 
mindre utsträckning, vilket kan synas anmärkningsvärt med tanke på Surtes 
närhet till grannlandet. Även platsansökningarna från 1948-1975 pekar på liten 
representation av norrmän.516 Bland utomnordiska arbetare var sydeuropéer den 
största gruppen under 1960-talets andra hälft och under 1970-talet. Främst 
gällde det jugoslaver och greker med upp till ett 50-tal respektive ett 40-tal 
personer. Övriga utländska arbetare på Surte kom bland annat från Tyskland, 
Polen och Österrike men utgjorde endast en liten skara.517 
 
Invandringen till Surte följde det gängse mönstret i Sverige med en klar övervikt 
för finländare.518 I början av 1950-talet var denna nationalitet blygsamt repre-
senterad, men under samma decennium skedde en viss ökning. Denna kan ha 
berott på överenskommelsen mellan de nordiska länderna om en gemensam 
arbetsmarknad 1954.519 Liksom i övriga Sverige skulle den stora inflyttnings-
vågen från Finland till glasbruket komma under 1960-talets högkonjunktur. 
Under samma decennium ökade invandringen från Sydeuropa, vilket också 
avspeglades på Surte. Iögonfallande är att flera jugoslaver sökte sig till bruket 
trots skärpta invandringsregler från 1967 beträffande utomnordisk arbetskraft. 
Kanhända hade de kommit tidigare till Sverige och haft annat arbete först eller 
hade de värvats genom kollektiv arbetskraftsrekrytering efter önskemål från 
glasbruket. Till detta återkommer jag längre fram i avhandlingen. 
 

                                                        
511 Personalstatistik, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
512 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, SE/GLA/14080. 
513 Reinans, 1996, s. 71; De Geer, 1977, s. 57. 
514 Av övriga 11 personer kom 6 från Danmark, 2 från Norge, 1 från Jugoslavien, 1 från Grekland  
och 1 från Egypten (min anm.), enl. Personalakter, F 3 A:2-4, 33; SE/GLA/14080. 
515 Personalakter, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
516 Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
517 Personalakter, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
518 Svanberg, 2005, s. 23. 
519 Lundh & Ohlsson, 1999, s. 62; SOU 1974:69, s. 45; Öberg, 1994, s. 50. 
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Behovet av arbetskraft kunde emellertid långt ifrån tillgodoses av nyinflyttade 
svenskar, och istället skulle Surte efterhand få en alltmer internationell prägel.                 
Källmaterial om utländsk arbetskraft från 1940- och 1950-talet har dessvärre 
varit svårt att finna, men antalet invandrare förefaller då ha varit förhållandevis 
ringa. En fingervisning ger dock bevarade platsansökningar liksom protokoll 
från företagsnämnden. Enligt uppgift fanns på Surte 1951 endast 21 invandrare 
(4 %) av totalt 537 arbetare, men under återstoden av decenniet skulle ytterli-
gare några anställas.503 I början av 1960-talet var tillströmningen fortfarande 
ganska liten. Bland platsansökningarna från 1960-1963 finns sammanlagt ett 
50-tal personer från utlandet registrerade, men troligen fanns flera invandrare 
på bruket även om omfattningen fortfarande var relativt blygsam. Mot mitten 
av 1960-talet skulle andelen däremot öka betydligt. År 1964 fanns på Surte inte 
mindre än 252 arbetare från annat land (38 %) av totalt 661 kollektivanställda 
enligt Svenska Fabriksarbetareförbundet.504 Av företagets personalstatistik 
framgår att kulmen nåddes 1966 med 360 personer från andra länder. Därefter 
skedde en successiv minskning fram till nedläggningen 1978.  
 
Hur många flyktingar som under 1940-talet erhöll arbete på Surte har inte kun-
nat klargöras. Säkert är emellertid att en sudettysk anställdes som filare/form-
lagare 1946, men troligen har flera flyktingar varit knutna till verksamheten.505 
Efter krigsslutet 1945 fanns i Älvsborgs län nämligen mellan fyra och fem tusen 
flyktingar huvudsakligen från de baltiska länderna men också från exempelvis 
Polen.506 Av platsansökningarna framgår att bland annat en dansk, en norrman 
och en ryss anställdes i slutet av 1940-talet.507 Även anställningsintyg visar att 
medborgare främst från de nordiska grannländerna fick arbete vid Surte i slutet 
av nämnda årtionde.508 Den utländska gruppen 1951 innefattade ”14 danskar, 3 
statslösa, 2 amerikanare, 1 norrman” samt ”1 finne”.509 En Surtebo erinrar sig 
att några danskar arbetade på bruket när han anställdes 1953, ”men några andra 
var det knappast – det var inga finnar till att börja med”. Senare under samma 
decennium tillkom några arbetare från Finland, Danmark, Holland, Polen, 
Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Sovjetunionen.510  
 
I diagram A (s. 94) visas antalet invandrare under perioden 1965-1976 (se även 
bilaga, tabell till diagram A, s. 195). Under alla år dominerade inslaget från 
Finland, särskilt bland män. Under 1960-talets andra hälft var antalet finländare 

                                                        
503 PM beträffande personal, företagsnämndens protokoll 25/ 1951, vol. A 2:1 och Personalakter,  
vol. F 3 A:2-4, 33, SE/GLA/14080; Materialet täcker huvudsakligen 1960- och 1970-talet. Före 1960 
finns endast platsansökningar från 21 personer (min anm.). 
504 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964. 
505 Personalakter, vol. F 3 A:33, SE/GLA/14080. 
506 Korrespondens i utlänningsärenden 1945-1955, Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län, vol. E IV:1, 
SE/GLA/12610. 
507 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, SE/GLA/14080. 
508 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, SE/GLA/14080. 
509 Företagsnämndens protokoll 25/6 1951, vol. A 2:1 SE/GLA/14080. 
510 Personalakter, vol. F 3A:34, SE/GLA/14080. 
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511 Personalstatistik, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
512 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, SE/GLA/14080. 
513 Reinans, 1996, s. 71; De Geer, 1977, s. 57. 
514 Av övriga 11 personer kom 6 från Danmark, 2 från Norge, 1 från Jugoslavien, 1 från Grekland  
och 1 från Egypten (min anm.), enl. Personalakter, F 3 A:2-4, 33; SE/GLA/14080. 
515 Personalakter, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
516 Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
517 Personalakter, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), SE/GLA/14080. 
518 Svanberg, 2005, s. 23. 
519 Lundh & Ohlsson, 1999, s. 62; SOU 1974:69, s. 45; Öberg, 1994, s. 50. 

92 

Behovet av arbetskraft kunde emellertid långt ifrån tillgodoses av nyinflyttade 
svenskar, och istället skulle Surte efterhand få en alltmer internationell prägel.                 
Källmaterial om utländsk arbetskraft från 1940- och 1950-talet har dessvärre 
varit svårt att finna, men antalet invandrare förefaller då ha varit förhållandevis 
ringa. En fingervisning ger dock bevarade platsansökningar liksom protokoll 
från företagsnämnden. Enligt uppgift fanns på Surte 1951 endast 21 invandrare 
(4 %) av totalt 537 arbetare, men under återstoden av decenniet skulle ytterli-
gare några anställas.503 I början av 1960-talet var tillströmningen fortfarande 
ganska liten. Bland platsansökningarna från 1960-1963 finns sammanlagt ett 
50-tal personer från utlandet registrerade, men troligen fanns flera invandrare 
på bruket även om omfattningen fortfarande var relativt blygsam. Mot mitten 
av 1960-talet skulle andelen däremot öka betydligt. År 1964 fanns på Surte inte 
mindre än 252 arbetare från annat land (38 %) av totalt 661 kollektivanställda 
enligt Svenska Fabriksarbetareförbundet.504 Av företagets personalstatistik 
framgår att kulmen nåddes 1966 med 360 personer från andra länder. Därefter 
skedde en successiv minskning fram till nedläggningen 1978.  
 
Hur många flyktingar som under 1940-talet erhöll arbete på Surte har inte kun-
nat klargöras. Säkert är emellertid att en sudettysk anställdes som filare/form-
lagare 1946, men troligen har flera flyktingar varit knutna till verksamheten.505 
Efter krigsslutet 1945 fanns i Älvsborgs län nämligen mellan fyra och fem tusen 
flyktingar huvudsakligen från de baltiska länderna men också från exempelvis 
Polen.506 Av platsansökningarna framgår att bland annat en dansk, en norrman 
och en ryss anställdes i slutet av 1940-talet.507 Även anställningsintyg visar att 
medborgare främst från de nordiska grannländerna fick arbete vid Surte i slutet 
av nämnda årtionde.508 Den utländska gruppen 1951 innefattade ”14 danskar, 3 
statslösa, 2 amerikanare, 1 norrman” samt ”1 finne”.509 En Surtebo erinrar sig 
att några danskar arbetade på bruket när han anställdes 1953, ”men några andra 
var det knappast – det var inga finnar till att börja med”. Senare under samma 
decennium tillkom några arbetare från Finland, Danmark, Holland, Polen, 
Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Sovjetunionen.510  
 
I diagram A (s. 94) visas antalet invandrare under perioden 1965-1976 (se även 
bilaga, tabell till diagram A, s. 195). Under alla år dominerade inslaget från 
Finland, särskilt bland män. Under 1960-talets andra hälft var antalet finländare 

                                                        
503 PM beträffande personal, företagsnämndens protokoll 25/ 1951, vol. A 2:1 och Personalakter,  
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Arbetsvillkor och arbetsförhållanden 
Omsättningen av maskinskötare och synare blev ett allvarligt problem både för 
själva produktionen och inte minst för att företagsledningen investerat både tid 
och pengar i deras utbildningar. Mycket tid ägandes därför åt att ringa in orsa-
kerna till avgångarna, och bland annat nämndes missnöje med löner, arbetstider 
och arbetsmiljö. I det följande behandlas endast förhållandena i hyttan och 
synkammaren, då jag vill inrikta mig på de för glasproduktionen specifika 
avdelningarna. 

Arbetsmiljö 
Utmärkande för arbetsmiljön i hyttan var maskinbuller och värme, men både på 
1950- och 1960-talet hävdades att maskinpersonalen brukade vänja sig och att 
detta vanligen inte ledde till några besvär.520 Verkligheten var dock annorlunda 
och som exempel kan framhållas en person, som fått nedsatt hörsel efter arbete 
i hyttan först som maskinskötare i 23 år och sedan som sortbytare i 22 år. Buller-
nivån hade varierat mellan 90 och 100 decibel.521 En före detta maskinskötare 
har i en intervju erinrat sig: 

 
Man ska veta att när det gällde miljön så var det 94 till 96 decibel. 
Ja, så det var mycket högt. Så jag vet att när mina barn kom på besök 
så kunde de inte vara inne. De skrek och gick ut – så starkt var ljudet. 
[…] Man hade hörselkåpor och man hade sådana där proppar och 
man hade bomull men ändå. […] Så jag har en nedsatt hörsel på vissa 
områden – det har alla.522 

 
För att minska missförhållandena satsade PLM i början av 1970-talet på ett 
bullerprogram. Genom inkapsling av maskinerna i stora lådor kunde då nivån 
minskas från drygt 100 till 76 decibel.523 I personaltidningen 1974 uppmanades 
nu alla i produktionen att använda hörselskydd. Efter ljudmätningar hade hela 
fabriken indelats i tre olika bullerzoner. Vanna- och maskinhallen i hyttan klas-
sades som zon A, vilket innebar att bullret låg ”över skadegränsen” och krävde 
”ständigt hörselskydd”. 524  

 
Ett annat dilemma i hyttan var droppande olja. ”Det var så typiskt när man på 
måndag kom till jobbet. Då hade man hjälm på huvudet och nya kläder, och så 
kom det en droppe precis bakom hjälmen, så rann varm olja ner på ryggen”, 
minns en maskinskötare. Ytterligare problem var den dåliga ventilationen, dra-
get, den bristfälliga belysningen men framförallt värmen. Temperaturen framför 
maskinerna kunde ligga på 90 grader samtidigt som oljeröken låg tät, när 

                                                        
520 Utbildning, vol. F 3 D:1-2, SE/GLA/14080. 
521 Personalakter, F 3 A:36, SE/GLA/14080. 
522 Intervju, 2015-02-17. 
523 Fabriksarbetaren, 12/1972. 
524 Glasblåsar´n, 2/1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
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År 1975 bildades på Surte en arbetsmiljögrupp under företagsnämnden med 
uppgift att i samarbete med skyddskommittén och företagsledningen verka för 
en förbättring av hela arbetsmiljön vid bruket.533  Detta var inte utmärkande för 
Surte utan måste ses som ett resultat av ökat arbetsmiljömedvetande generellt 
inom industrin. Under hela efterkrigstiden hade både LO och SAF haft som mål 
att eliminera olika hälsorisker i produktionen.534 ”Den snabba tekniska utveck-
lingen, rationaliseringen och strukturomvandlingen” och dess negativa påver-
kan av arbetsmiljön skulle på 1970-talet leda till omfattande förändringar inom 
arbetsmiljöområdet.535 Nämnas kan exempelvis arbetsmiljöreformen från 1973, 
då skyddsombudens och skyddskommittéernas ställning stärktes. Vidare trädde 
en ny arbetslag i kraft 1978, men denna skulle aldrig komma Surte till godo 
eftersom dess tillverkning definitivt upphörde samma år.536 Att ett ökat arbets-
miljömedvetande följaktligen heller aldrig gjorde avtryck i synkammaren fram-
går i nästa stycke. 
 

Rationalisering i synkammaren 
Som tidigare framgått blev en konsekvens av den effektiviserade tillverkningen 
att antalet slutprodukter mångdubblades och att flera synare behövdes. Ett åter-
kommande diskussionsämne på 1960-talet inom PLM:s Glassektion blev därför 
de tilltagande utgifterna för syningen främst beroende på stigande löner. 
Sålunda hade glassektionen ambitionen att rationalisera genom olika tekniska 
hjälpmedel.537 Redan 1959 hade provkörts en maskin, som med ”fotoelektriska 
ögon” skulle hitta tillverkningsfel på burkar, men en viss efterkontroll på tradi-
tionellt sätt hade fortfarande visat sig nödvändig.538 Året därpå genomfördes en 
provundersökning, som innebar att de aktuella medicinflaskorna flyttades från 
kylröret ut i en lång rad på ett band, granskades av synaren i en speciell 
syningsmaskin utan att vidröras och sedan gick vidare för maskinell silikon-
behandling, kapsylering och packning. Resultatet från undersökningen ledde till 
att syningen på Surte efter hand rationaliserades.539 Med målet att ytterligare 
reducera kostnaderna införskaffades sedan successivt olika typer av synings-
maskiner. ”Deras förnämsta uppgift” blev i praktiken dock ”inte att spara folk 
utan att säkerställa kvalitet, dels vad gäller mikroskrängor i förslutningsringen, 

                                                        
533 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:17, SE/GLA/14080.  
534 Thörnquist, Annette, ”Arbetarskydd och samhällsförändring i Sverige 1850-2005”, i Sundin, Jan, 
Hogstedt, Christer, Lindberg, Jakob & Moberg, Henrik (red), Svenska folkets hälsa i historiskt 
perspektiv, Statens folkhälsoinstitut R 2005:8, 2005, s. 224, 
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537 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:2 och PLM-nytt, 6/1967, vol L 1:3. 
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glasdropparna föll ned från smältan i formarna.525 Paradoxalt nog kunde det 
även bli för kallt att arbeta, vilket hände bland annat 1966: 
 

Vi började vid tio och vid tolvtiden så kom en facklig ombudsman. 
Temperaturen hade sjunkit under 15 grader. Enligt facket fick man 
inte jobba då. Så vi gick in och väntade och nästa dag gick vi inte ens 
ut för kylan kom på kvällen. Då var det 28 grader eller något sådant 
där ute. […] Man hade ingen uppvärmning, det behövdes inte. Hela 
konstruktionen var ju byggd så att så länge fabriken jobbade så var 
det ingen snö på taket, den smälte bort. Men så fort maskinerna 
stannade måste de ta bort snön på taket annars rasade det. Det blev 
för tungt.526 

 
Beträffande oväsendet hörde merparten av synkammaren till samma A-kategori 
som hyttan. Avdelningens övriga delar klassades som B-zon, som visserligen 
hade lägre bullernivå, men där hörselskydd ändå rekommenderades.527 Så sent 
som 1970 klagade synarna över drag, dålig luft från hyttan och usel ventilation 
samt över att det var rörigt och att det var ”livsfarligt trångt mellan pallpackning 
och truckkörvägar”.528 Därtill kom ergonomiska problem med höga och tunga 
lyft särskilt vid hög pallning, som blev särskilt besvärlig för ”småvuxna per-
soner” och därmed ofta för kvinnor:529  

 
På åtta timmar har jag lyft tre ton har vi räknat ut. Ett sådant där 
paket vägde 20 kg och sista paketet måste jag slänga upp så högt som 
det där skåpet. Innan de där plastmaskinerna kom fick man göra ett 
sådant jättepaket. Man började där nere på pallen och sedan lastade 
man åtta lager sådana här flaskor – (det) blir jättehögt.530 

 
Synarna var hårt knutna till sina arbetsplatser, men genom avlösare fick var och 
en ta ut två raster på 20 minuter och fyra raster på 10 minuter per skift. Avvikel-
ser kunde bara ske efter översynarens godkännande och förutsatt att en ”enhällig 
avlösningsgrupp” var villig att träda in. Den sammanlagda paustiden fick aldrig 
överstiga 80 minuter.531 Viss omväxling i arbetet fick synarna endast genom 
rotation mellan syningen och andra ”mindre koncentrationskrävande arbetsupp-
gifter”.532 

 

                                                        
525 Utredningar, rapporter, vol F 12:8, SE/GLA/14080 (synpunkter framkomna vid informella samtal 
med 25 skiftarbetare 1970, min anm); Fabriksarbetaren, 12/1972. 
526 Intervju, 2015-02-17. 
527 Glasblåsar´n, nr 2, 1974, 1974, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
528 Utrednningar, rapporter, vol. F 12:8, SE/GLA/14080. 
529 PLM-nytt, 6/1972, Surte glasbruksmuseums arkiv. 
530 Intervju, 2015-02-18. 
531 Arbetsordning för synare, vol. F 3 E: 2 och Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
532 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv. 
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År 1975 bildades på Surte en arbetsmiljögrupp under företagsnämnden med 
uppgift att i samarbete med skyddskommittén och företagsledningen verka för 
en förbättring av hela arbetsmiljön vid bruket.533  Detta var inte utmärkande för 
Surte utan måste ses som ett resultat av ökat arbetsmiljömedvetande generellt 
inom industrin. Under hela efterkrigstiden hade både LO och SAF haft som mål 
att eliminera olika hälsorisker i produktionen.534 ”Den snabba tekniska utveck-
lingen, rationaliseringen och strukturomvandlingen” och dess negativa påver-
kan av arbetsmiljön skulle på 1970-talet leda till omfattande förändringar inom 
arbetsmiljöområdet.535 Nämnas kan exempelvis arbetsmiljöreformen från 1973, 
då skyddsombudens och skyddskommittéernas ställning stärktes. Vidare trädde 
en ny arbetslag i kraft 1978, men denna skulle aldrig komma Surte till godo 
eftersom dess tillverkning definitivt upphörde samma år.536 Att ett ökat arbets-
miljömedvetande följaktligen heller aldrig gjorde avtryck i synkammaren fram-
går i nästa stycke. 
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Flykten från synkammaren  
Maskinskötare var ständigt efterfrågade, men tydligen behövdes ännu flera 
synare och särskilt akut blev läget på 1960-talet.549 I en PM från maj 1961 
påpekades bland annat att Surte var beläget ”inom det kanske värst utsatta 
området” beträffande bristen på arbetskraft, och glasbrukets arbetsstudie-
avdelning uttryckte sin oro särskilt över den stora omsättningen av synare.550 
Samtidigt redovisades delar av en internutredning omfattande perioden januari 
1960 – maj 1961 angående orsakerna bakom synaravgången.551 En fördjupad 
undersökning gjordes sedan 1962 av Personaladministrativa rådet. Utifrån dessa 
dokument kommer jag nu att redovisa de bakomliggande skälen till synarnas 
stora rörlighet och försöka se om företagsledningen agerade för att vända den 
negativa trenden. 

 
I ovan nämnda PM uppgavs våren 1961 att glasbruket hade 167 synare (inklu-
sive avlösare och reserver) och sju personer under utbildning. Rekryterings-
behovet för hela året beräknades till 62 personer trots att nyanställningar hade 
skett kontinuerligt. Av internutredningen från perioden januari 1960 - maj 1961 
framgick att 68 synare hade slutat och att 78 hade nyanställts (tabell 7-8, s. 100). 
Inklusive synarna låg personalomsättningen på ca 20 % men hamnade exklusive 
denna grupp på endast cirka 7 %. Anmärkningsvärt var att hela 63 % av synarna 
hade sagt upp sig beroende på ”missnöje med lön, arbetsförhållanden och skift”. 
I redovisningen framgår dessvärre inte kön, men osäkert är om några kvinnor 
fanns på synaravdelningen under det aktuella tidsavsnittet. Om så var fallet kan 
missnöjet med lönen nog delvis knytas till kvinnorna, som fortfarande fick 
mindre betalt än män för lika arbete. Klagomålen på arbetstiderna kom troligen 
från män, som arbetade treskift medan kvinnor endast hade tvåskift under 
dagtid. För att komma till rätta med problemen föreslog arbetsstudieavdel-
ningen att företaget skulle undersöka ”förtjänstlägen och lönesystem”, försöka 
eliminera stressen på synaravdelningen och höja lönen under utbildningstiden. 
För att locka mera arbetskraft till synkammaren borde man också annonsera, 
diskutera bostadstillgången med kommunen samt överväga eventuella flytt-
ningsbidrag.552    
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
549 Företagsnämndens protokoll 25/6 1951, vol. A 2:1, Styrelseprotokoll, 19/10 1955, vol. A 1:6, 
PM betr. synaravdelningen 12/5 1961, vol. F 3 E:9; Personalstatistik, 12/3 1966, 26/3 1970, 
vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
550 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
551 PM Synaravdelningen – personalfrågor, vol. F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
552 PM Synaravdelningen – personalfrågor, vol. F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
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dels vad gäller dimensioner”.540 Vinsten låg följaktligen snarare i en kvalitets-
höjning av produkterna än minskade personalkostnader. På 1970-talet skedde 
fortfarande mycket granskning visuellt även om maskiner användes bland annat 
för kontroll av produkternas halsdimensioner och för identifiering av defekter i 
glasmassan.541 För den särskilt noggranna besiktningen av barnmatsburkar 
kompletterades traditionell syning med maskinell kontroll.542 

 
Under 1960-talet gick allt mera arbetstid i synkamrarna åt till direktpackning 
vid kylrören.543 Packmaskiner, som var ¾-automatiska, liksom tillhörande kar-
tongklistringsmaskiner installerades 1964, och tre år senare hade emballe-
ringen blivit mekanisk vid ungefär hälften av företagets maskinlinjer.544 Målet 
var emellertid att driva mekaniseringen ännu längre genom ”krympplastför-
packning, automatisk kartongpackning och så småningom bulkpallning”.545 
Metoden att förpacka flaskor i krympplast hade uppfunnits och utvecklats inom 
PLM på 1960-talet, och från i varje fall 1967 återfanns särskilda plastmaskin-
skötare i synkammaren.546 Synarnas arbete underlättades nu väsentligt genom 
att produkterna direkt efter kontrollen placerades på lastpallar, som på maskinell 
väg överdrogs med krympplast. En stor maskin som skötte såväl glaspallning 
som inplastning introducerades 1974.547  
 
Trots att arbetet i synkammaren underlättades av nya tekniska hjälpmedel – 
samtidigt som kvaliteten på produkterna säkrades – föreföll synarna generellt 
mera missnöjda med situationen än maskinskötarna. Orsaken var troligen att 
synarna i högre grad var bundna till en speciell plats på avdelningen och 
möjligen uppfattade sina uppgifter som mindre omväxlande. Därför blev de 
oftare sjuka och stannade kortare tid på företaget än maskinskötarna, som trots 
värme och buller verkade trivas bättre. ”Det monotona, oftast själlösa arbetet i 
synarhallen sliter på människorna”, noterades i tidningen Fabriksarbetaren 
1972.548 Den stora utmaningen för företagsledningen blev därför att rekrytera 
synare i tillräckligt antal. 

 

                                                        
540 PLM-nytt, 6/1967, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
541 Anderson, 1976, s. 4:35. 
542 PLM-nytt, 6/1968, Surte glasbruksmuseums arkiv. 
543 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:2: och Företagsnämndens protokoll 4/10 1961, vol. 
A 2:5, SE/GLA/14080. 
544 PLM-nytt, 1964, PLM-nytt, 6/1967, vol. L 1:3, SE/GLA/14080; PLM-nytt, 6/1968, Surte 
glasbruksmuseums arkiv. 
545 PLM-nytt, 6/1967, L 1:3, SE/GLA/14080. 
546 Brevkopior, vol. B 1:21, PLM-nytt, 6/1967, vol. L 1:3, Personalstatistik, vol. H:1, SE/GLA/14080; 
Enl. intervju med en person, som var nyanställd synare i januari 1966, fanns då inga plastmaskiner i 
synkammaren, Surte 2015-02-17 (min anm.).  
547 Glasblåsar´n, 4/1974, vol. L 1:3, Utredningar, rapporter, vol. F 12:8, SE/GLA/14080. 
548 Fabriksarbetaren, 12/1972. 
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Då den stora avflyttningen misstänktes bero på försämrad kvalitet av synar-
utbildningen vände sig företaget i januari 1962 till Personaladministrativa rådet 
(PA-rådet) för att få frågan utredd.553 PA-rådet hade bildats av SAF 1952 och 
skulle finansiera arbetslivsforskning och tjäna som konsult för svenska före-
tag.554 Då ingen tydlig koppling mellan personalomsättningen och ”efter-
släpningen i utbildningsprogrammet” kunde påvisas uppdrogs PA-rådet att göra 
en ännu mera omfattande undersökning under våren 1962.555 Denna skulle 
klarlägga orsakerna till den ökade rörligheten och skapa ”underlag för åtgärder 
att på lämpligt sätt begränsa personalflödet”. Fokus skulle ligga på individens 
personliga upplevelser av arbetsplatsen och på påverkbara faktorer som rela-
tionen till ”arbetsbefäl och arbetskamrater” och hur ”hjälpmedel i arbetet, 
arbetsmaterial och arbetsmiljö” upplevdes.556  
 
Den ambitiösa studien 1962 baserades på uppgifter om de synare, som hade 
lämnat Surte de tre närmast föregående åren. Kompletteringar skedde genom 
intervjuer med synare och representanter för personalkategorier, som kom i 
kontakt med synarnas arbete. PA-rådet påtalade i sin slutrapport att totalt 83 
synare hade lämnat Surte under perioden 1959-1961 och att 20 av dessa hade 
försvunnit på grund av ”avsked, pension, dödsfall e.d.”. De resterande 63 perso-
nerna hade slutat beroende på ”missnöje med arbetet, lönen, arbetsförhållanden 
eller skiftet”. Vidare framgick att 47 av synarna hade slutat innan de varit an-
ställda i tre år, och att första året – vilket också inkluderade utbildningen – varit 
det mest kritiska. Resultat från företagets egna lämplighetsprövningar visade att 
förhållandevis många ”med uppmätt hög begåvning” sagt upp sig, vilket 
bedömdes som ”ofördelaktigt för företagets rekryteringsplanering”. Enligt ut-
redarna hörde de äldre synarna till den mest stabila arbetskraften och slutade 
sällan beroende på missnöje.557 
 
En granskning av tidigare bostadsorter visade en jämn fördelning av synare från 
Surte med omnejd, från städer och från landsbygd.558 Bakgrunden för samtliga 
83 synare, som hade lämnat glasbruket var varierande, men noteras kan att drygt 
30 % hade ett förflutet inom verkstadsindustri, vilken genom sin mekanisering 
hade paralleller med glasbruket (tabell 9, s. 102). En relativt stor andel hade 
kommit också från jord- och skogsbruk eller kemisk industri. Inte heller i denna 
sammanställning gjordes någon uppdelning efter kön, men om några kvinnor 
förekom hörde de sannolikt till någon av grupperna med tidigare anställning 
inom textil- och livsmedelsbranschen. Någon uppföljning av vilka arbeten 
synarna valde efter att ha lämnat Surte har jag inte gjort. Troligt är att flera av 

                                                        
553 Nilsson & Andersson, 1962, s. 1. 
554 http://www.publikt.se/artikel/ett-arbetsliv-arbetslivet-9807, 2015-11-06;  
Lennerlöf, Lennart, Mitt arbetsliv: en rekonstruerad forskningshistoria, 2003, s. 16 ff. 
555 Nilsson & Andersson. 1962, s. 1.   
556 Nilsson & Andersson, 1962, “Inledning” och s. 5. 
557 Nilsson & Andersson. 1962, s. 2, 8, 10, 13, 16-17. 
558 Nilsson & Andersson, 1962, s. 11.  
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Tabell 7: Avgångna synare 1960-1961 – bakomliggande orsaker 
 

 Antal Andel  

Missnöje med lön, 
arbetsförhållanden och skift 43 63,2 % 

 

Överförda till 
maskinskötarutbildning 7 10,3 % 

 

Överförda till andra 
avdelningar 7 10,3 % 

 

Avskedade 3 4,4 % 
 

Pensionerade 5 7,4 % 
 

Avlidna 3 4,4 % 
 

Summa 68 100,0 % 
 

Källa: PM Synaravdelningen – personalfrågor, vol. F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
 
 
Tabell 8: Rekryterade synare 1960-1961   
      

 Antal Andel 

Nyanställda 76 97,4 % 

Överförda från andra 
avdelningar 2 2,6 % 

Summa 78 100,0 % 

Källa: PM Synaravdelningen – personalfrågor, F 3 E:9, SE/GLA/14080. 
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553 Nilsson & Andersson, 1962, s. 1. 
554 http://www.publikt.se/artikel/ett-arbetsliv-arbetslivet-9807, 2015-11-06;  
Lennerlöf, Lennart, Mitt arbetsliv: en rekonstruerad forskningshistoria, 2003, s. 16 ff. 
555 Nilsson & Andersson. 1962, s. 1.   
556 Nilsson & Andersson, 1962, “Inledning” och s. 5. 
557 Nilsson & Andersson. 1962, s. 2, 8, 10, 13, 16-17. 
558 Nilsson & Andersson, 1962, s. 11.  
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Den kontinuerliga skiftgången hade många svårt att anpassa sig till. Framförallt 
skapade arbetstiderna en rad sociala problem och inte minst familjelivet 
påverkades. Mycket av kritiken riktades mot ackordssystemet och dess upp-
byggnad. Bland annat upplevde synarna det svårt att själva räkna på ackords-
systemet och därför kunna kontrollera sin förtjänst. Orättvist var också att ingen 
helgersättning betalades ut och att kvinnliga synare hade lägre lön än man-
liga.561  

 
Utbildningen fick också en del negativa kommentarer som att nybörjare inte 
fick tillräcklig information och att den praktiska delen borde förbättras. Be-
träffande arbetsledningen övervägde positiva synpunkter även om översynarna 
föreföll ha för litet tid för personalledning och ägnade för mycket uppmärk-
samhet åt kontroll av synarnas arbete. Slutligen fanns en rad synpunkter på 
arbetsorganisationen, och bland mycket annat framhölls dålig kommunikation 
mellan de fyra skifteslagen i synkammaren. Även med maskinavdelningen var 
samarbetet bristfälligt, och ”då man ej kunnat samordna arbetsuppgifter och 
arbetskrav” hade ”svårartade konflikter” uppstått. Däremot upplevdes förhål-
landet och samarbetet synare emellan inom respektive skiftlag som gott.562  

 
PA-rådets redovisning blev en dyster läsning för bruksledningen på Surte. Den 
bekräftade vad den tidigare undersökningen från 1960-1961 hade kommit fram 
till, nämligen fortsatt missnöje med ”lön, arbetsförhållanden och skift”.563 Den 
stora utmaningen under de kommande åren blev rekryteringen av synare i till-
räckligt antal och försöken att minska personalomsättningen. Detta kunde enligt 
PA-rådets rekommendationer ske bland annat genom översyn av utbildning, 
arbetsorganisation, ackordssystem och intern kommunikation samt inte minst 
genom förbättring av arbetsmiljön.564 En direkt effekt av konsulternas åtgärds-
förslag blev att företagsledningen beslutade tillsätta olika arbetsgrupper, som 
främst skulle utforma ”kompletteringar till utbildningsprogrammet och rekryte-
ringssystemet”.565  
 

Synkammaren – ett hopplöst fall 
Trots utredarnas förslag till åtgärder förefaller synkammaren ha förblivit ett 
”sorgebarn” under hela 1900-talet, och bruksledningen verkar aldrig ha kommit 
till rätta med missförhållandena. Intressant att notera är hur synare redan vid 
förra sekelskiftet beklagat sig över den höga arbetstakten, problemen med ny-
börjare och den dåliga arbetsmiljön: 
                                                        
561 Nilsson & Andersson, 1962, s. 29, 33-34; I början av 1962 meddelas att lika lön mellan manliga och 
kvinnliga synare införts, enl. Surteglimtar 2/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
562 Nilsson & Andersson, 1962, s. 35, 37-38, 40-43, 45. 
563 PM Synaravdelningen – personalfrågor, F 3 E: 9, SE/GLA/14080; 
Bland de sammanlagt 52 intervjuerna hade 843 kommentarer registrerarats. Synarna stod för 435 av 
kommentarerna av vilka 341 var negativa, Nilsson & Andersson, 1962, s. 21. 
564 Nilsson & Andersson, 1962, s. 49-57. 
565 Nilsson & Andersson, s. 2. 
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männen rörde sig till någon verkstadsindustri med bättre arbetsmiljö och högre 
löner än vid glasbruket, vilket i så fall förstärker bilden av glasindustrins dåliga 
förhållanden och villkor. Samtidigt kan man konstatera att nog få från brukets 
andra avdelningar sökte sig till synkammaren. De som arbetade där hade 
vanligtvis börjat som synare direkt efter anställningen på glasbruket. 

 
 
Tabell 9:  Avgångna synare 1959-1961 – tidigare anställningar  

 

 Antal Andel 

Verkstadsindustri 26 31,3 % 

Kemisk industri 13 15,7 % 

Jord- och skogsbruk 12 14,5 % 

Livsmedelsbranschen 9 10,9 % 

Transport 6 7,2 % 

Textilindustri 6 7,2 % 

Byggnadsindustri 5 6,0 % 

Övrigt 6 7,2 % 

Summa 83 100,0 % 

Källa: Nilsson & Andersson, Synarnas arbete vid Surte glasbruk. En intervjuundersökning, 
Personaladministrativa rådet, Göteborgsavdelningen, Mars 1962, s. 12, Arbetsstudieavdelningens 
handlingar, vol. F 3 E:13, SE/GL/14080. 

 
 
Vidare intervjuades 21 synare liksom ett 30-tal representanter för företags- och 
arbetsledning samt maskin-, emballage- och transportpersonal, vilka på olika 
sätt mötte synarna i det dagliga arbetet.559 Mest kritik från synarna fick själva 
arbetet, där tempot ansågs vara för högt inte minst för nybörjarna, hanteringen 
för tung och rörelserna i många fall för ensidiga. Packningen var också stressig 
och tidvis tung samtidigt som vissa förpackningar var svårhanterliga. Därtill 
kom att själva arbetsplatsen var kall, dragig och bullrig och i vissa fall trång.560 
                                                        
559 Nilsson & Andersson, 1962, s. 16-17;  
Till arbetsledningen i intervjuundersökningen räknades chefen för synkammaren, chefen för kvalitets-
kontrollen, översynarna med assistenter, kontrollsynarna samt en instruktör – sammanlagt 14 personer, 
Nilsson & Andersson, 1962, s. 17. 
560 Nilsson & Andersson, 1962, s. 22-23, 26-27. 
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Vi såg en trasig stol vid bortre omsyningsbordet. Ett knäckt pappers-
ställ med ett stag av vassa spikar utstickande och det andra staget 
knäckt med vassa flisor som ett farligt hot för fötter som kanske inte 
alltid är tillräckligt skyddade. 
 
Personligen upphör jag aldrig att förvåna mig över att man icke 
förfogar över ett någorlunda ljudisolerat vilrum i omedelbar anslut-
ning till fabrikslokalen. Matsalen är för avsides belägen liksom om-
klädningsrummen som i sin tur inte är någon lämplig plats för vila 
och rekreation. Bullret är mycket tröttande och de människor som 
arb. i denna miljö bör få vila sig i ett tyst vilrum de pauser som är 
avsedda härför. 
 
Surte den 24 aug. 1970              
N.N.     Företagsläkare 567 

 
Sammanlagt har jag intervjuat tre män och tre kvinnor med erfarenhet från syn-
kammaren. För männen hade syningen närmast varit en introduktion innan de 
blev maskinskötare eller maskinställare. En av kvinnorna hade däremot varit 
synare över tio år och de andra två kortare tid. Följaktligen inriktar jag mig här 
på dessa kvinnors minnen av sitt arbete. Alla tre kunde fortfarande på ett sakligt 
sätt beskriva hur de olika momenten gick till, men under samtalens gång 
inflikades också mera personliga och oftast negativa kommentarer om arbetet. 
Frågor om själva arbetsmiljön besvarades inte heller i särskilt positiva ordalag. 
Bullret var besvärligt och att prata i vanlig samtalston var tydligen svårt: ”om 
man ’gapade’ lite hörde man vad man sa.568 Om du tänker dig glasflaskor, som 
går på ett band […], vi säger att de var tre meter breda, tre-fyra meter breda, så 
klirrade det hela tiden. De stod ju med ett sådant mellanrum och så går ju bandet 
litet hackigt så här”.569 Vidare var besiktningen vid lamporna tröttande för 
ögonen: ”en satt vid bandet och synade, sedan gick vi runt, var 20:e minut måste 
man byta för det där ljuset var inte bra för ögat, flaskorna snurrade runt på ban-
det”.570 Hanteringen och packningen var också krävande: ”de är ganska tunga, 
vinflaskorna” och även travningen av färdigpackade paket på lastpallar slet på 
kroppen.571 Bundenheten till bandet i synkammaren framhölls också som nega-
tivt, då man inte ens kunde gå på toaletten om ingen avlösare fanns att tillgå. 
”Då fick någon komma och ställa sig, för när flaskorna rusar fram, då går det 
inte att gå därifrån”.572 Detta gjorde att passningen av arbetstiderna ansågs vara 
särskilt viktig:  

 

                                                        
567 Företagshälsovård 1965-1976, vol.  F 3 F:17, SE/GLA/14080. 
568 Intervju, 2013-03-01. 
569 Intervju, 2016-07-25. 
570 Intervju, 2013-03-01. 
571 Intervjuer, 2015-02-18 och 2015-02-19. 
572 Intervju, 2012-03-01. 
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Vi tror också att dät för Herr Patron berättats att vi kan syna upp på 
kortare tid. Något kan dätta lyckas och dät är ju hvad vi äftersträfvar, 
män då får alla vara hemma i arbetet, och så får vi ej taga någon som 
hälst rast, utan får en smula mat och så ögonblickligen tillbaka i 
arbete igen. Skulle vi taga vanliga raster hinna vi ej med. 
 
Vid syning fodras att helt och odelat ovilkorligen tankens närvaro är 
fästad vid arbetet, för att kunna uppfatta allt som härmed är förbundit 
och må iaktagas, för att få allt på rätt plats här är mer att iaktaga än 
hvad den som ej praktiserat saken någonsin kan ana, huru bunden 
tanken härvid är kan man förstå däraf. Att om en fråga framställes 
till en som synar som fodrar svar, må arbetet ovilkorligen afbrytas 
för att ej olägenheter skall uppstå. Aldra värst äro vi utsatta då nya 
pojkar och i synnerhet synare börja som ej förut undervisats något, 
man må då uti alla däras rörelser följa dem för att förhindra fel och 
farliga olägenheter, allt sådant återfaller på den eller de som synar.  

 
Om vintern är aldrig så svår får vi likväl stå kvar i sådana förfärliga 
genomdrag som dät då är. Dät händer ju ej så sällan man kan frysa 
så att känslen är borta i synnerhet i händerna, och man må ändå stå 
kvar.566 

 
Trots ambitionen under 1960-talet att lösa problemen verkade dessa sålunda 
kvarstå i synkammaren. Avskräckande var troligen bland annat den fortsatt 
dåliga arbetsmiljön på synaravdelningen, där inga påtagliga förbättringar 
förefaller ha gjorts sedan synarutredningen 1962. År 1970 gav företagsläkaren 
följande rapport efter en fabriksrond:  

 
Synkammaren:  
Gav samma bullriga och trånga intryck som tidigare. Här finns 
många synpunkter att framlägga. Jag nöjer mig dock med att påpeka 
dagens trängsel, upplevelse av ofysiologiskt pallningsarb. hos små-
växta kvinnor som skall lyfta upp till kanske 10-15 ton glasflaskor per 
dag. Med högt slitage på axlar och ryggar, det enformiga skiftearbe-
tet. Detta måste vara en stark utmaning till forskare och distr.tekniker 
att här komma med verkligt genomgripande nyheter. 
 
Som en glad överraskning såg vi ing. V. Saxälvs pallastare som är det 
enklaste och mest effektiva vi hittills sett i den vägen och vars vidare 
utveckling vi ser fram emot. 
 

                                                        
566 Brev till patron Rhedin, april 1904, vol. F II:5, SE/GLA/14078. 
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alltid är tillräckligt skyddade. 
 
Personligen upphör jag aldrig att förvåna mig över att man icke 
förfogar över ett någorlunda ljudisolerat vilrum i omedelbar anslut-
ning till fabrikslokalen. Matsalen är för avsides belägen liksom om-
klädningsrummen som i sin tur inte är någon lämplig plats för vila 
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Surte den 24 aug. 1970              
N.N.     Företagsläkare 567 
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567 Företagshälsovård 1965-1976, vol.  F 3 F:17, SE/GLA/14080. 
568 Intervju, 2013-03-01. 
569 Intervju, 2016-07-25. 
570 Intervju, 2013-03-01. 
571 Intervjuer, 2015-02-18 och 2015-02-19. 
572 Intervju, 2012-03-01. 

104 

 
Vi tror också att dät för Herr Patron berättats att vi kan syna upp på 
kortare tid. Något kan dätta lyckas och dät är ju hvad vi äftersträfvar, 
män då får alla vara hemma i arbetet, och så får vi ej taga någon som 
hälst rast, utan får en smula mat och så ögonblickligen tillbaka i 
arbete igen. Skulle vi taga vanliga raster hinna vi ej med. 
 
Vid syning fodras att helt och odelat ovilkorligen tankens närvaro är 
fästad vid arbetet, för att kunna uppfatta allt som härmed är förbundit 
och må iaktagas, för att få allt på rätt plats här är mer att iaktaga än 
hvad den som ej praktiserat saken någonsin kan ana, huru bunden 
tanken härvid är kan man förstå däraf. Att om en fråga framställes 
till en som synar som fodrar svar, må arbetet ovilkorligen afbrytas 
för att ej olägenheter skall uppstå. Aldra värst äro vi utsatta då nya 
pojkar och i synnerhet synare börja som ej förut undervisats något, 
man må då uti alla däras rörelser följa dem för att förhindra fel och 
farliga olägenheter, allt sådant återfaller på den eller de som synar.  

 
Om vintern är aldrig så svår får vi likväl stå kvar i sådana förfärliga 
genomdrag som dät då är. Dät händer ju ej så sällan man kan frysa 
så att känslen är borta i synnerhet i händerna, och man må ändå stå 
kvar.566 

 
Trots ambitionen under 1960-talet att lösa problemen verkade dessa sålunda 
kvarstå i synkammaren. Avskräckande var troligen bland annat den fortsatt 
dåliga arbetsmiljön på synaravdelningen, där inga påtagliga förbättringar 
förefaller ha gjorts sedan synarutredningen 1962. År 1970 gav företagsläkaren 
följande rapport efter en fabriksrond:  

 
Synkammaren:  
Gav samma bullriga och trånga intryck som tidigare. Här finns 
många synpunkter att framlägga. Jag nöjer mig dock med att påpeka 
dagens trängsel, upplevelse av ofysiologiskt pallningsarb. hos små-
växta kvinnor som skall lyfta upp till kanske 10-15 ton glasflaskor per 
dag. Med högt slitage på axlar och ryggar, det enformiga skiftearbe-
tet. Detta måste vara en stark utmaning till forskare och distr.tekniker 
att här komma med verkligt genomgripande nyheter. 
 
Som en glad överraskning såg vi ing. V. Saxälvs pallastare som är det 
enklaste och mest effektiva vi hittills sett i den vägen och vars vidare 
utveckling vi ser fram emot. 
 

                                                        
566 Brev till patron Rhedin, april 1904, vol. F II:5, SE/GLA/14078. 
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ningen och svaren redovisades 1970. I intervjuundersökningen deltog 102 
personer (1/3 av samtliga skiftarbetare vid de tre bruken) och fördelningen 
kvinnor/män var ungefär jämn. Vid Surte hade 51 % av skiftarbetarna en 
maka/make som också arbetade skift. Av dessa skiftarbetande par var det hela 
75 % som arbetade i olika skift.579 I mitten av 1970-talet förkortades skift-
arbetarnas arbetstid från då lagstadgade 40 timmar till 36 timmar per vecka, 
varvid ett femte skiftlag inrättades.580 Skiftarbetet upplevdes i många fall som 
problematiskt genom att det bland annat förorsakade störningar i dagsrytmen 
och ledde till sömnsvårigheter.581 Samtidigt kunde flera familjer lösa barnpass-
ningen genom att föräldrarna avlöste varandra.582 
 

Löner – strejk! 
Lönerna reglerades genom kollektivavtal mellan Sveriges Buteljglasbruksför-
bund och Svenska Fabriksarbetareförbundet, vartill kom vissa lokala överens-
kommelser.583 Betalningen till maskinpersonal och synare innefattade en fast 
del per timme oavsett hur mycket den anställde producerade. Därtill kom ett 
bonusackord, som var en rörlig del och som utgick ifrån antalet tillverkade och 
godkända glas.584 De synare som arbetade vid samma kylrör utgjorde en 
ackordsgrupp. Detta innebar i praktiken att förtjänsten blev ett resultat av grup-
pens gemensamma prestation. Hur många som skulle arbeta vid respektive 
kylrör beräknades i sin tur utifrån olika produkters poängvärden och hyttans 
maskinhastighet. ”Detta poängvärde är ett uttryck för den tid som åtgår att syna 
och packa 1 000 glas vid normalprestation. Poängvärdet eller tiden sättes med 
hänsyn till svårigheten att syna produkten och även med hänsyn till för-
packningssättet”. Om värdet på produkterna var satt till exempelvis 120 poäng 
skulle 1 000 glas synas och packas på ungefär 70 minuter. Normalprestationen 
för synaren bedömdes i detta fall ligga på 14 glas i minuten, och ackordsgruppen 
skulle då bestå av fem personer.585 Utöver timlönen och bonusackordet hade 
både maskinpersonal och synare skifttillägg samt lördags- och söndagsersätt-
ning.586 Löneuträkningen var en grannlaga uppgift och kunde gå till på följande 
vis 1950: 

 
 

                                                        
579 Skiftundersökning, vol. F 12:8, SE/GLA/14080. 
580 Glasblåsar´n, 4/1974, vol. L 1:3 och Utredningar, rapporter (skiftarbete etc), vol. F 12:8, 
SE/GLA/14080. Intervju, 2015-02-19. 
581 Skiftundersökning, vol. F 12:8, SE/GLA/14080. 
582 Fabriksarbetaren, 2/1963. 
583 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:6, SE/GLA/14080. 
584 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:6 och Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
585 Arbetsstudieavdelningens handlingar, vol. F 3 E:6, SE/GLA/14080;  
Exakt tid för syning och packning var 69,77 minuter, normalprestationen var 14,3 glas/min och 
personalens storlek 4,6 personer enl. arbetsstudieavdelningens beräkningar (vol. F 3 E;6). 
586 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
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Det värsta var om man försov sig på morgonen när man började […] 
om man kom en kvart, tjugo minuter för sent tog alla två flaskor, slog  
(ihop) dem så här, så alla skulle se vem som kom för sent.573  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att synararbetet upplevdes som långtråkigt. Att 
två av synarna oberoende av varandra framhöll möjligheten att få en krona extra 
om de upptäckte glassplitter i barnmatsburkar kan nog tolkas både som att 
förtjänsten var eftertraktad och som att en extra sporre i det löpande arbetet 
uppskattades.574 Social samvaro var närmast omöjligt att ha i synkammaren:  
 

Du kunde inte prata med någon, när du stod och synade vid bord, det 
gjorde man när man packade […] i andra fall satt du vid spegeln och 
där satt du ensam. Jag tror att många inte trivdes med det […] ja det 
blev inte den gemenskapen eller vad jag ska säga, man kände sig 
ensam – och monotont arbete, tråkigt arbete.575  

 
Annorlunda var det exempelvis på dekoreringsavdelningen, där betingsliknande 
arbete gav möjlighet till flera raster och mera gemenskap. 
 

Man hade sååå roligt när jag jobbade i dekoreringen, vi hade sååå 
roligt, det var inte. […] Man jobbade ju jättehårt så man kunde få 
rast.576  

 
Jag är medveten om att dessa informanter ingalunda kan representera alla synare 
med individuella erfarenheter och olika åsikter om arbetet. Kvarstår gör dock 
att mina intervjuer i stort bekräftat resultaten i de tidigare gjorda synarunder-
sökningarna. 
 

Arbetstid 
För personalen i själva produktionen – främst maskinpersonal och synare – 
gällde arbete i treskift. Skiftgången var kontinuerlig och indelad i passen 06:00-
14:00, 14:00-22:00 och 22:00-06:00.577 Kontinuerlig drift infördes 1952, och 
genom reformen fick maskinskötare och synare mera söndagsarbete men flera 
lediga helgdagar och lördagskvällar.578 När 40 timmars arbetsvecka skulle 
genomföras tillsattes en arbetsgrupp med representanter för de tre emballage-
glasbruken Surte, Limmared och Hammar. Syftet var att undersöka arbetarnas 
inställning till skiftarbete liksom hur detta kunde påverkas av arbetstidsförkort-

                                                        
573 Intervju, 2016-07-25. 
574 Intervjuer, 2016-02-15 och 2015-02-19. 
575 Intervju, 2016-07-25. 
576 Intervju, 2016-07-25. 
577 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
578 Fogelberg, 1962, s. 14; P.M. angående kontinuerlig drift, vol. A:2, SE/GLA/14080;  
Intervju, 2013-02-07. 
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573 Intervju, 2016-07-25. 
574 Intervjuer, 2016-02-15 och 2015-02-19. 
575 Intervju, 2016-07-25. 
576 Intervju, 2016-07-25. 
577 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
578 Fogelberg, 1962, s. 14; P.M. angående kontinuerlig drift, vol. A:2, SE/GLA/14080;  
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”egentlig industri” visade mycket riktigt att löneutvecklingen för synare 1966-
1970 hade varit ogynnsam. Skillnaden mellan deras löner och medelförtjänsten 
i Göteborgsregionen hade alltid varit stor, men hade tydligen förvärrats 1969. 
Visserligen hade någon återhämtning skett 1970, men trots detta låg medel-
förtjänsten (exklusive olika tillägg) 14 % under medelförtjänsten i regionen.595 
Under åren 1966-1969 skedde en långsam ökning av lönen och under perioden 
1969-1970 en något större höjning.596 Både statistik från företaget och löne-
uppgifter från fackföreningen visar att synarnas förtjänst ökat ytterligare 
1971.597 I intervjuerna nämndes att en höjning ägt rum efter strejken, men i 
vilken utsträckning just dessa protester inverkat har inte kunnat kontrolleras. 
Ändå föreföll synarna känna sig fortsatt missgynnade, vilket en odaterad pro-
testlista gjord någon gång mellan 1971 och 1977 visar. ”Vi protesterar på det 
bestämdaste över den dåliga lokala uppgörelsen för synaravd. Vi kräver den 
fasta delen à 0:95 öre utöver 2:60”, var då kravet från synkammaren. 598 

 
Slutsatsen är att det låga löneläget för synarna i hög grad bidrog till den stora 
omsättningen. Noteras bör emellertid att inte alla synare, som lämnade syn-
kammaren, flyttade från glasbruket utan att några fortsatte att utbilda sig till 
maskinskötare eller i varje fall till maskinbiträden. Flera exempel finns på 
personer som gjorde karriär på detta sätt, bland annat en man som 1969 efter 
genomgången kurs i synarskolan fick arbete som synare. Redan året därpå 
vidareutbildade han sig och blev först maskinbiträde 1971 och slutligen 
maskinskötare 1972.599 I praktiken var emellertid nämnda vidareutbildningar 
förbehållna männen. Forskning har visat att yrkesskicklighet sällan förknippas 
med kvinnligt arbete inte ens när det var jämbördigt med männens. Att 
kvinnorna därför var utlämnade till mera rutinmässiga uppgifter återkommer 
jag till.600  
 

Yrkesskicklig, kunnig eller olärd? 
Modern produktion diskuterades i Surtes personaltidning 1955 under rubriken 
Ny teknik revolutionerar industrin – automation framtidsmelodin.601 ”Dessa 
tänkande maskiner gör en frågande inför vad framtiden har i sitt sköte. Vad skall 
det bliva av människan, och vilka sociala och ekonomiska följder uppstår 

                                                        
595 Förhandlingsprotokoll 1956-1968, vol. F 3 F:7, SE/GLA/14080. 
596 1966-1969: Medeltal av tidlön och ackord från 8:62 kr till 9:17 kr resp. Medeltal inkl. skifttillägg 
och helgdagslön från 9:75 kr till 11:14 kr. 
1969-1970: Medeltal av tidlön och ackord från 9:17 kr till 10:65 resp. Medeltal inkl. skifttillägg och 
helgdagslön från 11:14 kr till 12:86 kr.  
Källa: Löneutveckling för synare 1966-1970, vol. F 3 F:7, SE/GLA/14080. 
597 Förhandlingsprotokoll 1956-1968, vol. F 3 F:7 och Avtalsförhandlingar 1963-1973, Svenska 
Fabriksarbetareförbundet, avd. 246, Surte, vol. F 3 G:22, SE/GLA/14080.  
598 Protestlista, Svenska Fabriksarbetareförbundet, avd 246 Surte, vol. F 3 G:17, SE/GLA/14080. 
599 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
600 Wikander, 1988, s. 224. 
601 Surteglimtar, 5/1955, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
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Kassören fick åka till Göteborg och hämta pengar. Då hade vi räknat 
ut vad var och en skulle ha och då hade vi remsor där det stod. Då 
satt vi tre stycken. Jag satt och läste på remsor så var det Rut, hon 
räknade pengar, och Hans han hade maskinen där man tryckte, så 
det kom växelpengar också. Där satt vi och plockade i pengar i kuvert 
och det var 6-700 stycken. Vi kunde inte lägga igen kuverten förrän 
allt var färdigt för hade det blivit fel på något vis, då fick man börja 
greja.587 

 
En tvådagarsstrejk utbröt på Surte 1970, då 165 arbetare på synaravdelningen 
lade ned arbetet och krävde höjd lön.588 Dåvarande fackordföranden minns hur 
hela produktionen stannade upp, när synarna vägrade utföra sitt arbete. När han 
blev nedkallad till fabriken kl 22 den aktuella kvällen 1970 satt de strejkande 
på golvet. ”Vill ni att jag ska börja förhandla, då får ni börja jobba igen! Arbets-
givaren ställer inte upp så länge ni sitter där”, förklarade han.589 Den vilda 
strejken på Surte – liksom strejker på ett flertal andra arbetsplatser i Sverige – 
kan ses som efterdyningar av den omfattande gruvstrejken 1969 vid LKAB.590 
Sådana strejker blev särskilt vanliga i början av 1970-talet på arbetsplatser med 
stor andel invandrare. Inte sällan togs initiativet av industriarbetare med ett 
förflutet som studenter. Tanken var att små lokala arbetskonflikter skulle sprida 
sig i hela Sverige och leda till protester på nationell nivå.591 Upphovet till 
gruvarbetarnas protester var konflikten ”mellan en långt driven mekanisering 
och den enskilda arbetarens krav på mer mänsklighet och trivsel i arbets-
processen”.592 Deras aktion ledde till ökad medvetenhet om liknande problem 
inom en rad företag och till att allt flera arbetare protesterade.593 

 
Lönefrågan ställdes uppenbarligen på sin spets 1970. Enligt ett fackförenings-
protokoll krävde synargruppen inför kommande löneförhandlingar att repre-
senteras av fyra förhandlare förutom ordinarie tre representanter från fack-
avdelningen. Motiveringen löd att synarna hade ”det mesta och tyngsta arbetet”, 
var ”den största gruppen arbetare vid bruket” samt ”hade den största bland-
ningen av utländsk arbetskraft vid Surte”. Mötesdeltagarna instämde i att 
synarna hade låga löner men framhöll att det även fanns andra kategorier i 
samma situation vid glasbruket. Efter omröstning godkändes emellertid en 
utökning av tre personer från synarsidan.594 Statistik gjord av Svenska Arbets-
givareföreningen och Svenska Verkstadsföreningen beträffande glasbruken och 
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”egentlig industri” visade mycket riktigt att löneutvecklingen för synare 1966-
1970 hade varit ogynnsam. Skillnaden mellan deras löner och medelförtjänsten 
i Göteborgsregionen hade alltid varit stor, men hade tydligen förvärrats 1969. 
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fasta delen à 0:95 öre utöver 2:60”, var då kravet från synkammaren. 598 
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Modern produktion diskuterades i Surtes personaltidning 1955 under rubriken 
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Kassören fick åka till Göteborg och hämta pengar. Då hade vi räknat 
ut vad var och en skulle ha och då hade vi remsor där det stod. Då 
satt vi tre stycken. Jag satt och läste på remsor så var det Rut, hon 
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och det var 6-700 stycken. Vi kunde inte lägga igen kuverten förrän 
allt var färdigt för hade det blivit fel på något vis, då fick man börja 
greja.587 
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Zembala visar hur ny teknologi skapade en helt ny grupp yrkesmän bestående 
av maskinister, formmakare och ingenjörer inom den amerikanska glasindus-
trin. Arbetare som behärskade de nya maskinerna blev nyckelpersoner i produk-
tionen istället för glasblåsarna.607 Hierarkin inom glasbruket baserades nu på 
specialisering och inte på överföring av kunskap från äldre arbetare till yngre. 
Med mekaniseringen från och med 1910-talet hade detta blivit uppenbart även 
på Surte, där majoriteten av glasblåsarna aldrig skolade om sig till maskin-
skötare.608 Eftersom hantverkskunskapen i princip saknade betydelse i det nya 
yrket ledde förändringen till att andra än glasblåsare kunde göra karriär på lika 
villkor. En av Zembalas slutsatser var just att kvalificerade glasarbetare till den 
maskinella produktionen lättare kunde rekryteras även utanför den gamla 
glasarbetarkåren, då yrkeskunskapen inte längre förmedlades inom familjerna. 
Sökande med tekniska meriter efterfrågades också på Surte, och som vi har sett 
internutbildades maskinskötare till den löpande produktionen från 1940-talet 
och framåt.  

 
Visserligen hade omställningen i den amerikanska glasindustrin ägt rum tidi-
gare än på Surte, men Zembalas huvudfråga om hur kriterierna för yrkes-
skicklighet förändrades i takt med övergången till maskinell produktion är ändå 
relevant.609 Enligt Maths Isacson måste man beakta hur yrken har förändrats 
under den högindustriella epoken med sin rationalitet och storskalighet och 
frågar sig vad som egentligen innefattas i begreppet ”industriella yrkeskunska-
per”. Han skiljer mellan formella och informella yrkeskunskaper och gör dess-
utom en uppdelning i kategorierna praktiska, sociala och kulturella kunskaper. 
Praktiska kunskaper var huvudsakligen formella och innefattade förmågan ”att 
hantera material, maskiner, verktyg och redskap samt att på ett fullgott sätt 
kunna tillverka delar och/eller sätta samman dem till färdiga produkter. Hit 
hörde också att med hjälp av mätinstrument, ritningar och skriftliga instruk-
tioner kontrollera att produkterna/detaljerna stämde med måtten och vid behov 
korrigera mot angivna mått på ritningar och arbetsbeskrivningar”. Dessutom 
förväntades arbetarna behärska traverser, truckar, transportband och annan ut-
rustning för förflyttning av material och produkter. Erforderliga kunskaper 
inhämtades genom en kombination av teoretisk undervisning, muntliga instruk-
tioner och erfarenhet i det dagliga arbetet. Sociala kunskaper kunde vara såväl 
formella som informella och innefattade den sociala organisationen på arbets-
platsen. Det gällde att veta vem som var överordnad liksom sin egen position 
på den horisontala och den vertikala nivån. Hierarkin med chefer och underord-
nade fanns skriftligt dokumenterad, medan upplevelsen av arbetet och platsen 
bland kollegorna påverkades av ”arbetsuppgifter, ålder, kön, etnisk tillhörighet 
eller personlig läggning”. Kulturella kunskaper var enbart informella och ofta 
nära förknippade med sociala. De avsåg ”värderingar, normer och andra regler 
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609 Zembala, 1984, s. 7, 12. 
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härav?”, frågade sig skribenten och syftade på den allra nyaste tekniken på 
fabriker i USA. Samtidigt konstaterade han att det visserligen blev möjligt att 
spara in mycket arbetskraft, men att tekniken också ”skapar många nya jobb, 
vilka kommer att bli mindre tunga och framförallt trevligare. Det kommer 
således att behövas flera konstruktörer, övervakare och servicemän”. Utveck-
lingen på Surte skulle gå fortare än anat, och redan ett par år senare var automa-
tionen än mera utvecklad i en nybyggd hytta, där 15 amerikanska flaskblås-
ningsmaskiner vardera kunde ”spotta ut” 200 000 glas per dygn.602 Tidigare har 
beskrivits vilken typ yrken som efterfrågades efter mekaniseringen, och närmast 
kommer jag att reflektera över hur yrkesskicklighet kunde mätas och värde-
rades. 

 
Förändringen på Surte hade paralleller med porslinsindustrin inom vilken 
Wikander urskiljer fyra olika produktionsavsnitt. Under den hantverksmässiga 
perioden, som i Surtes fall omfattade 1862-1910, berodde slutresultatet på 
individens förmåga att hantera glasmassan med enkla redskap. Mekaniserings-
perioden 1911-1925 karaktäriserades av att maskiner började användes och 
efter hand blev enklare att sköta. Rationaliseringsperioden 1926-1951 prägla-
des av att all manuell produktion upphörde. Genom ytterligare tekniska lös-
ningar för effektivare produktion blev de anställda än mera bundna till maski-
nernas rytm. Genom automatiseringen inföll slutligen stordriftsperioden på 
Surte 1952-1978, och med Wikanders ord var det då som ”arbetarens hand, kän-
sel, syn och bedömningsförmåga så gott som överallt har förlorat sin bety-
delse”.603 Ur hantverksmässigt perspektiv stämde detta, men jag vill betona att 
yrkesskicklighet fortfarande krävdes inom glasproduktionen även om den blivit 
av helt annat slag. Detsamma gällde porslinsfabriken, där maskinställarnas 
kompetens bestod i att sköta maskinerna, som tillverkade porslinet, och inte i 
att forma detta med sina egna händer. De var utbildade mekaniker, vilka 
tillägnade sig ny kunskap genom löpande fortbildning och rådfrågades om 
maskinerna inför förändringar i produktionen. Jämfört med andra anställda i 
fabriken hade de sålunda mera intressanta och förhållandevis självständiga 
uppgifter.604 Uppenbarligen uppfattade även maskinskötarna på Surte sitt arbete 
någorlunda stimulerande, för trots hög värme och mycket buller i hyttan hade 
de mindre omsättning än framförallt synarna med enklare uppgifter.605 Att 
maskinskötarna med sin specialutbildning samtidigt hörde till de högst avlönade 
bland de kollektivanställda bidrog troligen till att deras stanntid blev längre än 
synarnas.606 Den förhållandevis goda förtjänsten framhölls inte oväntat i ett par 
av intervjuerna. 

 

                                                        
602 Okänd tidning 24/1, 1958 (Sigtunastiftelsens klipparkiv, Q 4: Konsthantverk/industri: Glas och 
porslin 1951-59). 
603 Wikander, 1988, s. 38. 
604 Wikander, 1988, s. 106-107. 
605 Fabriksarbetaren 12/1972. 
606 Övr. handl. rörande personal, vol. F 3 F:13 och Avtalsförhandlingar, vol. F 3 G:24, SE/GLA/14080. 
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ternas svårighetsgrad.617 Avgörande var samtidigt praktiska kunskaper enligt 
Isacsons ovan nämnda beskrivning. Wikander i sin tur gör åtskillnad mellan 
yrkesskicklig, kunnig och olärd och hävdar att olika sysslor kunde värderas 
socialt utifrån självständighet och beroende genom arbetarnas olika möjligheter 
att själva kunna påverka sin arbetstakt.618 Om hennes indelning skulle tillämpas 
vid Surte utifrån redovisad poängsättning borde maskinskötare – och möjligen 
smältare – höra till de yrkesskickliga, synare till de kunniga och städare till de 
olärda arbetarna.619 Värderingen utifrån självständighet eller beroende före-
faller däremot svårare att tillämpa. Det var lika besvärligt för maskinskötarna 
som för synarna att bestämma hastigheten på sina uppgifter, då dessa genom-
gående utfördes i ”maskinreglerad takt”.620 När självständighet och beroende 
istället knöts till arbetsuppgiftens karaktär blev skillnaderna mellan maskin-
skötarna och synarna tydligare. Maskinskötarna hade ett mera självständigt och 
mera avancerat arbete än synarna – även om maskinerna styrde takten. Synarnas 
arbete med kontrollen av det aldrig sinande flödet av flaskor och burkar var 
enformigt och i högre grad kopplat till beroende. Närmast kunde synarna 
karaktäriseras som hjälparbetare, det vill säga personer som visserligen måste 
ha viss yrkeskunskap, men som inte gjorde huvudarbetet utan istället hjälpte till 
att slutföra det.621 Såsom hjälparbetare hamnade de därmed enligt min be-
dömning bland de kunniga trots förhållandevis höga poäng för yrkesskicklig-
het och ansvar. Eftersom städare genomgående värderades lågt hörde dessa till 
den olärda kategorin.  
 
Arbetsorganisationen på Surte glasbruk var liksom övrig industri under 1900-
talet baserad på teorin om Scentific management utvecklad av den amerikanske 
ingenjören Frederic Winslow Taylor i slutet av 1800-talet.622 Han förespråkade 
att arbetet uppspaltades i delmoment och att all beslutsrätt inom själva pro-
duktionen flyttades från arbetarna till företagsledningen.623 Sålunda måste 
arbetsprocessen göras ”oberoende av yrket och dess traditioner och av arbetar-
nas kunskaper” och bli ”helt oavhängig av arbetarens färdigheter och helt 
avhängig av arbetsledningens teknik och praxis”.624 Genom tydlig definition 
och tidsberäkning av varje moment kunde system med individuella löner och 
ackord möjliggöras. Avancerade uppgifter värderades högre och graden av 
svårighet bedömdes genom olika mätmetoder.625 Taylorismen i Sverige slog 

                                                        
617 Zembala, 1984, s. 376. 
618 Wikander, 1988, s. 33-34. 
619 Projekt Glasriket: Rapport till 1946 års Glasindustrikommitté, vol. F I:13, Kulrturarvscentrum 
Småland, Växjö. 
620 Wikander, 1988, s. 35. 
621 Wikander, 1988, s. 33. 
622 Kring taylorismen i Sverige finns en omfattande forskning, men jag har valt att inte fördjupa mig i 
detta forskningsläge. 
623 Braverman, Harry, Arbete och monopolkapital – Arbetets degradering i det tjugonde århundradet, 
Kristianstad 1989 (1977), s. 81, 85, 86. 
624 Braverman, 1989, s. 104.  
625 Kyle, 1979, s. 26, 59, 61. 
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i företaget, på den egna arbetsplatsen samt i det egna kollektivet”. För alla 
kategorierna av yrkeskunskaper var språket centralt antingen det gällde att 
förstå instruktioner, kommunicera med överordnade och arbetskamrater eller 
tillgodogöra sig avtal och regler.610 

 
Sociala och kulturella kunskaper skulle framstå som allt viktigare på det mång-
kulturella Surte, men praktisk yrkeskunskap tillmättes ändock störst betydelse. 
Detta framgick redan av en omfattande arbetsvärdering utarbetad på glasbruket 
1943-1947 inför övergång till differentierad lönesättning. Detta arbetsvärde-
ringssystem blev det första i Sverige och skulle efterhand komma att tillämpas 
av en rad företag inom olika branscher.611 Vid tiden för undersökningen hade 
bruket runt 650 arbetare av vilka cirka 110 yrkesskickliga arbetade i mekaniska 
och ”liknande specialavdelningar”.612 Orsaken till arbetsvärderingen var att 
lönerörelsen tenderat att jämna ut lönerna främst genom god arbetskrafts-
tillgång inom den svenska industrin. Följaktligen hade det blivit svårt att 
rekrytera personal till särskilt krävande arbeten och till företag med många 
varierande arbetsuppgifter. Till denna kategori hörde Surte glasbruk, som 
rymde ”arbeten från mycket enkla till mycket svåra arbeten som också krävde 
lång utbildningstid”.613   
 
För att lönesättningen skulle bli ”objektiv och rättvis” tillämpades inom varje 
arbete en poängsättning av yrkesskicklighet, utbildning, erfarenhet, ansvar, psy-
kisk och fysisk ansträngning samt arbetsförhållanden (tabell 10, s.114). Den 
sammanlagda summan kunde bli 1000 poäng. Totalt skulle 39 arbeten värderas 
i samråd med chefer, arbetsledare och fackföreningsrepresentanter.614 I prakti-
ken kom värderingen efter hand att omfatta inte mindre än 57 olika befatt-
ningar.615  Högst poäng fick maskinskötare och lägst fick städare. Jag väljer att 
i detta sammanhang även nämna smältare för att kunna sätta maskinskötarna 
och synarna i relation till andra yrkesgrupper i själva produktionen. Inte oväntat 
låg maskinskötarna i topp inom yrkesskicklighet, utbildning, erfarenhet, ansvar 
och psykisk ansträngning. Även smältare och synare fick höga poäng för yrkes-
skicklighet och ansvar och hade någon form av utbildning. 
 
I arbetsvärderingen anges att yrkesskicklighet, utbildning och erfarenhet 
”betecknar något som arbetaren måste förvärva, innan han lämpligen kan sättas 
att utföra ifrågavarande arbete”.616 Detta anknyter till Zembalas definition av 
skicklighet utifrån arbetarens kunskapsnivå kombinerad med arbetsuppgif-
                                                        
610 Isacson, 2007, s. 157-160. 
611 Hemberg, Per & Lindestam, Allan, ”Lönesättning efter arbetsvärdering (Surtesystemet)”, Särtryck 
ur Industria nr 12, 1947, Stockholm, 1948, s. 3; Ericson, Thomas, Systematisk arbetsvärdering – Ett 
lönesättningsinstrument i närbild, Umeå Studies in Sociology, No 100, 1991, s. 64.  
612 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 3-4. 
613 Rapport, Arbetsvärdering, 16/9 1953, vol. F 3 E:7, SE/GLA/14080. 
614 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 7-10; SE, nr 19, 1950, Pressklipp, vol. F 8:17, SE/GLA/14080. 
615 Rapport, Arbetsvärdering, 16/9 1953, vol. F 3 E:7, SE/GLA/14080. 
616 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 6. 
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617 Zembala, 1984, s. 376. 
618 Wikander, 1988, s. 33-34. 
619 Projekt Glasriket: Rapport till 1946 års Glasindustrikommitté, vol. F I:13, Kulrturarvscentrum 
Småland, Växjö. 
620 Wikander, 1988, s. 35. 
621 Wikander, 1988, s. 33. 
622 Kring taylorismen i Sverige finns en omfattande forskning, men jag har valt att inte fördjupa mig i 
detta forskningsläge. 
623 Braverman, Harry, Arbete och monopolkapital – Arbetets degradering i det tjugonde århundradet, 
Kristianstad 1989 (1977), s. 81, 85, 86. 
624 Braverman, 1989, s. 104.  
625 Kyle, 1979, s. 26, 59, 61. 
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610 Isacson, 2007, s. 157-160. 
611 Hemberg, Per & Lindestam, Allan, ”Lönesättning efter arbetsvärdering (Surtesystemet)”, Särtryck 
ur Industria nr 12, 1947, Stockholm, 1948, s. 3; Ericson, Thomas, Systematisk arbetsvärdering – Ett 
lönesättningsinstrument i närbild, Umeå Studies in Sociology, No 100, 1991, s. 64.  
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616 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 6. 
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surement) ”vilket är standarder för arbetsmoment och för hur lång tid dessa tar. 
Det används för att planera arbetsinsatser och produktionssystem”.628 Från min 
undersökningsperiod efter andra världskriget finns i Surtes arkiv ett flertal 
utredningar gjorda av företagets arbetsstudieavdelning med syftet att rational-
isera tillverkningen.629 Tidigare har också arbetsvärderingen som grund för en 
differentierad lönesättning beskrivits.630 Metoden blev vanlig på svenska 
företag efter att ett arbetsstudieavtal 1948 hade upprättats mellan arbetsmarkn-
adens parter SAF och LO.631 Parallellt skulle enskilda arbetares idéer om för-
bättringar inom produktionen tillvaratagas, och på initiativ av LO fanns en 
förslagsverksamhet på en rad svenska företag under perioden 1946-1977.632 Så 
var fallet även på Surte, där anställda uppmuntrades att komma med egna 
förslag.633 

 
Även om glasarbetet i grunden byggde på taylorismen kom det snarare att 
utformas efter fordistiska principer, vilka spelade en framträdande roll inom 
svensk industri ända in på 1970-talet. Fordismen kan karaktäriseras som 
följer:634 
 

 Få produkter med hög grad av standardisering. 
 

 Specialiserad maskinutrustning. 
 

 Löpande bandproduktion där arbetet följaktligen är maskinstyrt. 
 

 Standardiserade arbetsuppgifter av kortcyklig (1-2 minuter) och 
repetitiv karaktär. Autonomin för arbetaren är minimal. 

 
 Stark hierarki och organisering i funktioner. Planering, styrning, 

kvalitetskontroll sker i specialiserade staber. 
 
 
Under 1960- och 1970-talet började emellertid nya vindar blåsa genom den 
sociotekniska skolan. Tanken var nu att arbetet istället för att vara fragmenterat 
skulle organiseras i självstyrande grupper. Inom dessa skulle medarbetarna ha 
större inflytande över arbetets utförande, tilldelas större ansvar och få mera 
omväxlande uppgifter. Genom större trivsel i arbetet skulle produktiviteten öka. 
Dessutom skulle fast och/eller kompetensbaserad lön gälla istället för lön utifrån 
ackord.635 För Surtes del har jag inte kunnat finna att sociotekniska idéer anam-
mades varken i hyttan eller i synkammaren. Snarare fortsatte fordistiska princi-

                                                        
628 Börnfelt, 2006, s. 13. 
629 Arbetsstudieavdelningens handlingar, bland annat vol. F 3 E:2,5, SE/GLA/14080. 
630 Hemberg & Lindestam, 1948. 
631 Kyle, 1979, s. 60. 
632 Börnfelt, 2006, s. 15. 
633 ”Vad ger förslagsverksamheten dig, företaget och samhället?”, artikel, okänd tidning, vol. A 2:1, 
SE/GLA/14080. 
634 Börnfelt, 2006, s. 14. 
635 Börnfelt, 2006, s. 17-19. 
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Tabell 10: Arbetsvärdering 1947-1953 
 

 Maskin- 
skötare Smältare Synare Städare  

Yrkesskicklighet 243 198 203 128 (250 p) 

Utbildning I 
 78 61 61 31 (80 p) 

Erfarenhet III 
 119 92 94 44 (120 p) 

Ansvar IV 
 150 149 128 71 (150 p) 

Psykisk 
ansträngning V 91 73 65 39 (100 p) 

Fysisk ansträngning 
VI 95 91 99 81 (150 p) 

Arbetsförhållanden 
VII 147 135 96 75 (150 p) 

Summa      923 p      799 p     746 p     469 p (1000 p) 

Källa: Tabell över arbetsvärdering och Rapport, Arbetsvärdering, 16/9 1953, Arbetsstudieavdelningens 
handlingar, vol. F 3 E:7, SE/GLA/14080. 
 
I    ”…händighet, precision, reaktionsförmåga, noggrannhet i att räkna, läsa ritningar, 
anteckna, välja rätt” 
II   ”…intellektuell skolning såsom skolunderbyggnad av varje slag” 
III  ”…den tid som åtgår för att bli fullt kunnig i arbetet, praktisk erfarenhet av 
närbesläktade arbeten, allmän mogenhet osv.” 
IV  ”…inte blott ansvar för anläggning, maskiner och material utan även för andras och 
egen säkerhet och hälsa” 
V   ”… arbete, som kräver tankeverksamhet, exempelvis vid läsning av arbetsinstruktioner 
och ritningar, åstadkommandet och utnyttjandet av egna uppslag, förmåga att handla och 
planera självständigt, minnes- och observationsförmåga osv.” 
VI   Ej närmare preciserat (min anm.) 
VII  ”…arbetsplatsens beskaffenhet (kall, varm, dragig, bullrande, dammig, riskabel osv), 
skiftarbete m.m.”626 
 
 
igenom på 1920-talet, det vill säga samma decennium som mekaniseringen var 
helt genomförd på Surte.627 Med sina standardiserade och masstillverkade 
produkter skulle glasbruket alltså utvecklas efter tayloristiska principer, vilket 
som framgått i hög grad skulle förändra arbetsorganisation och arbetsvillkor. 
Här liksom på andra fabriker anammades också MTM (Method, Time, Mea-

                                                        
626 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 6-7. 
627 Börnfelt, Per-Ola, Förändringskompetens på industrigolvet – Kontinuerligt förändringsarbete i 
gränslandet mellan lean production och socioteknisk arbetsorganisation, Arbete och hälsa, nr 2006:1, 
2006, s. 13. 
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VII  ”…arbetsplatsens beskaffenhet (kall, varm, dragig, bullrande, dammig, riskabel osv), 
skiftarbete m.m.”626 
 
 
igenom på 1920-talet, det vill säga samma decennium som mekaniseringen var 
helt genomförd på Surte.627 Med sina standardiserade och masstillverkade 
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626 Hemberg & Lindestam, 1948, s. 6-7. 
627 Börnfelt, Per-Ola, Förändringskompetens på industrigolvet – Kontinuerligt förändringsarbete i 
gränslandet mellan lean production och socioteknisk arbetsorganisation, Arbete och hälsa, nr 2006:1, 
2006, s. 13. 
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sammanträdena.640 För arbetsgivaren förefaller kvinnor närmast ha betraktats 
som duglig arbetskraft utan att ses som jämbördiga med manliga kollegor, vilket 
tydligt framgår av en skrivelse från 1957. I denna betonas fördelen med att för 
omsyning använda sig av outbildad arbetskraft ”såsom kvinnliga arbetare”, som 
dessutom visat sig ”ha en högre effektivitet än den ordinarie personalen”. Då 
kvinnor därtill hade lägre löner ”torde vinsten både vad beträffar tiden som 
kostnaden bli betydande”.641 I början av 1962 meddelas emellertid att lika lön 
införts för synarna ”då detta arbete utförs lika väl av såväl män som kvinnor”.642 
Varken arbetsgivarens eller fackföreningens inställning var unik för Surte utan 
måste ses ur ett vidare perspektiv. Närmast i följande avsnitt kommer förhållan-
dena på lokalplanet att beskrivas mera ingående.  

 
Den kvinnliga arbetskraften på Surte 1942 utgjorde en knapp tiondel av samt-
liga drygt 800 kollektivanställda.643 I mitten av 1950-talet fanns ett 60-tal kvin-
nor främst på paketeringsavdelningen, aseptiska avdelningen och dekorerings-
fabriken samt i plåtlocksfabriken.644 År 1958 hade antalet ökat till 73 stycken, 
vilket dittills var ”den högsta siffra som någonsin förekommit på bruket”.645 Då 
driften var kontinuerlig krävdes att synkammaren var bemannad dygnet runt, 
varför syningen fick skötas av män i treskift. Först när nattarbete för kvinnor 
blev lagligt 1962 möjliggjordes ökad satsning på kvinnlig arbetskraft. 
Företagsledningen hade emellertid redan 1961 sökt och beviljats dispens att 
anställa 24 kvinnor för synings- och packningsarbete i treskift.646 Detta bekräf-
tas av att företagsnämnden i december samma år meddelade att en ny synarkurs 
kommit igång och att även kvinnor för första gången ingick i denna.647 
Ursprungligen var synkammaren således en avdelning med manliga arbetare, 
men i början av 1960-talet övergick företagsledningen till anställning även av 
kvinnlig personal.648 Efter att de första kvinnorna rekryterats 1961 mer än 
fördubblades deras andel under den kommande femårsperioden från 22 % 1962 
till 48 % 1967 (tabell 11, s. 119).649  

 
 

                                                        
640 Svenska Fabriksarbetareförbundet , avd. 246 Surte, Styrelseprotokoll 1934-1966, vol. F3 G:2, 1943-
1970, vol. F3 G:3, 1966-1978, vol. F3 G:4, SE/GLA/14080. 
641 Skrivelse, 1/7 1957, Arbetsstudeiavdekningens handlingar, vol. F 3 E:2, SE/GLA/14080. 
642 Surteglimtar, 2/1962, L I:2, SE/GLA/14080. 
643 Av 742 manliga arbetare var 20 personer under 18 år och av 74 kvinnliga arbetare var 20 personer 
under 18 år. enl. ”Sveriges Buteljglasbruks Förbunds arkiv 1938-1943, vol. B:2, SE/GLA/11004; Att 
34 av männen var inkallade kan möjligen ha påverkat antalet kvinnor (min anm.). 
644 Surteglimtar, 1/1955, vol. L 1:1, SE/GLA/14080. 
645 Protokoll företagsnämnden 1/7 1958, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
646 Protokoll företagsnämnden 4/10 1961 och 8 12 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
647 Protokoll företagsnämnden 8/12 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080; Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning 4/5 1964. 
648 En förteckning över nyanställda från perioden 1954-1956 innefattade tre kvinnliga omsynare, enl. 
lista över den senast anställda personalen 19/11 1956, vol. A 2:5, Protokoll företagsnämnden 7/6 1962, 
A 2:2, SE/GLA/14080. 
649 Synarpersonal 1958-1966, vol: H 1,  SE/GLA/14080. 
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per att råda, och arbetets innehåll och organisering verkade inte förändras 
nämnvärt från 1943 fram till nedläggningen 1978. Troligen var detta en bidra-
gande orsak till den stora omsättningen av arbetare. 

 
Icke att förglömma är de anställda som stannade kvar i många år på Surte eller 
som aldrig flyttade därifrån. När personerna jag intervjuat sett tillbaka har de 
överlag uttryckt sig positivt om tiden på glasbruket. De yrkesutbildade maskin-
skötarna hade den bästa lönen och ett ganska rörligt arbete. Synarna var mera 
missnöjda inte minst genom den som de menade låga lönen, men genom 
skiftarbetet kunde båda makar bidra till familjens försörjning. Gemenskapen 
med kollegor har också skymtat fram, och släktingar och vänner liksom möjlig-
heten att kunna bo nära sin arbetsplats spelade också roll. Här fanns likheter 
med annan typ av industri, vilket framgår av Björn Ohlssons studie om äldre 
bilindustriarbetare på Volvo.636 I denna analyserar han arbetets olika betydelser 
och konstaterar att informanternas förhållandevis höga lön varit avgörande både 
för att de en gång hade börjat på företaget och för att de hade stannat kvar. Deras 
instrumentella inställning innebar att inkomsterna sågs som något som gjorde 
det möjligt att nå vissa mål i privatlivet. Typen av arbete verkar haft mindre 
betydelse än lönen men framgick gjorde att yrkesskickliga arbetare var mera 
benägna att stanna kvar.637 De såg ”utmaningarna, lärandet och problemlösan-
det, som värdefulla kvaliteter”. Samtidigt betonades kamratskap och sociala 
relationer framför allt av kvinnor. Troligen var detta särskilt viktigt för arbe-
tarna med enklare och mera repetitiva sysslor. Ohlsson menar att inställningen 
till och valet av arbete var nära förknippat med klassbakgrunden, och vanligtvis 
hade även föräldrarna tillhört arbetarklassen.638 

 

Surtes kvinnor 
Glasbruket var framför allt männens värld även om ett antal kvinnor också 
arbetade där. Fackföreningen föreslog 1959 att ett särskilt möte med avdel-
ningens kvinnliga medlemmar skulle anordnas för att ”med dem diskutera de 
olika problem som kvinnorna har på arbetsplatsen”. Dock bordlade styrelsen 
denna fråga, vilket tydligt visar hur lågt den manliga styrelsen prioriterade 
kvinnofrågorna. Ett par år senare konstaterade styrelsen föga förvånande att den 
kvinnliga fackliga aktiviteten inom avdelningen var liten.639 En genomgång av 
Surtes fackföreningsprotokoll från hela min undersökningsperiod på 1940-
1970-talet har visat att kvinnofrågor överhuvudtaget gavs litet utrymme vid 

                                                        
636 Olsson, Björn, Vi som stannade på Volvo – en etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares 
arbetsliv och framtidsplaner, 2008, s. 148-178. 
637 Olsson, 2008, s.  149-151, 157-159,165,167. 
638 Olsson, 2008, s. 155-157, 168-169. 
639 Styrelseprotokoll 1/10 1963, Svenska Fabriksarbetareförbundet , avd. 246 Surte, vol. F 3 G:3, 
SE/GLA/14080. 
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Tabell 11:  Synarpersonal 1958-1967 
 

År Antal Män Kvinnor Andel kvinnor 

1958 172    

1959 178    

1960 192    

1961 200    

1962 232 180 52 22 % 

1963 292 189 103 35 % 

1964 321 197 124 38 % 

1965 363 208 155 42 % 

1966 Ingen uppgift    

1967 348 179 169 48 % 

Källa: Synarpersonal 1958-1966, Statistik, vol: H 1, SE/GLA/14080. 
 
 
Trots att det kvinnliga inslaget så småningom ökade förblev Surte en 
mansdominerad industri. Detta framgår bland annat av Sveriges Buteljglasbruks 
Förbunds sammanställning över ”arbetarlöner 2:a kvartalet 1964”.650 Under 
rubriken ”Vuxna män” anges vannaarbetare, hyttarbetare, arbetare vid hjälp-
verkstäder samt byggnadsarbetare. Under båda rubrikerna ”Vuxna män” och 
”Vuxna kvinnor” finns synings- och kartongarbetare, lager- och transport-
arbetare samt övriga glasbruksarbetare. Enligt 1972 års lönelista fanns 126 
kvinnliga synare och endast 30 kvinnor med befattningar som kartongnitare, 
diskare, lagerarbetare, packningsarbetare eller portvakt. Förvånansvärt lite hade 
därmed förändrats sedan mitten av 1950-talet, då listan över nyanställda visade 
att elva kvinnor fick arbete med diskning, paketering eller dekorering. Därtill 
knöts ett par till lockfabriken och tre blev omsynare.651  
 
För diskare, kartongnitare och lagerarbetare – av vilka många var kvinnor – 
krävdes ingen förkunskap. Att vana från industriarbete inte behövdes framhölls 

                                                        
650 Avtalsförhandlingar 1963-70, Svenska Fabriksarbetareförbundet, avd. 246 Surte, vol. F 3 G :21, 
SE/GLA/14080. 
651 Lista över den senast anställda personalen 19/11 1956, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
Ett par av kvinnorna arbetade uttryckligen med maskindiskning och en av dem kallas t o m 
diskmaskinist (min anm.). 
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Syning. Foto från Glasmuseet i Surte (fotograf: Paul Lindgren).  
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Ja, varför inte. […] Principiellt har jag inget emot det, det är väl mest 
gamla fördomar som sätter p för det. Men varför skulle vi inte kunna 
ha kvinnliga truckförare. Kan en kvinna köra lastbil, varför skulle 
hon då inte kunna köra truckar, det finns så många tuffa kvinnor nu 
för tiden. Finns det kvinnliga synare som tar jobbet som ett yrke och 
tänker stanna till pensionsdagar, så finns det heller inget som hindrar 
att hon skulle få befordran och bli förman eller översynare som det 
heter.         

 
Disponenten frågade sig alltså om kvinnor inte skulle kunna bryta könsbarriären 
genom att överta en sådan manlig uppgift som truckförare. Detta är som Kyle 
visat ett konkret exempel på hur ”ett könsdifferentierat befattningssystem” 
skapas genom beslutfattarnas ”fixa föreställningar om könsbundna egenskaper 
hos arbetskraften”.660 En kartongnitare genomgick faktiskt truckförarutbild-
ning men arbetade som truckförare endast ett par veckor innan hon återgick till 
sin ursprungliga uppgift. Även ett par kvinnliga synare gick samma utbildning 
men tillämpade inte alls sina nyvunna kunskaper.661 Ett undantag var emellertid 
en kvinna, som 1976 blev truckförare i synkammaren, och så vitt hon visste var 
där ingen annan kvinna som körde truck på företaget. ”Utbildningen” gick till 
så att en truckförare instruerade henne och att hon fick provköra och provlasta 
”en fyra, fem dagar”. ”Eftersom jag hade körkort för bil så var det ju liksom 
inget snack om att jag inte kunde köra”. Hennes arbete i synkammaren bestod i 
att hämta fulla lastpallar, dra dem på vagnar efter trucken till magasinet och 
köra tillbaka tomma lastpallar till synkammaren, men också en annan mindre 
attraktiv uppgift ingick: 

 
 När man körde trucken där uppe var det inte bara att köra ned till 
magasinet, det värsta var att köra ned i källaren. Då tändes en röd 
lampa uppe vid maskinerna, (då) fick man köra ner under hela alltet. 
Och där nere fick man lära sig att du inte kunde köra i alla gångar 
för det gick ju stora rör. Så att du kunde bara komma fram i vissa 
gångar. Och då var det ju så att fick maskinen fel på en form t ex, så 
att de skulle byta formen, då fick ju det ämnet gå rätt igenom och ned 
i källaren, ner i en sådan baska. Och när baskan var full då var du 
tvungen att flytta på den. Och det var truckförarens jobb som körde 
däruppe och åka ner mitt i natten.  Kolsvart, några små glödlampor 
där nere. Det rann vatten för att kyla glaset och det här. Det var inget 
kul, mitt i natten, alldeles ensam. Det tycker jag nog var det värsta 
med att köra trucken.662 

 

                                                        
660 Kyle, 1979, s. 29-30. 
661 Personalakter, F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
662 Intervju, 2016-07-25 
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i en värvningskampanj av hemmafruar till synings- och packningsarbete gjord 
av Arbetsförmedlingen 1965.652 Väl anställda fick emellertid blivande synare 
grundläggande kunskap om glasets egenskaper genom en kort utbildning. Då 
de var beroende av hyttans maskintakt genom den kontinuerliga produktionen 
av flaskor och burkar kan de sägas ha utfört en typ av tempoarbete. Maskin-
skötarnas uppgifter kunde klassas som centrala, medan synarnas närmast skulle 
betecknas som perifera för att anknyta till Baudes beteckningar.653 Samtidigt 
baserades kvinnors manuella uppgifter på dåtidens föreställningar om typiskt 
kvinnliga egenskaper som ”fingerfärdighet, tålamod och passivitet samt för-
måga att motståndslöst utföra ett monotont arbete”.654 Fingerfärdigheten fram-
går i Surtes fall bland annat i en artikel från 1950-talet om plåtlockstillverk-
ningen, där en kvinna matade maskinen med lock för gummering: ”ett arbete 
som kräver snabbhet och fingerfärdighet som överhuvudtaget ej kan utvecklas 
av mer än fåtalet personer”.655 

 
Gemensamt för kvinnorna var att de nästan aldrig klättrade på karriärsstegen.  
Manliga synare vidareutbildade sig ofta till maskinskötare, bytte avdelning eller 
sökte sig bort från glasbruket. Följden blev att företaget på 1960-talet måste 
söka ersättare genom aktiv rekrytering av kvinnor, och de som inte blev synare 
blev lagerarbetare eller kartongnitare samt i något fall diskare eller omploc-
kare.656 Av en intervju framgick att informanten i fråga aldrig varit med om att 
någon kvinna avancerat till synarchef. Undantaget var perioden alldeles innan 
glasbrukets nedläggning, då ingen man ville åtaga sig ledarskapet. Ändå hade 
Surtes företagsledning 1967 uppgivit i personaltidningen att ”idag är otvivel-
aktigt den största begåvningsreserven KVINNAN”. Vidare konstaterades att 
kvinnorna efter gymnasiet helst valde ”kontors-, hushålls-, vård-, service och 
handelsyrken” och att man inom företagen måste ändra detta genom att ”tänka 
konstruktivt i nya banor och utnyttja de personella resurserna”.657 Trots denna 
insikt skulle ingen av kvinnorna på arbetarsidan fram till nedläggningen nå 
högre positioner än i undantagsfall 1:e synare. På det hela taget bedömdes 
anställningen av kvinnlig arbetskraft ändå lyckad av arbetsgivaren. Beträffande 
synarna konstaterades närmast sensationellt 1963 att ”kvinnorna är vår värde-
fullaste arbetskraftsreserv, deras användbarhet inom industrin är långt större än 
man tidigare traditionellt trott” och ”kvinnornas bortavaro vid treskift inte är 
större än männens”.658 På frågan om företaget skulle ”fortsätta med att öppna 
nya yrken för kvinnorna i Surte” svarade disponent Lennart Hanserud:659 
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Ja, varför inte. […] Principiellt har jag inget emot det, det är väl mest 
gamla fördomar som sätter p för det. Men varför skulle vi inte kunna 
ha kvinnliga truckförare. Kan en kvinna köra lastbil, varför skulle 
hon då inte kunna köra truckar, det finns så många tuffa kvinnor nu 
för tiden. Finns det kvinnliga synare som tar jobbet som ett yrke och 
tänker stanna till pensionsdagar, så finns det heller inget som hindrar 
att hon skulle få befordran och bli förman eller översynare som det 
heter.         

 
Disponenten frågade sig alltså om kvinnor inte skulle kunna bryta könsbarriären 
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 När man körde trucken där uppe var det inte bara att köra ned till 
magasinet, det värsta var att köra ned i källaren. Då tändes en röd 
lampa uppe vid maskinerna, (då) fick man köra ner under hela alltet. 
Och där nere fick man lära sig att du inte kunde köra i alla gångar 
för det gick ju stora rör. Så att du kunde bara komma fram i vissa 
gångar. Och då var det ju så att fick maskinen fel på en form t ex, så 
att de skulle byta formen, då fick ju det ämnet gå rätt igenom och ned 
i källaren, ner i en sådan baska. Och när baskan var full då var du 
tvungen att flytta på den. Och det var truckförarens jobb som körde 
däruppe och åka ner mitt i natten.  Kolsvart, några små glödlampor 
där nere. Det rann vatten för att kyla glaset och det här. Det var inget 
kul, mitt i natten, alldeles ensam. Det tycker jag nog var det värsta 
med att köra trucken.662 
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i en värvningskampanj av hemmafruar till synings- och packningsarbete gjord 
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kvinnolöner successivt skulle slopas.671  På Surte hade fackföreningen i januari 
samma år uttalat sig positivt om lika lön för lika arbete.672 Likalöneprincipen 
infördes därefter generellt på svenska företag inom LO-SAF-området under 
första halvan av 1960-talet.673  

 
Den tidigare beskrivna arbetsvärderingen hade knappast gynnat de kvinnliga 
Surtearbetarna lönemässigt. Kyle menade att poängtalen i sådana arbetsunder-
sökningar snarare gav uttryck för värderingar än värden. Utgångspunkten för 
poängsättningen var en ”normalarbetare” av ”manligt kön” med ”genomsnittlig 
manlig styrka och genomsnittlig manlig (teknisk) utbildning”.674 Fysiskt krä-
vande moment utförda av män fick högre poäng och bättre lön än mindre 
ansträngande arbeten oftast utförda av kvinnor. Därför missgynnades kvinnor-
nas arbete fast det egentligen inte gällde den enskilda personens insatser utan 
själva befattningen.675 Arbetsvärderingens poängsättning visar ingen skillnad 
mellan män och kvinnor beträffande arbetsuppgifter bortsett från paketerare, 
där poängtalet särskilt uppges gälla män.676 Att även kvinnor i någon mån skötte 
detta framgår däremot inte, men en lönelista från 1943 anger ackordens storlek 
för kvinnor i paketeringen.677 Som nämnts skulle dessa särskilda kvinnolöner 
trots allt försvinna med likalöneprincipens genomslag ett par decennier senare. 
Wikander påpekar emellertid att likalöneprincipen inte alls skulle lösa proble-
met med de ojämlika förhållandena i arbetslivet utan snarare förstärka genus-
arbetsdelningen.678 Kvarstod gjorde ju att kvinnor generellt tilldelades andra 
och oftast mera lågavlönande uppgifter än män. 

 
När kvinnliga synare började anställas på Surte i början av 1960-talet hade det 
kvinnliga ackordet legat på 90 % av det manliga, men endast efter ett halvår 
hade likalöneprincipen införts och ackordet hade höjts till 100 %.679 Av vad som 
tidigare framgått skulle emellertid lönen förbli låg inom synargruppen generellt, 
varför man kan fråga sig om svårigheten att driva lönefrågor tilltog i takt med 
att andelen kvinnor ökade. I sin forskning om arbetslivet visar Lena Pettersson 
att den svenska arbetsmarknaden fortfarande på 1990-talet präglades av att 
kvinnor och män fanns i olika yrkessfärer och att kvinnor tjänade mindre. Enligt 
henne berodde detta främst på isärhållning av könen och på att mäns yrken 
                                                        
671 Hirdman, 2001, s. 20, 58, 60; Kyle, 1979, s. 97. 
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679 Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 4 maj, 1964. 

122 

Disponenten var också skeptisk till kvinnors yrkesarbete genom hävda att för 
männen var synare ett yrke, medan det för kvinnorna bara var ett sätt att tjäna 
pengar. Här fick han också medhåll av en kvinnlig synare i intervjun. Bådas 
uttalanden bottnade i att kvinnor i allmänhet förväntades vara mera bundna än 
män till hem- och hushållsarbete och barnomsorg och därför inte fick samma 
möjligheter till utbildning och utveckling inom ett specifikt yrke.663 I sin studie 
om könsmönster och förändring i arbetsorganisationer betonar Abrahamsson 
just att kvinnor samtidigt kunde se en rad fördelar i befattningar, som med tanke 
på familjesituationen möjliggjorde deltidsarbete och flexibla tider.664  På Surte 
innebar skiftarbetet att gifta par kunde arbeta olika tider på dygnet och därmed 
lösa barnpassningen.665 En kvinna med ett förflutet i synkammaren har uttryckt 
att hon ”älskade att jobba natt” så hon blev klar innan barnen gick till skolan. 
”Jag tog ungarna med mig till porten här och han gick ut och jag gick in” så ”vi 
träffades var sjätte helg när vi jobbade där”.666 Detta kan jämföras med att 
kvinnor inom exempelvis livsmedelsindustrin i början av 1980-talet fortfarande 
prioriterade hem och familj framför sitt yrkesarbete. Därmed minskade deras 
valmöjligheter ytterligare på en för kvinnor redan snäv arbetsmarknad.667 
Abrahamsson konstaterar att kvinnor fortfarande under 1990-talet fanns kvar på 
”arbetsplatser med högre arbetsintensitet och lägre tekniknivå”, att de sällan 
innehade ledande befattningar, att deras löner var lägre än männens och att de i 
mindre utsträckning än dem erbjöds internutbildning.668  
 

Löneläget för kvinnorna  
Inför den internationella arbetarkonferensen i Genève 1950 fick Sveriges Bu-
teljglasbruks Förbund genom Svenska Arbetsgivareföreningen möjlighet att ge 
synpunkter på en remiss om kvinnors och mäns lika lön för lika arbete.669 Svaret 
uteblev med motiveringen att ”med hänsyn till det ringa antal kvinnliga arbe-
tare, som voro sysselsatta inom buteljglasindustrin, hade det icke ansetts erfor-
derligt, att förbundet avgav särskilt yttrande”.670 Uttalandet speglade arbets-
givarens värdering av kvinnors arbete och visar hur liten betydelse detta till-
mättes några år efter krigsslutet. Uppenbarligen förutsåg arbetsgivarna inte att 
behovet av arbetskraft skulle öka lavinartat under kommande årtionden, än 
mindre att rekryteringen av kvinnor skulle få avgörande betydelse för hela 
produktionen. Samtidigt bör påpekas att såväl den mansdominerade fackföre-
ningsrörelsen som SAP:s manliga medlemmar motsatte sig likalöneprincipen 
under hela 50-talet. Först 1960 kom uppgörelsen som innebar att särskilda 
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att byta uppgifter. Bruksledningen betraktade kvinnor enbart som arbetskraft 
och hade präglad av samtidens kvinnosyn en bestämd uppfattning om deras 
förmåga att kunna utföra olika uppgifter. Inte heller facket engagerade sig i 
kvinnofrågor och själva slets damerna mellan arbetet på glasbruket och 
sysslorna i hemmet. Trots tilltagande behov av synare verkar ingen löneökning 
varit aktuell med syftet att locka flera arbetare.  

 
Ovan har beskrivits hur övergången till mekaniserad glastillverkning på Surte 
effektiviserade produktionen, förändrade arbetsorganisationen och skapade 
efterfrågan på nya yrkeskategorier. Fokus har legat på maskinskötarna i hyttan 
med själva glasproduktionen och på synarna i synkammaren med slutkontrollen 
av produkterna. Gemensamt för båda avdelningarna var deras ständigt ökande 
behov av personal. Vidare har redogjorts för övergången till kvinnlig arbetskraft 
för att fylla luckorna av synare. Jämförelsen mellan männens och kvinnornas 
arbetsuppgifter har givit vid handen att kvinnor ingalunda hade samma möjlig-
het som män att avancera på glasbruket. Slutligen har intern migration till Surte 
framställts, men framför allt har glasbrukets utländska arbetskraft varit i blick-
fånget. Oklart är huruvida bruksledningen aktivt rekryterade ny arbetskraft eller 
om arbetare sökte sig dit på eget initiativ, men detta återkommer jag till i nästa 
avsnitt. 
 

Rekrytering, karriärvägar och stanntid 
Frågan är om det förutom kön, vilket visades i föregående kapitel, fanns något 
samband mellan etnicitet och arbetsuppgifter. Möjligen stod kvalifikationer 
över etnicitet ur företagsledningens perspektiv, och kanhända tillmättes etnicitet 
liten betydelse arbetskamrater emellan. Enligt tidigare nämnda synarutredning 
från 1962 skulle invandrare generellt sett ha accepterats på Surte, och över lag 
skulle ”inställningen till främmande och nyanställda” varit positiv.688 Visser-
ligen skulle missförstånd förekommit mellan svenska och utländska synare 
troligen på grund av språksvårigheter, men sådana incidenter hade inte bedömts 
vara av ”allvarligare slag” och hade heller inte ”inverkat på den goda arbets-
andan hos synarna”.689 Snarare hade slitningar kunnat uppstå mellan olika 
yrkeskategorier som synare och maskinskötare. Ett par synare hade uppgivit att 
                                                        
688 Jag är medveten om att begreppet invandrare numera är ifrågasatt. Användningen av detta riskerar 
att fokusera på kulturella särdrag och skapa skiljelinjer mellan ”oss” och ”dom” (Darvishpour, 
Mehrdad & Westin, Charles, Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, Lund, 
2015, s. 16); Invandrarbegreppet kan också laddas med olika innehåll beroende på olika sammanhang. 
I denna avhandling kommer jag att använda begreppet utifrån följande definition: ”Invandrare: 
personer som själva faktiskt har invandrat och som har folkbokförts i Sverige” (Begreppet invandrare 
– användningen i myndigheters verksamhet, Regeringskansliet, Kulturdepartementet, DS 2000:43,   
s. 23). 
http://www.regeringen.se/contentassets/8592e456f2184550b83c4aa215e3ebba/begreppet-invandrare---
anvandningen-i-myndigheters-verksamhet, 2016-07-03. 
689 Nilsson & Andersson, 1962, s. 45. 
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bedömdes mera värdefulla än kvinnors. Lågavlönade kvinnor fanns oftast inom 
vård och omsorg och på kontor.680 Enligt Lars Svensson hade kvinnor sett till 
hela arbetsmarknaden 86 % av mäns lön 2012, och i mitten av 1990-talet var 
motsvarande andel 83 %. ”När hänsyn tas till att kvinnor och män har olika 
ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och i olika yrkesgrupper 
blir kvinnors lön 93 procent av mäns lön”.681 Att inte mycket förändrats sedan 
1990-talets mitt förklararar han med att kvinnor och män fördelade sig på olika 
typer av yrken.682 Svensson har tidigare visat att kvinnors relativa löner var 
kopplade till efterfrågan och tillgång på kvinnlig arbetskraft. På 1940-talet var 
det fortfarande brist på kvinnliga arbetare, vilket ledde till höjning av kvinnors 
relativa löner. Balans uppnåddes inte förrän i slutet av nämnda decennium 
genom att tillväxten minskat och flera gifta kvinnor sökt sig ut på arbets-
marknaden.683 Med ökade investeringar och tilltagande rationalisering inom 
tillverkning från slutet av 1950-talet och framåt ökade efterfrågan på okvali-
ficerad arbetskraft och däribland kvinnor. Därmed började de relativa lönerna 
att höjas igen, men det skulle dröja ytterligare ett par årtionden innan det 
kvinnliga arbetskraftsutbudet balanserade efterfrågan. Detta var en följd av allt 
flera gifta kvinnor och sambokvinnor börjat förvärvsarbeta.684 

 
Beträffande kvinnlig arbetskraft i synkammaren på Surte under 1960- och 1970-
talet översteg behovet definitivt utbudet, vilket framgår av ett mycket omfat-
tande värvningsförsök. Våren 1965 distribuerade glasbruket tillsammans med 
Arbetsförmedlingen drygt 7 300 gruppkorsband till hushåll i Surte med intillig-
gande Kungälv, Bohus, Nödinge, Nol och Alafors.685 ”Vi vill för AB PLM-
Surte Glasbruks räkning undersöka intresset bland hemmafruar för heltids- eller 
deltidsarbete vid bruket. Det är i första hand synings- och packningsarbete på 
ackord som kan erbjudas. Tidigare erfarenhet av industriarbete är ej nödvän-
dig”, kunde man läsa i broschyren.686 Endast ett tiotal hemmafruar visade 
intresse, och resultatet av satsningen blev bara fem heltids- och åtta deltids-
anställda personer.687 Tydligen var glasbruket ingen attraktiv arbetsplats för 
traktens kvinnor. Avskräckande var förmodligen såväl låga löner som dålig 
arbetsmiljö, och utan tvekan var det svårare för kvinnliga anställda än för man-
liga att hävda sig på företaget. Medan männen hade tillträde till samtliga avdel-
ningar och i praktiken gavs större möjligheter att göra karriär eller åtminstone 
                                                        
680 Pettersson, Lena, Genus i och som organisation: översikt om svensk arbetslivsforskning med 
genusperspektiv, 2002, s. 14-15. 
681 Svensson, Lars, På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 2014, SCB, 2014, s. 76,  
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf,   (2016-07-24). 
682 Svensson, 2014, s. 76,  
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf,   (2016-07-24). 
683 Svensson, Lars, Closing the Gender Gap – Determinations of Change in the female-to-male Blue 
Collar Wage Ratio in Swedish Manufacturing 1913-1990, Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska 
föreningen, Vol. LXXI, Lund, 1995, s. 140. 
684 Svensson, 1995, s. 141. 
685 Hemmafruar (utskick), vol. F 3 F:19, SE/GLA/14080. 
686  Personalhandlingar, vol. F 3 F:19, SE/GLA/14080. 
687 Hemmafruar (utskick), vol. F 3 F:19 och A 2:5, SE/GLA/14080.                                  
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och invandrarnas arbete. Dessvärre har ingen jämförelse kunnat göras med 
lönelistor från 1940-, 1950- och 1960-talen, då sådana inte kunnat återfinnas i 
Surtearkivet. Det förhållandevis sena året 1972 har ändå visat sig ha vissa 
fördelar i detta sammanhang, eftersom många av arbetarna varit anställda så 
länge att de hunnit göra karriär. 

 

Rekrytering av arbetskraft – ett svårlöst problem  
Personalbristen på Surte var i princip konstant från 1940-talet och framåt bero-
ende på utökad produktion och stor personalavgång. År 1970 exempelvis låg 
den totala personalomsättningen på 22,4 % och motsvarande siffra för synarna 
var inte mindre än 33,6 %. Anmärkningsvärd var en plötslig minskning 1971 
till 8,2 % för hela personalen och till 10,8 % för synarna. Personalomsättningen 
hade inte varit så låg sedan 1963, vilket pekar på att bekymren varit stora under 
de gångna åren.697 Sålunda hade rekryteringsfrågan haft största prioritet i 
synnerhet under 1960-talet. ”Om vi utgår från dagens situation på arbets-
marknaden med nuvarande konjunkturläge och full sysselsättning, behöver vi 
sannolikt anställa mellan 50-75 personer per år för utbildning i olika yrken, men 
främst till synare och maskinskötare”, spordes det i företagsnämndens protokoll 
1961.698  

 
Anställning av personal i tillräcklig mängd visade sig bli en utmaning inte minst 
för att ortens ungdomar hellre valde alternativa försörjningsmöjligheter eller 
utbildning inom helt andra branscher.699 En informant har bekräftat hur stor 
konkurrensen om unga människor var i slutet av 1950-talet och i början av 
1960-talet. ”Vi hade ju så många fabriker bara runt omkring här, så principen 
var den att när man slutade skolan så var det sådana som rekryterade arbets-
kraft. […] Då kom de ju från EKA, de kunde bjuda ner på marketenteriet här 
och bjuda på läsk och bakelse eller en gräddbulle eller så”.700 I Nödinge 
kommun med Surte fanns 1970 omkring 140 företag inom olika branscher med 
totalt ca 2 000 anställda. Av dessa arbetade sammanlagt runt 1 600 personer på 
Surte och på Elektrokemiska AB (EKA) i det intilligande Bohus.701 Glasbruket 
måste som synes tampas med andra industrier på mindre grannorter om arbetare. 
Läget invid storstadsområdet Göteborg med dess många arbetstillfällen på 
exempelvis Volvo, Götaverken och SKF underlättade knappast heller rekryte-
ringen.702  I slutet av 1940-talet hade driften på glasbruket kunnat utvidgas tack 
vare permitterade arbetare från Älvängen, Nol, Alafors och Kilanda. Att flera 

                                                        
697 Personalstatitik, vol. A 2:3, SE/GLA/14080. 
698 Företagsnämndens protokoll, 4/10 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
699 Surteglimtar, 2/1963, nr 2, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
700 Intervju, 2016-07-25. 
701 Surte Blockplan, Inventeringsrapport, okt. 1970, s. 2:1. 
702 Intervju, 2016-07-25. 
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bland annat ”finnar och dalslänningar” arbetade för mycket övertid, vilket pekar 
på att inflyttade svenskar också kunde betraktas som avvikande.690  

 
Syftet med detta kapitel blir följaktligen att redogöra för rekryteringen av 
utländska arbetare och på liknande sätt som för kvinnorna undersöka deras 
arbetsuppgifter, karriärsmöjligheter och stanntider på Surte. För att besvara frå-
gorna har personalstatistik, personuppgifter, platsansökningar och lönehand-
lingar i Surtes bruksarkiv nagelfarits. Sammantaget har dessa dokument bidragit 
till att kartlägga nationaliteternas sammansättning liksom invandrarnas köns-
mässiga fördelning, arbetsuppgifter och karriärer. Materialet kommer sedan i 
slutkapitlet att prövas utifrån etnicitet med hjälp av Tillys teori om beständig 
ojämlikhet.691  

 
Personalstatistiken sammanställdes av personalavdelningen årligen och inne-
fattade bland annat antal anställda, ålders- och könsfördelning och frånvaro. 
Motsvarande uppgifter redovisades dessutom separat för synarna.692 Från och 
med 1965 uppgavs även antalet invandrare och deras fördelning efter natio-
naliteter, vilket redovisas i diagramform i denna avhandling.693 Dock nämndes 
inget om proportionerna mellan män och kvinnor bland invandrarna. Person-
uppgifterna är hämtade från särskilda blanketter över alla kollektivanställda 
verksamma på bruket någon gång under 1970-talet.694 För varje individ anges 
namn, födelseår, nationalitet, anställnings- och avgångsdatum, utbildning och 
arbetsuppgifter. När övergången till detta blankettsystem exakt skedde framgår 
inte, men en jämförelse med äldre material pekar på att det tillämpats från tidigt 
1970-tal fram till nedläggningen. Utöver svenska arbetare nämns totalt 528 
personer av utländsk nationalitet anställda någon gång mellan 1946 och 1975. 
Blanketterna ligger till grund för en översikt av anställningsår, ålder vid anställ-
ningstillfället, fördelning mellan män och kvinnor, stanntid och karriärer.  

 
Ett annat användbart källmaterial är platsansökningar från 483 invandrare 
anställda någon gång under perioden 1948-1975.695 Oklart är hur komplett detta 
material är, men genom sin omfattning bör det ge tillräckligt intressanta 
upplysningar om födelse- och mantalsskrivningsorter, tidigare anställningar och 
karriärer på Surte. Slutligen har en lönelista från februari 1972 med 613 av totalt 
626 utländska och svenska kollektivanställda kunnat granskas.696 Därmed har 
hela personalens sammansättning vid en specifik tidpunkt kunnat fastställas 
liksom alla olika uppgifter. Detta underlag används i analysen av svenskarnas 
                                                        
690 Nilsson & Andersson, 1962, s. 45. s. 31. 
691 Tilly, 2000, s. 18, 21. 
692 Företagsnämndens protokoll, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), 
SE/GLA/14080. 
693 Personalstatistik, vol. A 2:2 (1960-1970), SE/GLA/14080. 
694 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
695 Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080; Materialet täcker huvudsakligen 1960- och 
1970-talet. Före 1960 finns endast platsansökningar från 21 personer (min anm.).  
696 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
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1960-talet. ”Vi hade ju så många fabriker bara runt omkring här, så principen 
var den att när man slutade skolan så var det sådana som rekryterade arbets-
kraft. […] Då kom de ju från EKA, de kunde bjuda ner på marketenteriet här 
och bjuda på läsk och bakelse eller en gräddbulle eller så”.700 I Nödinge 
kommun med Surte fanns 1970 omkring 140 företag inom olika branscher med 
totalt ca 2 000 anställda. Av dessa arbetade sammanlagt runt 1 600 personer på 
Surte och på Elektrokemiska AB (EKA) i det intilligande Bohus.701 Glasbruket 
måste som synes tampas med andra industrier på mindre grannorter om arbetare. 
Läget invid storstadsområdet Göteborg med dess många arbetstillfällen på 
exempelvis Volvo, Götaverken och SKF underlättade knappast heller rekryte-
ringen.702  I slutet av 1940-talet hade driften på glasbruket kunnat utvidgas tack 
vare permitterade arbetare från Älvängen, Nol, Alafors och Kilanda. Att flera 

                                                        
697 Personalstatitik, vol. A 2:3, SE/GLA/14080. 
698 Företagsnämndens protokoll, 4/10 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
699 Surteglimtar, 2/1963, nr 2, vol. L 1:2, SE/GLA/14080. 
700 Intervju, 2016-07-25. 
701 Surte Blockplan, Inventeringsrapport, okt. 1970, s. 2:1. 
702 Intervju, 2016-07-25. 
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bland annat ”finnar och dalslänningar” arbetade för mycket övertid, vilket pekar 
på att inflyttade svenskar också kunde betraktas som avvikande.690  

 
Syftet med detta kapitel blir följaktligen att redogöra för rekryteringen av 
utländska arbetare och på liknande sätt som för kvinnorna undersöka deras 
arbetsuppgifter, karriärsmöjligheter och stanntider på Surte. För att besvara frå-
gorna har personalstatistik, personuppgifter, platsansökningar och lönehand-
lingar i Surtes bruksarkiv nagelfarits. Sammantaget har dessa dokument bidragit 
till att kartlägga nationaliteternas sammansättning liksom invandrarnas köns-
mässiga fördelning, arbetsuppgifter och karriärer. Materialet kommer sedan i 
slutkapitlet att prövas utifrån etnicitet med hjälp av Tillys teori om beständig 
ojämlikhet.691  

 
Personalstatistiken sammanställdes av personalavdelningen årligen och inne-
fattade bland annat antal anställda, ålders- och könsfördelning och frånvaro. 
Motsvarande uppgifter redovisades dessutom separat för synarna.692 Från och 
med 1965 uppgavs även antalet invandrare och deras fördelning efter natio-
naliteter, vilket redovisas i diagramform i denna avhandling.693 Dock nämndes 
inget om proportionerna mellan män och kvinnor bland invandrarna. Person-
uppgifterna är hämtade från särskilda blanketter över alla kollektivanställda 
verksamma på bruket någon gång under 1970-talet.694 För varje individ anges 
namn, födelseår, nationalitet, anställnings- och avgångsdatum, utbildning och 
arbetsuppgifter. När övergången till detta blankettsystem exakt skedde framgår 
inte, men en jämförelse med äldre material pekar på att det tillämpats från tidigt 
1970-tal fram till nedläggningen. Utöver svenska arbetare nämns totalt 528 
personer av utländsk nationalitet anställda någon gång mellan 1946 och 1975. 
Blanketterna ligger till grund för en översikt av anställningsår, ålder vid anställ-
ningstillfället, fördelning mellan män och kvinnor, stanntid och karriärer.  

 
Ett annat användbart källmaterial är platsansökningar från 483 invandrare 
anställda någon gång under perioden 1948-1975.695 Oklart är hur komplett detta 
material är, men genom sin omfattning bör det ge tillräckligt intressanta 
upplysningar om födelse- och mantalsskrivningsorter, tidigare anställningar och 
karriärer på Surte. Slutligen har en lönelista från februari 1972 med 613 av totalt 
626 utländska och svenska kollektivanställda kunnat granskas.696 Därmed har 
hela personalens sammansättning vid en specifik tidpunkt kunnat fastställas 
liksom alla olika uppgifter. Detta underlag används i analysen av svenskarnas 
                                                        
690 Nilsson & Andersson, 1962, s. 45. s. 31. 
691 Tilly, 2000, s. 18, 21. 
692 Företagsnämndens protokoll, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), 
SE/GLA/14080. 
693 Personalstatistik, vol. A 2:2 (1960-1970), SE/GLA/14080. 
694 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
695 Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080; Materialet täcker huvudsakligen 1960- och 
1970-talet. Före 1960 finns endast platsansökningar från 21 personer (min anm.).  
696 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
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Rekrytering av utländsk arbetskraft  
Via arbetsförmedlingar anställdes under 1950- och 1960-talet främst kvinnlig 
arbetskraft från Finland till textil- och beklädnadsindustrin i Boråsregionen.715 
Detta skulle få indirekt betydelse för Surte, eftersom många utländska arbetare 
från nämnda bransch efter hand skulle söka sig vidare till glasbruket.716 I 
korrespondens mellan arbetsförmedlingarna i Borås och Åbo på 1960-talet finns 
särskilda formulär, där sökande i Finland fyllt i meriter och önskad typ av 
arbete. I Sverige matchades uppgifterna med olika arbetsgivares önskemål om 
arbetare.717 Om någon aktiv värvning gjorts i Finland från glasbrukets sida är 
oklart. Ett uttalande av dess disponent Lennart Hanserud 1964 tyder dock på att 
någon form av nätverksrekrytering förekommit:718  
 

Finska arbetare som arbetat inom textilindustrin i Väster-
götland sökte hit och började här. Ryktet spred sig snabbt och 
nu har vi stor rekrytering i Finland. Det var ju f ö de finska 
arbeterskorna som bröt mansväldet på bruket. 

 
Beträffande Danmark finns däremot uppgifter från mitten av 1970-talet om att 
företagsrepresentanter reste dit för rekrytering av arbetare.719 I december 1974 
fanns fem danskar på företaget och 1975 rörde det sig om ett tiotal.720 Från och 
med 1966/1967 skulle AMS organisera överföring av utomnordisk arbetskraft i 
samarbete med berörda fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. 
Vid Surte blev andelen utomnordiska arbetare större i takt med att andelen 
finländare blev mindre i början av 1970-talet.721 Därmed kunde man tro att 
företaget vänt sig till AMS angående direkt överföring av utomnordisk arbets-
kraft. Frågan är därför i vilken utsträckning grekiska och jugoslaviska arbetare 
efter 1966 kommit direkt till Surte genom organiserad invandring via AMS. 
Inga handlingar i Länsarbetsnämndens arkiv har givit upplysningar om att sådan 
rekrytering förekommit. Dessutom stoppades i praktiken utomnordisk arbets-
kraftsinvandring till Sverige från och med 1972.722 Mellan 1969 och 1970 ökar 
visserligen antalet jugoslaver något på Surte (diagram A, s. 94), men glasbruket 
fanns inte med på Arbetsförmedlingsbyråns lista över företag med kollektiv 

                                                        
715 Korrespondens i utlänningsärenden, Allmän korrespondens 1956-1967, vol. E IV:3, Finsk 
korrespondens 1966-1969, vol. E IV:8, SE/GLA/12610. 
716 Personalakter, vol. F 3 A:10, SE/GLA/14080. 
717 Finsk korrespondens, vol. E IV:4, Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län, SE/GLA/12610.  
718 Göteborgs handels- och sjöfartstidning 4/5 1964. 
719 AMS Cirkulärmeddelande 1974-08-15 ”Rekrytering av arbetskraft i Danmark”, vol. E IV:23, 
SE/GLA/12610. 
720 Utlänningsärenden, vol. E IV:23, SE/GLA/12610. 
721 1964: Utomnordiska 16 personer (nationaliteter ej specificerade);  
1972:  jugoslaver: 47, greker 37, övriga nationaliteter: 8 (min anm.). 
Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning 1964; Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972,  
vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
722 Frank, 2005, s. 189. 
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av dessa återanställdes av sina tidigare arbetsgivare i början av 1950-talet 
gynnade inte heller glasproduktionen.703  
 
Vidare var kommunikationerna i området så dåliga att pendling inte sågs som 
något alternativ. Genom att förbindelserna inte passade brukets skiftestider 
försvårades möjligheten att locka arbetare inte minst från Göteborgsregionen.704 
För att lösa problemen kontaktade glasbruket Länsarbetsnämnden och arbets-
förmedlingar under 1950-talets senare del utan tillfredsställande resultat.705 I 
mitten av nämnda årtionde insattes också extra bussar mellan Surte och Göte-
borg för att tiderna skulle stämma med skiftarbetet, men endast några få pend-
lare nappade.706 Därtill annonserades efter arbetare både lokalt och i glas-
industritäta Kalmar och Kronobergs län, och 1961 uppgavs att närmare 15 man 
därigenom kunnat anställas.707 Den ringa tillgången på lokal arbetskraft ledde 
således till att företaget måste vidga sitt rekryteringsområde, och under 1960-
talet skulle runt 90 % av de nyanställda komma från andra orter än Surte.708 
Andra möjligheter att fylla luckorna yppades genom 1962 års lagändring, som 
innebar att också kvinnor tilläts arbeta nattetid.709 Därmed kunde en grupp 
kvinnor för första gången anlitas för treskiftsarbete i synkammaren. Året efter 
lyckades företaget ”anställa och utbilda den personal som behövts för att dels 
täcka avgången och dels tillgodose behov av ytterligare personal för ökad 
produktion”.710  Uppenbarligen blev detta en tillfällig ljusning för redan 1964 
noterade fackföreningens styrelse att ”arbetstillfällena har varit större än arbets-
kraf-ten”.711 Som tidigare framgått gav den efterföljande värvningskampanjen 
av hemmafruar 1965 magert resultat.712 Av de svenska kvinnor som anställts i 
synkammaren vid den tidpunkten fanns bara en kvar sju år senare.713 Den pri-
mära lösningen på arbetskraftsproblemet hade istället blivit rekrytering av 
utländska män och kvinnor. Året efter uppgav personalavdelningen att ”tyvärr 
har det visat sig, att det varit så gott som omöjligt att få svensktalande arbetskraft 
för utbildning till synare”.714 
 

                                                        
703 Företagsnämndens protokoll 28/6 1951, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
704 Företagsnämndens protokoll, 4/4 1962, vol. A 2:2 och Surteglimtar, 1/1962, vol. L 1:2, 
SE/GLA/14080. I mitten på 1960-talet utbetalades varje månad reseersättning till personer från annan 
ort ”dvs. med mer än 6 kilometers avstånd från Surte”, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
705 Företagsnämndens protokoll 14/12 1959, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
706 Företagsnämndens protokol,l 8/4 1965, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
707 Företagsnämndens protokoll 7/6 1961, vol. A 2:2 och Surteglimtar, 2/1963, nr 2, L 1:2. 
708 Företagsnämndens protokoll 22/3 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
709 Thörnquist, 2005, s. 251.  
710  Företagsnämndens protokoll 10/12 1964, vol. A 2:2, SE/GLA/14080; Göteborgs handels- och 
sjöfartstidning 4/5 1964; Okänd tidning, 1963. 
711 Svenska Fabriksarbetareförbundet, avd. 246 Surte, vol.  F 3 G:5, SE/GLA/14080. 
712 Personalstatistik, vol. A 2:2, Personalhandlingar, vol. F 3 F:19, Företagsnämndens protokoll  
8/4 1965, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
713 Personalakter, vol, F 3 A: 20-21, SE/GLA/14080; Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972,  
G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
714 Personalstatistik, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
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715 Korrespondens i utlänningsärenden, Allmän korrespondens 1956-1967, vol. E IV:3, Finsk 
korrespondens 1966-1969, vol. E IV:8, SE/GLA/12610. 
716 Personalakter, vol. F 3 A:10, SE/GLA/14080. 
717 Finsk korrespondens, vol. E IV:4, Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län, SE/GLA/12610.  
718 Göteborgs handels- och sjöfartstidning 4/5 1964. 
719 AMS Cirkulärmeddelande 1974-08-15 ”Rekrytering av arbetskraft i Danmark”, vol. E IV:23, 
SE/GLA/12610. 
720 Utlänningsärenden, vol. E IV:23, SE/GLA/12610. 
721 1964: Utomnordiska 16 personer (nationaliteter ej specificerade);  
1972:  jugoslaver: 47, greker 37, övriga nationaliteter: 8 (min anm.). 
Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning 1964; Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972,  
vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
722 Frank, 2005, s. 189. 
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703 Företagsnämndens protokoll 28/6 1951, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
704 Företagsnämndens protokoll, 4/4 1962, vol. A 2:2 och Surteglimtar, 1/1962, vol. L 1:2, 
SE/GLA/14080. I mitten på 1960-talet utbetalades varje månad reseersättning till personer från annan 
ort ”dvs. med mer än 6 kilometers avstånd från Surte”, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080. 
705 Företagsnämndens protokoll 14/12 1959, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
706 Företagsnämndens protokol,l 8/4 1965, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
707 Företagsnämndens protokoll 7/6 1961, vol. A 2:2 och Surteglimtar, 2/1963, nr 2, L 1:2. 
708 Företagsnämndens protokoll 22/3 1961, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
709 Thörnquist, 2005, s. 251.  
710  Företagsnämndens protokoll 10/12 1964, vol. A 2:2, SE/GLA/14080; Göteborgs handels- och 
sjöfartstidning 4/5 1964; Okänd tidning, 1963. 
711 Svenska Fabriksarbetareförbundet, avd. 246 Surte, vol.  F 3 G:5, SE/GLA/14080. 
712 Personalstatistik, vol. A 2:2, Personalhandlingar, vol. F 3 F:19, Företagsnämndens protokoll  
8/4 1965, vol. A 2:5, SE/GLA/14080. 
713 Personalakter, vol, F 3 A: 20-21, SE/GLA/14080; Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972,  
G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
714 Personalstatistik, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
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längst upp, och jag betalade 23 kronor i månaden. Då var jag synare 
och jag hade 8:50 i timmen före skatt. […] Det var bara ett rum med 
pentry och toalett, men till en ungkarl var det bra. Sedan flyttade jag 
till Kungälv och där bodde jag ett år. Sedan köpte jag det här huset  
-72, jag var ensam. […] Det var inte så vanligt att folk köpte hus, jag 
var nog lite före, speciellt bland invandrare var det inte vanligt.729 

 
I takt med ökat samarbete mellan glasbruket och Nödinge kommun skulle dock 
bostadssituationen efterhand bli lättare att hantera. Dessutom kunde allt flera 
arbetare så småningom erbjudas moderna lägenheter.730 Ännu under andra 
halvan av 1950-talet hade nya fastigheter uppförts i glasbrukets regi, men från 
1960-talets ingång skulle företaget i allt högre grad samarbeta med Nödinge 
kommun angående bostadsbebyggelsen.731 Hädanefter kunde nyanställda erbju-
das lägenheter också i Riksbyggens nya fastigheter.732 

 

Kön och ålder vid anställning  
Företagets personalstatistik från 1965-1976 pekar på att andelen kvinnor låg 
runt 40 % av det totala antalet invandrare under denna period. Samma fördel-
ning mellan kvinnor och män gällde även finländarna och i stort sett också 
grekerna. Bland jugoslaverna var andelen kvinnor så mycket som 50 % men 
bland danskarna bara 20 %.733 Noteras kan en hög andel utländska kvinnor i 
för-hållande till svenska, och som exempel kan nämnas att invandrarkvinnorna 
1967 utgjorde 69 % av samtliga 215 kvinnliga anställda.734 Utifrån person-
korten har vidare ålder kunnat fastslås för 526 personer.  Av diagram B (s. 132) 
framgår att ungefär 75 % vid anställningstillfället var 20-39 år med en övervikt 
för intervallet 20-29 år.735 Endast en dryg tiondel var under 20 år vid anställ-
ningen.  
 
Ser vi på enskilda nationaliteter stämmer detta också i grova drag för finlän-
darna. Även om arbetare från andra länder än Finland var långt färre kan ändå 
några iakttagelser göras. Bland jugoslaverna och grekerna hamnade den största 
gruppen inom åldersintervallet 30-39 år. Antalet kvinnor under 30 år var för-
hållandevis stort bland grekerna, medan kvinnor mellan 30 och 39 år domi-
nerade bland jugoslaverna. Bland jugoslaverna fanns några kvinnor under 20 år 
men inga män i samma ålder.  
 
                                                        
729 Intervju, 2015-02-17. 
730 Företagsnämndens protokoll 4/4 1962, 10/12 1964, vol. A2:2, SE/GLA/14080. 
731 Företagsnämndens protokoll 3/6 1957, 16/9 1960, vol. A 2:5, SE/GLA/14080.                        
732 Företagsnämndens protokoll 16/9 1960, vol. A 2:5, SE/GLA/14080.                        
733 Företagsnämndens protokoll, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), 
SE/GLA/14080.  
734 Personalstatistik, vol. H 1:1, SE/GLA/14080. I Svenska Fabriksarbetareförbundets undersökning 
1964 redovisas inte andelen kvinnor (min anm.). 
735 Av totalt 526 personer har ålder kunnat fastslås för 525 stycken (min anm.). 
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överföring varken dessa år eller 1971.723 Detta indikerar, liksom tidigare man-
talsskrivningsorter i Sverige, att många av sydeuropéerna redan var etablerade 
i det nya hemlandet innan de kom till Surte.724 Till dessa hörde ett gift par som 
hade anlänt från Jugoslavien 1965. Genom personer de kände i Olofström hade 
de fått veta att man lätt kunde få arbete i Sverige. Väl framme efter en lång 
tågresa och innan de sökte arbete, bodde de först några dagar i Göteborg hos en 
bror till bekanta. ”Det var en som jobbat här redan i Sverige som åkte med oss 
till Ahlafors för man hörde att det fanns jobb. Och vi fick jobb direkt”.725 Till 
Surte flyttade de 1966 och var anställda på glasbruket till 1976 respektive 
1978.726 

 
En hämmande faktor vid nyrekrytering särskilt under 1960-talet var bristen på 
bostäder i Surte med närområde.727  Detta framgår i korrespondens med arbets-
sökande, och ett exempel är detta svar till en finländare inneboende hos en 
landsman i Surte:  
 

4.8.1964 
Refererande till Edert besök här den 3 augusti får vi meddela, att vi 
tyvärr icke kan erbjuda Eder något arbete, då vi icke kan anskaffa 
någon bostad. 

 
Kan Ni själv ordna Eder bostadsfråga är Ni välkommen hit. 
 
Högaktningsfullt 
 
AKTIEBOLAGET PLÅTMANUFAKTUR 
SURTE GLASBRUK 
Personalavdelningen                
 
Arne Sandberg 728 

 
En jugoslavisk man anställd 1966 har beskrivit sitt första boende på följande 
vis:  

De hade ungkarlshotell kan man säga. Det hette Stenhuset, det fanns 
en stenbyggnad. Där fick man bo då, precis som ett hotell, de stod för 
allting, lakan […] (men) inte mat, bara boende. Sedan hade man bo-
städer, och de gamla byggnaderna, som alltid glasbruksfolk hade, de 
var billiga. Jag bodde på ”Ormen långe” den här bygganden som är 

                                                        
723 Kollektiv överföring av utländsk arbetskraft 1969-1970 och 1970-1971, Arbetsförmedlingsbyrån, 
Utlänningssektion, vol. E Ve:7, E Ve:11, AMS arkiv, Söderhamn. 
724 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, 33, SE/GLA/14080. 
725 Intervju, 2012-03-01; Informanten syftar på textilfabriken Ahlafors Nya Spinneri AB (min anm.). 
726 Personalakter, vol. F 3 A:20, SE/GLA/14080. 
727 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
728 Brevkopior, vol. B 1:20, SE/GLA/14080. 
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längst upp, och jag betalade 23 kronor i månaden. Då var jag synare 
och jag hade 8:50 i timmen före skatt. […] Det var bara ett rum med 
pentry och toalett, men till en ungkarl var det bra. Sedan flyttade jag 
till Kungälv och där bodde jag ett år. Sedan köpte jag det här huset  
-72, jag var ensam. […] Det var inte så vanligt att folk köpte hus, jag 
var nog lite före, speciellt bland invandrare var det inte vanligt.729 

 
I takt med ökat samarbete mellan glasbruket och Nödinge kommun skulle dock 
bostadssituationen efterhand bli lättare att hantera. Dessutom kunde allt flera 
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1960-talets ingång skulle företaget i allt högre grad samarbeta med Nödinge 
kommun angående bostadsbebyggelsen.731 Hädanefter kunde nyanställda erbju-
das lägenheter också i Riksbyggens nya fastigheter.732 

 

Kön och ålder vid anställning  
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runt 40 % av det totala antalet invandrare under denna period. Samma fördel-
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för intervallet 20-29 år.735 Endast en dryg tiondel var under 20 år vid anställ-
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Ser vi på enskilda nationaliteter stämmer detta också i grova drag för finlän-
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men inga män i samma ålder.  
 
                                                        
729 Intervju, 2015-02-17. 
730 Företagsnämndens protokoll 4/4 1962, 10/12 1964, vol. A2:2, SE/GLA/14080. 
731 Företagsnämndens protokoll 3/6 1957, 16/9 1960, vol. A 2:5, SE/GLA/14080.                        
732 Företagsnämndens protokoll 16/9 1960, vol. A 2:5, SE/GLA/14080.                        
733 Företagsnämndens protokoll, vol. A 2:2 (1960-1970), A 2:3 (1971-1974), A 2:4 (1975-1977), 
SE/GLA/14080.  
734 Personalstatistik, vol. H 1:1, SE/GLA/14080. I Svenska Fabriksarbetareförbundets undersökning 
1964 redovisas inte andelen kvinnor (min anm.). 
735 Av totalt 526 personer har ålder kunnat fastslås för 525 stycken (min anm.). 

130 
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723 Kollektiv överföring av utländsk arbetskraft 1969-1970 och 1970-1971, Arbetsförmedlingsbyrån, 
Utlänningssektion, vol. E Ve:7, E Ve:11, AMS arkiv, Söderhamn. 
724 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, 33, SE/GLA/14080. 
725 Intervju, 2012-03-01; Informanten syftar på textilfabriken Ahlafors Nya Spinneri AB (min anm.). 
726 Personalakter, vol. F 3 A:20, SE/GLA/14080. 
727 Surteglimtar, 1/1962, vol. L1:2, SE/GLA/14080. 
728 Brevkopior, vol. B 1:20, SE/GLA/14080. 



133 

Diagram C: Stanntid vid Surte glasbruk – antal (444 personer) 
 

 
  Källa: Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 

 

Stanntid 
I diagram C visas stanntiden, som kunnat fastställas för 444 av de 526 utländska 
arbetare, vilka anställts någon gång under tidsintervallet 1946-1975 (se även 
bilaga 2, tabell till diagram C, s. 195).736 Majoriteten av dessa invandrare 
stannade minst två år och många mycket längre, och kvinnor hade kortare 
anställningstid än män. Sett till enskilda nationaliteter var finländare, jugoslaver 
och greker vanligtvis anställda minst två år men danskarna i huvudsak kortare 
tid. Bland dem som arbetade på bruket tio år eller mer fanns både finländare, 
danskar och jugoslaver. Likväl finns exempel på hur etnicitet i det enskilda 
fallet kunde sätta käppar i hjulet för en karriär på glasbruket. Av en intervju 
framgick att en jugoslavisk man först hade svårt att bli antagen till maskin-
skötarutbildning. Han upplevde att företaget bedömde det onödigt att satsa på 
honom, eftersom invandrare inte förväntades stanna särskilt länge. Mannen 
ifråga blev trots viss tveksamhet utbildad och kom att arbeta som maskinskötare 
i flera år.737 En genomgång av olika personalhandlingar har visat att han var 
långtifrån ensam om detta. Arbetare från andra länder och bland dem många 
gifta par skulle ofta stanna kvar i åratal. Till dessa hörde ett jugoslaviskt par, 

                                                        
736 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
737 Intervju, 2015-02-17. 
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736 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
737 Intervju, 2015-02-17. 
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Tabell 12: Invandrare vid Surte 1948-1975 (483 personer) 
 

 Antal 

Antal platsansökningar 483 

Mantalsskrivna i 
Sverige 226 

Mantalsskrivna 
utomlands men har 
arbetat i Sverige     

 
87 

Direktinvandrare 170 

  Källa: Personalakter, vol. F 3:A 2-4, 33, SE/GLA/14080.      
 

 
Tabell 13: Direktinvandrare vid Surte 1948-1975 (170 personer) 

 
Direktinvandrare Män Kvinnor Summa 

Finland 60 53 113 

Danmark 13 6 19 

Jugoslavien 9 9 18 

Grekland 3 3 6 

Ungern 3  3 

Norge 2  2 

Polen 2  2 

Tjeckoslovakien 1 1 2 

Ryssland/Sovjet  1 1 

Egypten 1  1 

Portugal 1  1 

Tyskland  1 1 

Tyskland (polsk)  1 1 

Summa 95 75 170 

  Källa: Personalakter, vol. F 3:A 2-4, 33, SE/GLA/14080.       
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som har berättat hur de redan från början i Sverige sparade mycket pengar med 
siktet på att återvända till hemlandet. Istället köpte de snart eget hus – ”vi 
byggde vår tillvaro på bruket om man säger så” – och de trivdes bra i Surte. När 
barnen dessutom lärt svenska och börjat i skolan tappade beslutet att återvända 
aktualitet. 

Skolgång, utbildning och tidigare anställningar 
Av platsansökningarna att döma hade majoriteten av de drygt 480 registrerade 
invandrarna gått folkskola/grundskola i hemlandet. Exempel finns också på 
personer med enbart ett eller två års skolgång och på någon analfabet. Endast 
ett fåtal har uppgivit att de gått i realskola eller gymnasium.  Beträffande utbild-
ning finns uppgifter från ett hundratal personer, och vanligast var yrkesskola 
med någon form av teknisk inriktning för männen och någon hushålls- eller 
handelsinriktad linje för kvinnorna. I stort sett alla utbildningarna var praktiskt 
inriktade, och omkring 400 invandrare har uppgivit tidigare anställningar från 
hemlandet, från Sverige och ibland från båda länderna. Uppgifterna är spora-
diska men tendenserna är ändå tydliga. Huvudsakligen har dessa tidigare varit 
knutna till jord- och skogsbruk men i någon mån också till industri, handel- och 
servicenäringar.  
 
Som tidigare nämnts hade många vid ankomsten till Surte redan haft andra arbe-
ten i Sverige och inte sällan inom tekobranschen.738 En finländsk kvinna har 
berättat att hon anställdes på glasbruket 1963 efter flera år i Sverige.  Hon hade 
övertalats att emigrera redan tio år tidigare av en person hemma på semester i 
Finland.  

 
Hon hade en lägenhet i Borås och jag följde med. På söndagskvällen 
kom vi. Och vi gick till Algots på måndagsmorgonen och fick börja 
med en gång. […] Jag stannade inte så länge. Jag började på ett 
annat ställe som hette Magni. Jag hade gått sådan där sömmerske-
utbildning i Finland. De tillverkade kostymer till teater och mått-
beställning och allt annat.739 

 
Mantalsskrivningsorter och anställningar i de 483 platsansökningarna har givit 
vid handen att drygt 300 av invandrarna varit verksamma en tid i sitt nya 
hemland innan de kom till glasbruket (tabell 12, s. 135).740 Sålunda var endast 
170 av de utländska arbetarna i undersökningsmaterialet direktinvandrare. 
Enligt tabell 13 (s. 135) var 113 personer (ungefär 2/3) av dessa finländare med 
endast en smärre övervikt för män. Av de 113 finländarna var 96 personer gifta  
 
 

                                                        
738 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
739 Intervju, 2015-02-19 
740 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
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738 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
739 Intervju, 2015-02-19 
740 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
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sätt”.745 Uppenbarligen var grekernas överordnade nöjda med deras praktiska 
kunskaper. 

 
Därutöver behövde alla anställda insikter i det Isacson betecknar som sociala 
och kulturella kunskaper.746 I början av 1970-talet uppmärksammades bristen 
på sådana kunskaper i PLM:s personaltidning. Framför allt ansågs språk-
svårigheter komplicera arbetet och främst framhölls sydeuropérna av vilka en 
del var ”helt eller delvis analfabeter”. Den bristfälliga kommunikationen gjorde 
det svårt att ge riktiga instruktioner, och ”för att råda bot på detta problem har 
en bildserie tagits fram, som kommer att användas i synarskolan. Bildserien 
behandlar inte enbart sittställningar, utan är tänkt att omfatta den ergonomi, som 
den anställde bör känna till vid sitt arbete”. Därtill poängterades att skillnader i 
matvanor och dygnsrytm kunde påverka arbetet negativt, men avslutningsvis 
lyfts ändå individerna själva fram jämte deras förhållanden på arbetsplatsen. ”Vi 
svenskar – såväl företagen som arbetskamraterna – måste hjälpa våra invandrare 
med deras i vidaste mening ergonomiska problem. Deras arbetsinsats förtjänar 
att räknas!” Samtidigt ger artikeln en kluven bild genom att påpeka att ”dessa 
kommer ur, från svensk synpunkt, primitiva miljöer med dålig skolbildning, 
dålig upplysning och ofta låg hygienisk nivå”.747 Detta skulle kunna vara ett 
exempel på att invandrare från Sydeuropa ibland betraktades som problematiska 
på organisationsnivå och inte bara i de migrationspolitiska diskurserna Johans-
son beskriver.748 Emellertid behövde det inte innebära att invandrare fick 
annorlunda eller sämre arbetsuppgifter än svenskar.  

 
Inte bara i kommunikationen med chefer var kännedom om kulturella och 
sociala koder viktiga utan även i den dagliga samvaron med arbetskamrater. 
Följande incident, berättad av en jugoslavisk man anställd som synare 1966, 
visar vad som kunde hända om sådan kännedom saknades: 

 
Vi hade en sal som vi gick till på rasten. Och jag gick in där som 
nybörjare, satte mig på en stol.  Men en äldre dam ställde sig bakom 
mig. Först tittade hon, så åt jag min smörgås, så knackade hon 
(knack, knack). – Vad är det?  – Det är min plats, sa hon, det är min 
plats. Du vet, en grupp gamla damer va´, dom har jobbat hur länge 
som helst. Det var både finska kvinnor och så svenskar. Men de finska 
damerna, som hade suttit där, de kunde svenska, va´. Och så sitter det 
någon annan där, det var deras plats. De hade suttit där hela tiden. 
Hustrun tillägger: Men jag menar att en svensk man skulle aldrig ha 
satt sig där heller, men vi gick och satte oss hur som helst.749 

 
                                                        
745 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
746 Isacson, 2007, s. 157-160. 
747 PLM-nytt, 6/1972, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
748 Johansson, 2005, s. 242. 
749 Intervjuer, 2012-03-01. 
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(inklusive ett 15-tal gifta par). Det ringa antalet från respektive nationalitet 
utöver Finland förefaller dock vara för litet för en djupareanalys. Antalet 
arbetare från andra länder innefattade sammanlagt endast 57 personer av vilka 
22 var kvinnor. Det vanligaste skälet enligt platsansökningarna till valet av 
Surte som arbetsplats var arbetslöshet – antingen i hemlandet eller i Sverige – 
eller önskemål om ett bättre betalt arbete. Flera kvinnor angav också att maken 
redan fanns på glasbruket, och överhuvudtaget hänvisar många till att släktingar 
och vänner redan var anställda.741 ”Jag vet inte någon som kommit direkt från 
Finland” underströk en finländsk kvinna i en intervju.  
 
Inledningsvis poängterades Surtes stora efterfrågan på arbetskraft framför allt 
under 1960-talet men även under 1970-talets första hälft. Svårigheten att att 
fylla luckorna med svenskar ledde till rekrytering av utländsk arbetskraft, vilket 
sammanföll med lågkonjunktur och arbetslöshet i invandrarnas hemländer. 
Undersökningen ovan har visat att invandringen till glasbruket blev särskilt 
omfattande under 1960-talets andra hälft. Majoriteten hade börjat arbeta efter 
avslutad folkskola/grundskola, men ett flertal hade också någon form av 
praktisk yrkesutbildning. Oavsett vilket hade alla kommit ut i arbetslivet redan 
i tonåren och var mestadels över 20 år vid invandringstillfället. Noteringar om 
tidigare arbetsgivare visar att invandrarna hade arbetslivserfarenhet och i många 
fall var etablerade i Sverige innan de kom till glasbruket. Surte var därför långt 
ifrån den första arbetsplatsen, men väl där kunde stanntiden ofta bli flera år. I 
följande avsnitt kommer jag att närmare precisera vilka arbetsuppgifter nykom-
lingarna tilldelades och i vilken utsträckning de fick möjlighet att röra sig uppåt 
inom företaget. 

 

Invandrarnas yrken och karriärvägar på Surte  
Av platsansökningarna att döma hade i princip ingen haft någon bakgrund inom 
glasproduktion. Undantaget skulle möjligen vara en holländare, som i hemlan-
det varit inbärare vid halvautomatiska glasmaskiner och ”glasmakare”.742 An-
ställd på Surte 1956 gick han först synar- och sedan maskinskötarubildning och 
blev därefter 1:e maskinskötare. Sammanlagt var han anställd på glasbruket i 
23 år.743 Förtjänar att framhållas gör också tre greker, som varit verksamma 
inom glasindustri i Sverige. Av dessa hade en man varit inbärare på Bergdala 
glasbruk och en man och en kvinna synare på Limmareds glasbruk.744 Inför 
anställningen på Surte noterades att ingen av de båda synarna någonsin hade 
gått i skola, men att detta inte ansågs utgöra något hinder. Enligt hyttmästaren 
på Limmared hade de trots allt klarat arbetet som synare. Mannen hade 
dessutom varit ersättare vid maskinerna och skött sin uppgift ”på ett utmärkt 

                                                        
741 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
742 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
743 Personalakter, vol. F 3 A:20, SE/GLA/14080. 
744 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
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sätt”.745 Uppenbarligen var grekernas överordnade nöjda med deras praktiska 
kunskaper. 
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Hustrun tillägger: Men jag menar att en svensk man skulle aldrig ha 
satt sig där heller, men vi gick och satte oss hur som helst.749 

 
                                                        
745 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
746 Isacson, 2007, s. 157-160. 
747 PLM-nytt, 6/1972, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
748 Johansson, 2005, s. 242. 
749 Intervjuer, 2012-03-01. 
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741 Personalakter, vol F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080. 
742 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
743 Personalakter, vol. F 3 A:20, SE/GLA/14080. 
744 Personalakter, serie F 3 A, SE/GLA/14080. 
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Eero Luukinen från Finland började i synkammaren 1962 och gick maskinskötar-
utbildningen redan året därpå. Maskinskötarbefattning fick han sedan 1965.751                                            
Foto från Glasbruksmuseet i Surte (fotograf: Claes Forsberg). 

 
Volvo. Hustrun hade ett förflutet inom jordbruk och som ”pillerpackerska” på 
en läkemedelsfabrik. Kommen till Göteborg blev hon först ekonomibiträde i en 
charkuteributik och sedan – liksom mannen – synare på glasbruket.752 
 
Av tabell 15 (s. 138) framgår att andelen utländska synare var så mycket som 
73 % redan 1967 och fem år senare 81 %.753 Följande uttalande av en jugo-
slavisk kvinna om hennes första tid i synkammaren 1966 visar hur internationell 
avdelningen hade blivit:  

                                                        
751 Personalakter, vol. F 3 A:21, SE/GLA/14080. 
752 Personalakter, vol. F 3 A:4, SE/GLA/14080. 
753 År 1967: I statistiken anges alla som synare, men möjligen inkluderas här även 1:e synare, 
omsynare m fl personer med någon form av syningsarbete. 
År 1972: I gruppen ”svenska kvinnliga synare” ingår två 1:e synare och en omsynare, i gruppen 
”utländska kvinnliga synare” ingår två 1:e synare och fyra omsynare, i gruppen ”svenska manliga 
synare” ingår tolv 1:e synare, tre assistenter till översynare samt tre omsynare och i gruppen ”utländska 
manliga synare” ingår två 1:e synare. Medräknade i gruppen ”utländska manliga synare” är inte två 
synarelever, en man som troligen var synare samt en man för vilken det är svårt att utläsa om han är 
under utbildning eller färdig synare (min anm.). 
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Tabell 14: Invandrarnas första befattning vid Surte (483 personer) 
 

Anställd som Män Kvinnor Summa 

Synare 176 124 300 

Nedläggare750 12 11 23 

Plastmaskinskötare 1 0 1 

Lagerarbetare 12 7 19 

Kartongnitare 2 5 7 

Truckförare 13 0 13 

Övriga 79 41 120 

Summa 295 188 483 

Källa: Personalakter, vol. F 3 A:2-4, 33, SE/GLA/14080.     
 
 
 
Tabell 15: Synare 1967 och 1972  

 
 
 1967 1972 

 
 Antal Andel Antal Andel 

Svenska 
 94 27 % 41 19 % 

Utländska 
 254 73 % 178 81 % 

Summa 
 348  219  

Källa: Statistik, vol. H 1 och Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1,                
SE/GLA/14080.  

 
 
De 483 utländska platsansökningarna från 1948-1975 visar att 300 av dessa 
personer oavsett nationalitet först blev anställda för syning (tabell 14). Dels var 
behovet av synare störst och dels fungerade synkammaren som plantskola för 
blivande maskinskötare. Som tidigare påpekats behövdes i princip ingen er-
farenhet från manuell eller maskinell glastillverkning. Som exempel kan näm-
nas en jugoslavisk man, som i mitten av 1960-talet fick arbete i synkammaren. 
I hemlandet hade han varit charkuteriarbetare, dels varit anställd som slipare på 
                                                        
750 Nedläggare i synkammaren placerade de färdiga glasen i lådor (min anm.). 
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var bland annat de negativa resultaten av internutredningen och synarutred-
ningen i början av 1960-talet liksom strejken 1970.757 Eftersom invandrare hade 
färre valmöjligheter på arbetsmarknaden fick de ”hålla till godo” med syning, 
som kunde läras utan några kunskaper i svenska.758  
 

Man fick peka och så visade de ett fel. Då skrev jag på mitt eget språk 
på en papperslapp och sedan lärde jag mig efter mitt eget språk. Så 
frågade jag en gång till vad det heter.759  
 
Man kan säga att man hade åtminstone en på varje skift som då kunde 
svenska, någorlunda i varje fall, och så pekade man och visade 
sådana som var fel.760. 

 
Samtidigt borde immigranternas långa stanntid på glasbruket givit möjligheter 
att vidareutvecklas och att avancera. I platsansökningarna och personkorten 
enligt tabell 17 (s. 142) har eventuellt avancemang kunnat granskas för 329 
invandrare. Av de 201 männen blev 12 maskinbiträdeselever, 11 maskinbiträ-
den, 20 maskinskötare och 11 förste maskinskötare. Av manliga synare, som 
stannade kvar i synkammaren, blev 17 plastmaskinskötare och någon assistent 
till översynaren. Av de synare som förflyttades inom företaget blev några bland 
annat truckförare. Bland männen i hyttan och synkammaren fanns både nor-
diska och utomnordiska nationaliteter med viss övervikt för förstnämnda 
kategori. Av de 128 kvinnorna i platsansökningarna och personkorten avance-
rade endast tre – alla finländskor – till 1:e synare.761 Ovan har tydligt framgått 
att utländska och svenska män kunde klättra på karriärsstegen. Invandrar-
kvinnornas liksom svenskornas möjligheter att byta uppgifter var däremot långt 
mindre och att avancera var i det närmaste omöjligt.  
 
De utländska platsansökningarna från 1948-1975 har visat att närmare 3/5 av 
invandrarna hade anställts för arbete i synkammaren. Under 1960-talet utfördes 
uppgifterna huvudsakligen av utländska kvinnor och i någon mindre utsträck-
ning av utländska män. I takt med ökad invandring minskade andelen svenskar 
på avdelningen succesivt. Trots att stanntiden för invandrarna ofta var flera år 
blev kvinnorna kvar i synkammaren, där de bara i yttersta undantagsfall avan-
cerade till 1:e synare. Manliga synare var däremot mera rörliga, och flera hade 
internutbildats till maskinskötare i hyttan och ibland dessutom avancerat till 1:e 
maskinskötare. Tendensen var samma som för svenskarna, nämligen att män 
kunde göra karriär medan kvinnor oftast var knutna till likartat arbete under hela 
sin anställningstid. Detta pekar på att arbetsfördelningen i första hand styrdes 

                                                        
757 PM Synaravdelningen, vol. F 3: E 9 och Nilsson & Andersson. 1962, vol. F 3 E:13, SE/GLA/14080; 
Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 4/2 1970. 
758 Intervjuer, 2012-03-01 och 2016-07-25. 
759 Intervju, 2012-03-01 
760 Intervjuer, 2012-03-01 och 2016-07-25. 
761 Personalakter, vol. F 3:A 2-4, 20-21, 33, SE/GLA/14080.   
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Av misstag började jag lära mig finska i början. Innan jag kom på 
mig själv att det inte är det språket jag ska lära mig utan jag ska lära 
mig svenska. Men på synarsidan var inte många svenskar.754 

 
Företagsledningens granskning av sammansättningen i synkammaren 1967 i 
tabell 16 visar att inte mindre än 41 % av synarna var utländska kvinnor och att 
32 % var utländska män. Efter ytterligare fem år – 1972 – var 52 % av synarna 
invandrade kvinnor och 29 % invandrade män. Under perioden 1967-1972 
minskade andelen svenska män från 19 % till 13 % och andelen svenska kvinnor 
från 8 % till 6 %. ”Det var svenskar också i synkammaren, men det var gamla 
gubbar faktiskt”, påpekade en jugoslavisk kvinna i en intervju.755 Trenden var 
alltså att svenskar av båda könen – och också i någon mån utländska män – 
minskade medan andelen invandrarkvinnor ökade.  
 

 
Tabell 16: Synare 1967 och 1972 – kvinnor/män och svenska/utländska 
 

 
   Källa: Statistik, vol. H 1 och Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1,  

SE/GLA 14080. 
 

  
Tidigare har påpekats att personalomsättningen på Surte var stor, främst i syn-
kammaren där de flesta nyanställda placerades. För invandrarna specifikt ger 
stanntiden emellertid ett annat intryck. Av 444 utländska personer bland person-
korten stannade hälften kvar i fem år eller längre. Lång stanntid gällde i första 
hand finländare men också jugoslaver och i viss mån greker (bilaga 2, tabell till 
diagram C, s. 195).756 Slutsatsen är därför att svenska kvinnor och män stod för 
rörligheten. För dessa som lättare kunde söka sig till andra branscher var 
synkammaren uppenbarligen ingen attraktiv arbetsplats. Tydliga tecken på detta 
                                                        
754 Intervju, 2012-03-01. 
755 Intervju, 2015-02-18. 
756 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080 

 
 1967 1972 

 
 Antal Andel Antal Andel 

Kvinnliga   
               svenska 27 8 % 12 6 % 

                      
               utländska 142 41 % 114 52 % 

Manliga    
               svenska 67 19 % 29 13 % 

                      
               utländska 112 32 % 64 29 % 

Summa 348  219  
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757 PM Synaravdelningen, vol. F 3: E 9 och Nilsson & Andersson. 1962, vol. F 3 E:13, SE/GLA/14080; 
Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 4/2 1970. 
758 Intervjuer, 2012-03-01 och 2016-07-25. 
759 Intervju, 2012-03-01 
760 Intervjuer, 2012-03-01 och 2016-07-25. 
761 Personalakter, vol. F 3:A 2-4, 20-21, 33, SE/GLA/14080.   
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Av misstag började jag lära mig finska i början. Innan jag kom på 
mig själv att det inte är det språket jag ska lära mig utan jag ska lära 
mig svenska. Men på synarsidan var inte många svenskar.754 

 
Företagsledningens granskning av sammansättningen i synkammaren 1967 i 
tabell 16 visar att inte mindre än 41 % av synarna var utländska kvinnor och att 
32 % var utländska män. Efter ytterligare fem år – 1972 – var 52 % av synarna 
invandrade kvinnor och 29 % invandrade män. Under perioden 1967-1972 
minskade andelen svenska män från 19 % till 13 % och andelen svenska kvinnor 
från 8 % till 6 %. ”Det var svenskar också i synkammaren, men det var gamla 
gubbar faktiskt”, påpekade en jugoslavisk kvinna i en intervju.755 Trenden var 
alltså att svenskar av båda könen – och också i någon mån utländska män – 
minskade medan andelen invandrarkvinnor ökade.  
 

 
Tabell 16: Synare 1967 och 1972 – kvinnor/män och svenska/utländska 
 

 
   Källa: Statistik, vol. H 1 och Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1,  

SE/GLA 14080. 
 

  
Tidigare har påpekats att personalomsättningen på Surte var stor, främst i syn-
kammaren där de flesta nyanställda placerades. För invandrarna specifikt ger 
stanntiden emellertid ett annat intryck. Av 444 utländska personer bland person-
korten stannade hälften kvar i fem år eller längre. Lång stanntid gällde i första 
hand finländare men också jugoslaver och i viss mån greker (bilaga 2, tabell till 
diagram C, s. 195).756 Slutsatsen är därför att svenska kvinnor och män stod för 
rörligheten. För dessa som lättare kunde söka sig till andra branscher var 
synkammaren uppenbarligen ingen attraktiv arbetsplats. Tydliga tecken på detta 
                                                        
754 Intervju, 2012-03-01. 
755 Intervju, 2015-02-18. 
756 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080 

 
 1967 1972 

 
 Antal Andel Antal Andel 

Kvinnliga   
               svenska 27 8 % 12 6 % 

                      
               utländska 142 41 % 114 52 % 

Manliga    
               svenska 67 19 % 29 13 % 

                      
               utländska 112 32 % 64 29 % 

Summa 348  219  
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med tyngdpunkt på Jugoslavien och Grekland.765 Sammanlagt fanns 155 
kvinnor anställda av vilka närmare 80 % var invandrare.766 Fler än hälften av de 
utländs-ka kvinnorna kom från Norden och nästan enbart från Finland medan 
resten huvudsakligen kom från Jugoslavien och Grekland.767  
 
Diagram D: Antal anställda per nationalitet, februari 1972 
 

         
Källa: Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 3 C:1, SE/GLA/14080. 
 
 
Av diagram E med tillhörande tabell (s. 144, bil 2, s. 196) fanns flest invandrare 
på synaravdelningen som helhet med 90 utländska och 33 svenska män. Av de 
utländska männen kom hälften från Finland och drygt 1/3 från Jugoslavien och 
Grekland. Tittar man på samtliga nationaliteter utom svenskar var fördelningen 
mellan nordiska och utomnordiska män ungefär lika. Bland de 125 kvinnorna i 
synkammaren fanns bara ett tiotal svenskor. Av de utländska kvinnorna kom 
runt 2/3 från Finland och övriga huvudsakligen från Jugoslavien och Grekland.  
 
 
                                                        
765 På 37 invandrare har jag inte med säkerhet kunnat fastställa nationaliteten, men av namnen att döma 
förefaller majoriteten ha varit finländare. Nordiska arbetare:  33,4 %, utomnordiska arbetare: 17,4 %. 
766 Utländska kvinnor: 79,4 % (123 st), svenska kvinnor: 20,6 % (32 st). 
767 Nordiska kvinnor 64,2 % (79 st, Finland: 76, Danmark: 1, Norge: 2), utomnordiska kvinnor: 35,8 % 
(44 st, Jugoslavien: 22, Grekland: 15, övriga nationaliteter: 7). Dessutom fanns 13 invandrarkvinnor 
där nationaliteten har med säkerhet inte kunnat fastställas, men de flesta verkar ha varit av finländsk 
härkomst. 
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av genus och inte av etnicitet. I kommande avsnitt testas denna slutsats på en 
lönelista från 1972 med drygt 600 kollektivanställda av vilka hälften var 
invandrare. 
 
Tabell 17: Karriärer – utländska män och kvinnor (av 329 personer) 

 
 
 
 
         
     
 
 
 

 
  Källa: Personalakter, vol. F 3:A 2-4, 20-21, 33, SE/GLA/14080.   

 

Invandrare och svenskar på Surte glasbruk 1972 – likheter och 
skillnader 
I detta avsnitt kommer befattningarna hos samtliga arbetare på Surte glasbruk 
vid en specifik tidpunkt att granskas. Frågan är om fördelningen av arbets-
uppgifter påtagligt skilde sig mellan svenskar och invandrare. Resultatet 
kommer att bli avgörande för den efterföljande diskussionen om beständig 
ojämlikhet beträffande den utländska arbetskraften. Undersökningen utgår 
sålunda ifrån en lönelista från februari 1972 och baseras på 613 svenska och 
utländska individer (bilaga 4, s. 199-200).762 Lönelistan har kompletterats med 
uppgifter från personkort om nationalitet, födelseår, civilstånd, anställ-ningsår 
samt uppgifter för varje anställd.763 Detta underlag förefaller tillräckligt för en 
analys av personalens sammansättning och arbete på respektive avdelning.  

 
Av diagram D med tillhörande tabell (s. 143, bilaga 2, s. 196) framgår att 
ungefär hälften var svenskar och hälften var invandrare av de 613 granskade 
kollektiv-anställda på lönelistan från 1972.764 Av de utländska arbetarna kom 
2/3 från Norden och då nästan uteslutande från Finland och 1/3 från Sydeuropa 

                                                        
762 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. Samtliga diagram och 
tabeller i denna studie baseras på 1972 års förhållanden i nämnda lönelista  
Löneutbetalningar skedde sammanlagt till 626 personer. Frånräknade i statistiken är dock två personer, 
som troligen endast var ferieanställda samt 11 personer, vilka hade slutat på företaget när lönerna 
betalades ut den i februari. 
763 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
764 Invandrare 50,8 %. 

 Män Kvinnor 

Maskinbiträdeselev 12  

Maskinbiträde 11  

Maskinskötare 20  

1:e maskinskötare 11  

1:e synare  3 
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762 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. Samtliga diagram och 
tabeller i denna studie baseras på 1972 års förhållanden i nämnda lönelista  
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763 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
764 Invandrare 50,8 %. 
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Av diagram F (s. 144) framgår hur många som hade syningsarbete i syn-
kammaren inom respektive nationalitet. Diagrammet inkluderar alltså inte andra 
befattningar på avdelningen som exempelvis plastmaskinskötare och maskin-
ställare. På lönelistan i bilaga 4 (s. 199-200) kan man se att ungefär 2/3 av de 
90 utländska männen i synkammaren hade arbete som synare, men nämnas kan 
dessutom ett par finländska män var 1:e synare. Utländska män som avancerade 
inom avdelningen blev huvudsakligen plastmaskinskötare. Sålunda var 17 
invandrade män plastmaskinskötare av vilka hälften var finländare och övriga 
utomnordiska arbetare. Därtill kom bland annat tre skiftreparatörer från Finland 
och ett par maskinställare från Danmark respektive Ungern.768 Av de 33 
svenska männen hade de flesta någon form av syningsarbete. Ett tiotal hade 
avancerat till 1:e synare medan tre hade blivit assistenter till översynare. Bland 
svenskarna fanns även någon maskinställare, skiftreparatör och instruktör samt 
ett par plastmaskinskötare. Samtliga kvinnor – såväl utländska som svenska – 
på denna avdelning hade syningsarbete. Noteras kan att ett par finländskor 
liksom och ett par svenskor efter hand hade blivit 1:e synare.  

 
Diagram G: Hyttavdelningen: 1:e maskinskötare och maskinskötare,  

 februari 1972  
 

 
  Källa: Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 

                                                        
768 Utöver synare fanns bland de 7 med osäker nationalitet reparatör, maskinställare och skiftreparatör. 
Förpackning av flaskor i krympplast skedde enligt en metod som hade uppfunnits och utvecklats inom 
PLM, och från i varje fall 1967 återfanns därför särskilda plastmaskinskötare i synkammaren.  
Källa: PLM-nytt, 6/1967, vol. L 1:3, SE/GLA/14080. 
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Diagram E: Nationaliteter på synaravdelningen, februari 1972 
  

 
  Källa: Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080.  
 
Diagram F: Nationaliteter bland synare, februari 1972 

 

Källa: Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080.   
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Diagram E: Nationaliteter på synaravdelningen, februari 1972 
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Den relativt stora andelen utländska maskinskötare – drygt 40 % – i hyttan 1972 
bekräftade att invandrade män på glasbruket kunde erhålla kvalificerade upp-
gifter. Att antalet 1:e maskinskötare övervägde bland svenskarna kan ha berott 
på att deras anställningstid i snitt låg på 25 år medan invandrarnas låg endast på 
tio år. I synkammaren hade däremot endast två utländska män blivit 1:e synare, 
men istället hade några blivit plastmaskinskötare och i ett par fall maskinställare 
på avdelningen. Svenska män hade i högre utsträckning än utländska bytt 
uppgift/gjort karriär inom synkammaren. Bland dem fanns ett flertal 1:e synare, 
några assistenter till översynaren och någon instruktör. Vidare nämns ett par 
plastmaskinskötare, ett par maskinställare samt några reparatörer.  

 
Av samtliga kvinnor vid Surte 1972 kom 80 % från utlandet av vilka 2/3 var 
nordiska och 1/3 utomnordiska och nästan alla arbetade i synkammaren. Alla 
hade syningsarbete och endast två finländskor hade avancerat till 1:e synare. 
Villkoren för svenskorna var desamma, och även bland dem fanns bara ett par 
1:e synare. Kvinnorna på Surte hade alltså genomgående begränsade möj-
ligheter att avancera eller byta avdelning. Enda alternativet för dem utöver 
syning var diskning, paketerings- eller lagerarbetare, kartongnitning eller eller 
möjligen kontroll av leveranser. För männen fungerade synaravdelningen 
närmast som en språngbräda till hyttan med mera kvalificerade uppgifter. Följ-
aktligen stärkte 1972 års lönelista antagandet om att arbetsfördelningen främst 
styrdes av den gängse synen på genus mer än på etnicitet. 

 
Sammanfattningsvis har jag nu beskrivit hur ny teknik inom produktionen av 
emballageglas ökade efterfrågan på arbetskraft lavinartat och hur Surte försökte 
täcka behovet med utländsk arbetskraft främst under 1960- och 1970-talet. Av 
särskilt intresse har varit efterfrågad kompetens, tilldelning av arbetsuppgifter, 
karriärsmöjligheter, stanntider och inte minst frågan om arbete på lika villkor 
utifrån etnicitet. Personalhandlingar och platsansökningar har visat att majori-
teten var finländare men att även andra nationaliteter som greker och jugoslaver 
arbetade på glasbruket. Precis som nyanställda svenskar saknade utländska 
arbetare erfarenhet från glasproduktion, varför så gott som alla fick intern-
utbildning eller någon typ av introduktion beroende på arbetsuppgiftens 
karaktär. Oavsett nationalitet fick majoriteten börja sin bana i synkammaren, 
där arbetet kunde läras utan kunskap i svenska språket. Det var också på denna 
avdelning som personalomsättningen var som störst och flest luckor behövde 
fyllas samtidigt som behovet av maskinskötare var akut.  

 
De utländska maskinskötarna kom främst från Finland men även från Jugo-
slavien och Grekland.  Liksom svenskarna hade de vanligtvis börjat som synare, 
sedan blivit maskinbiträden och slutligen maskinskötare. Genomgången av 
personalhandlingar har inte pekat på att invandrade män generellt skulle 
tilldelats sämre arbetsuppgifter än svenskarna och därigenom systematiskt 
diskriminerats. Tvärtom verkar företaget ha satsat på internutbildning både för 
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Diagram G med tillhörande tabell (s. 145, bilaga 2, s. 197) redovisar endast 
antalet maskinskötare och 1:e maskinskötare, vilka arbetade med själva 
glasproduktionen, och inkluderar ingen av de andra befattningarna i hyttan. Av 
diagrammet framgår att av de 613 arbetarna var sammanlagt ett hundratal män 
och inga kvinnor knutna till hyttavdelningen. Av dessa män var 47 invandrare 
varav 29 var maskinskötare och åtta var 1:e maskinskötare. Markant är den 
nordiska dominansen bland de utländska maskinskötarna och 1:e maskin-
skötarna. Särskilt intressant utöver den finländska majoriteten är inslaget av 
danskar, som totalt sett svarade för endast en liten del av den utländska arbets-
kraften.769 Av svenskarna var 42 personer maskinskötare och 14 personer 1:e 
maskinskötare, fyra var assistenter till skifthyttmästaren och fem var sortbytare.  
  
De utländska 1:e maskinskötarna var födda mellan 1918 och 1940 och fick 
anställning någon gång mellan 1948 och 1962. Maskinskötarna var födda mel-
lan 1913 och 1946 och fick anställning någon gång mellan 1955 och 1970. Även 
bland dessa hade de flesta börjat som synare för att sedan utbilda sig till 
maskinbiträden och slutligen till maskinskötare. Snittåldern på den utländska 
gruppen 1:e maskinskötare/maskinskötare låg 1972 på 40 år och snittanställ-
ningstiden på bara 10 år. Bland svenskarna var 1:e maskinskötarna födda mel-
lan 1912 och 1933 och hade fått anställning någon gång mellan 1927 och 1955. 
Maskinskötarna var födda mellan 1919 och 1943, och hade fått anställning 
någon gång mellan 1927 och 1970. Majoriteten hade först utbildat sig till 
synare, sedan till maskinbiträden och slutligen till maskinskötare. Snittåldern 
på den svenska gruppen 1:e maskinskötare/maskinskötare låg 1972 på 49 år och 
snittanställningstiden på hela 25 år.  

 
På de flesta andra avdelningarna med som mest ett 40-tal personer fanns även 
utländska män även om antalet svenskar vanligen övervägde. På exempelvis 
vannaavdelningen, där glasingredienserna blandades, fanns 15 anställda män 
varav fyra var invandrare. Arbetet utfördes av två smältare, en vågskötare och 
en vannareparatör från Finland. Svenskarna innehade samma typ av befatt-
ningar som sina utländska kollegor. På körcentralen med 17 anställda var så 
mycket som hälften av truckförarna invandrare från Finland, Norge och Jugo-
slavien. De utländska manliga arbetarna hade följaktligen stor spridning inom 
företaget till skillnad mot kvinnorna. Tiotalet invandrarkvinnor, som inte arbe-
tade i synkammaren, var leveranskontrollanter på kontrollavdelningen, packare 
eller diskare på lager- och transportavdelningen eller kartongnitare på kartong-
plan. Svenskornas arbetsuppgifter på andra avdelningar än synkammaren var i  
stort sett samma som för de utländska kvinnorna. Dock är det bara på synar- 
och maskinavdelningarna ett mönster i rekryteringen av utländska arbetare och 
deras uppgifter kunnat skönjas. 

                                                        
769 Dessutom fanns i hyttan några finländska, jugoslaviska och grekiska maskinbiträdeselever samt 
några skiftreparatörer främst från Finland och någon sortbytare från samma land.  
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Diagram G med tillhörande tabell (s. 145, bilaga 2, s. 197) redovisar endast 
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stort sett samma som för de utländska kvinnorna. Dock är det bara på synar- 
och maskinavdelningarna ett mönster i rekryteringen av utländska arbetare och 
deras uppgifter kunnat skönjas. 

                                                        
769 Dessutom fanns i hyttan några finländska, jugoslaviska och grekiska maskinbiträdeselever samt 
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”Staplings- och lyftverktyg för plastpaket till pall”1972. Foto från 
Glasbruksmuseet i Surte (fotograf: Arne Alftredsson).  
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inhemska och utländska män med målet att säkra återväxten av maskinskötare. 
Källmaterialet visar att också utländska kvinnor – precis som nyanställda 
svenskor – nästan undantagslöst knöts till synaravdelningen, men att de som 
synare fick de likadant arbete och samma lön som männen.  

 
Lönelistan från 1972 pekar på att lika få utländska som svenska kvinnor avan-
cerat till 1:e synare och bekräftade att denna befattning innehades av svenska 
män. Troligen hade dessa män lång erfarenhet av syning, men en annan för-
klaring kan vara betydelsen av att behärska svenska på denna post. Invandrade 
män som inom avdelningen bytte från syning till annan uppgift fick istället 
arbeta med plastmaskinerna. Därför verkar etnicitet trots allt ha spelat viss roll 
i praktiken, men en jugoslavisk maskinställare jag intervjuade föreföll inte känt 
sig särbehandlad ur den aspekten.770 Om diskriminering förekom vill jag hävda 
att den snarare baserades på genus. Föreställningen om mäns fallenhet för 
tekniskt/mekaniskt arbete kunde till skillnad mot kvinnor ge dem arbete vid 
olika typer av maskiner. Genom att inga kvinnor erbjöds teknisk internutbild-
ning begränsades deras möjligheter till karriär inom företaget. Styrda av 
traditionen reflekterade kvinnor nog heller inte över att arbeta på maskinsidan. 
En maskinskötardotter uttalade med bestämdhet att det yrket var det sämsta på 
hela glasbruket. Troligen syftade hon på att arbetet var fysiskt påfrestande och 
att arbetsmiljön var dålig.771 På frågan om varför inga kvinnliga plastmaskin-
skötare funnits i synkammaren svarade en dam att ”det gick nog inte”.772 Så sent 
som på 1972 års lönelista fanns heller inga kvinnor med titeln plastmaskin-
skötare.773 Enligt en annan intervju kunde kvinnor i praktiken visst utföra 
maskinplastning, men uppgiften var inte särskilt attraktiv av ergonomiska skäl. 
Eftersom kvinnor i regel var mera kortväxta än män hade de större svårigheter 
att sträcka sig upp och manuellt träda plasten över flaskorna på den högt 
placerade lastpallen innan själva plastningen gjordes.774 Följaktligen måste 
kvinnors uppgifter ses både ur deras eget perspektiv och inte bara ur bruks-
ledningens. 
 
 
 
 

                                                        
770 Intervju, 2012-03-01. 
771 Intervju, 2016-07-25. 
772 Intervju, 2012-03-01. 
773 Nettolönespecifikation period 1.2, 1972, vol.  G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
774 Intervju, 2016-07-25. 
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eftersom tilldelningen av uppgifter styrdes av företagets efterfrågade befatt-
ningar i kombination med arbetarnas kvalifikationer.777 Sett ur ett genus-
perspektiv blev bilden emellertid annorlunda genom att varken utländska eller 
svenska kvinnor på glasbruket erbjöds kvalificerat arbete eller möjlighet till 
avancemang.778 I det följande kommer jag att diskutera motsvarande förhållan-
den på Surte, som genom sin mekaniserade produktion hade en helt annan typ 
av arbetsorganisation än Kosta. 
 

Frågor 
Fokus i denna avhandling om Surte 1943-1978 ligger på hur förändrad tekno-
logi påverkade glasarbetets organisering och rekryteringen av arbetskraft. 
Undersökningen är inriktad på själva glasframställningen i hyttan och på arbetet 
i den angränsande synkammaren och berör endast i mindre utsträckning arbete 
på kringliggande avdelningar. Utifrån genus och etnicitet fördjupar jag mig i 
arbetskraftens sammansättning, betydelsen av kvalifikationer samt skillnader i 
karriärvägar och stanntider. Därefter undersöker jag om invandrare fick mindre 
kvalificerade arbeten än svenskar och om kvinnor oavsett nationalitet diskrimi-
nerades genom tilldelning av sämre uppgifter än män. Först tar jag upp resulta-
ten från Surte, varefter jag för en diskussion i förhållande till jämförbara resultat 
från min Kostastudie. Avslutningsvis drar jag några slutsatser av såväl skill-
nader som likheter mellan det mekaniserade Surte och det manuella Kosta.  
 

Surte – flaskor på löpande band 
Gynnsamma konjunkturer särskilt under 1950- och 1960-talet ledde till att 
bruksledningen effektiviserade produktionen på Surte. Driften var kontinuerlig 
med hög grad av mekanisering och glas producerades dygnet runt och även 
under helger. Allt från blandningen av glasmassan till slutkontrollen av produk-
terna skedde genom långt driven automatisering. I hyttan hade arbetarnas 
uppgifter blivit att sköta och övervaka maskinerna, men i synkammaren måste 
arbetet fortfarande skötas manuellt. Eftersom personalomsättningen var ett 
problem i hyttan och framförallt i synkammaren blev den stora utmaningen att 
rekrytera arbetskraft i tillräcklig mängd. Huvudlösnigen framför allt på 1960-
talet blev anställning av utländska män och kvinnor. Tidigare förefaller antalet 
utländska arbetare varit litet, och enligt en uppgift fanns bara ett 20-tal invand-
rare på bruket 1951. Tillströmningen av arbetare från utlandet var förhållande-
vis blygsam i även i början av 1960-talet, men mot mitten av decenniet skedde 
en markant ökning. Av alla kollektivanställda 1964 var drygt 250 personer eller 
nästan 40 % från något annat land, och ett par år senare nåddes kulmen med 360 
(45%) utländska arbetare.779 Siffrorna var fortsatt höga under återstoden av 

                                                        
777 Holmér, 2009, s. 208, 209, 211-212. 
778 Holmér, 2009, s. 78-82, 214. 
779 Uppgiften gäller december 1966, Personalstatistik, vol. A 2:2, SE/GLA/14080. 
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Del IV ANALYS OCH SLUTSATSER 

Arbetsorganisationen vid glasproduktion som 
hantverk och på löpande band 
I studien om Kosta glasbruk undersökte jag arbete och arbetskraftsinvandring 
under åren 1943-1973 utifrån glasbrukets egen förteckning över utländska 
arbetare under nämnda period. Den övergripande frågan var vilka arbetsupp-
gifter de invandrade arbetarna tilldelades och om dessa fick andra villkor än 
svenskarna utifrån sin etniska tillhörighet. Genom utpräglad arbetsdelning i den 
manuella glasindustrin krävdes många personer i hyttan vid tillverkningen av 
bruksvaror och exklusivt konstglas. I det fortlöpande arbetet var glasblåsar-
mästare och andra yrkesmän helt beroende av hyttbiträden. Eftersom biträdenas 
uppgifter inte krävde någon erfarenhet av glasarbete kunde alla nyanställda få 
denna befattning och genast knytas till produktionen. På Surte glasbruk med 
inriktning på serietillverkade flaskor och burkar var däremot all produktion 
mekaniserad och automatiserad, och istället för glasblåsare behövdes maskin-
skötare. Tillverkningen i maskinreglerad takt och stora produktvolymer påver-
kade i hög grad slutkontrollen. Eftersom denna knappast kunde mekaniseras 
behövdes allt flera personer för syning och packning. Sålunda fick i princip alla 
nybörjare på Surte börja sin bana i synkammaren, där behovet av arbetskraft var 
störst.  
 
Inspirerad av sociologen Denis Franks forskning har jag använt Charles Tillys 
teori om beständig ojämlikhet på glasarbetet utifrån etnicitet och genus såväl på 
Kosta som på Surte. Eftersom vissa handlingsmönster inom företag oftast sker 
i växelverkan med förändringar på ett strukturellt plan gör Tilly en tydlig 
distinktion mellan två olika typer av kategorier.  Inre kategorier avgränsar själva 
organisationen och skapar inre strukturer medan yttre kategorier istället har sitt 
upphov i det omgivande samhället. Om gängse fördomar relaterade till exem-
pelvis genus och etnicitet kombineras med vissa inre kategorier inom en orga-
nisation uppstår kategoriell ojämlikhet.775 I sin avhandling om arbetskraftsin-
vandring menar Frank att etnicitet alltid är starkt förknippad med arbetsorgani-
sationen. Därmed kan diskriminering visa sig vid avancemang och rekrytering 
till högre positioner eller genom att arbetsgivarna föredrar människor från vissa 
länder för särskilda typer av arbetsuppgifter. Han konstaterar att invandrare i 
Sverige under 1960-talet och 1970-talets början knutits till tillverkningsindust-
rin för att utföra det minst kvalificerade arbetet, och att företagen varit intres-
serade främst av jugoslaver och i någon mån greker.776 I Kostas fall kunde jag 
dock inte belägga någon generell beständig ojämlikhet baserad på etnicitet, 

                                                        
775 Frank, 2005, s. 35 ff, 223-225; Tilly, 2000, s. 86-88. 
776 Frank, 2005, s. 220-221. 
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777 Holmér, 2009, s. 208, 209, 211-212. 
778 Holmér, 2009, s. 78-82, 214. 
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Sverige under 1960-talet och 1970-talets början knutits till tillverkningsindust-
rin för att utföra det minst kvalificerade arbetet, och att företagen varit intres-
serade främst av jugoslaver och i någon mån greker.776 I Kostas fall kunde jag 
dock inte belägga någon generell beständig ojämlikhet baserad på etnicitet, 

                                                        
775 Frank, 2005, s. 35 ff, 223-225; Tilly, 2000, s. 86-88. 
776 Frank, 2005, s. 220-221. 
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slutet av perioden. Ser vi till svenska synare samtidigt var trenden en klar till-
bakagång för båda könen. Som mest hade männens andel legat på knappt 20 % 
och kvinnornas på något under 10 %.785 Såväl svenska som utländska manliga 
synare med ”fallenhet för tekniskt-mekaniskt arbete” utvaldes fortlöpande för 
yrkesutbildning till maskinskötare, som räknades till de mest kvalificerade arbe-
tarna inom den helmekaniserade buteljglasindustrin.786 Enda alternativet till 
syning för kvinnor överhuvudtaget på Surte var uppgifter som dekorering, 
paketering, kartongnitning eller diskning på andra avdelningar. 
 
Personalomsättningen på Surte var stor speciellt i synkammaren, där den 
exempelvis 1970 var drygt 30 %.787 Sannolikt stod svenska män och kvinnor i 
hög grad för rörligheten, då dessa hade störst valmöjligheter på arbetsmarkna-
den. En granskning av cirka 440 invandrare visade att majoriteten stannade kvar 
över två år och hälften i fem år eller mera. Generellt var kvinnornas anställning 
på glasbruket något kortare männens. Lång stanntid gällde i första hand 
finländare men också jugoslaver och delvis greker.788 För män innebar en längre 
anställning större karriärsmöjligheter, medan kvinnors tillfällen till förkovran 
och vidarebefordran inte ökade med längre stanntid. Att personer med rutiarbete 
och särskilt kvinnor ändå behöll sin anställning i många år berodde förmodligen 
på att gifta par kunde lösa barnpassning genom att arbeta i olika skift.  

 

Kosta – det hantverksmässiga bruket 
I motsats till det mekaniserade Surte kännetecknades Kosta under hela 1900-
talet av manuell glasframställning och av att ägarna även fortsättningsvis var 
beroende av glasblåsare och andra hantverkare. Den manuella produktionen 
hamnade allt mera i fokus genom närmare samarbete mellan konstnärer och 
yrkesskickliga glasarbetare med ökad försäljning av konst- och prydnadsglas 
som resultat. Arbetsorganisationen bland hyttarbetarna hade sina rötter i det 
sena 1800-talet, då processen vid glastillverkningen delats upp på flera personer 
än tidigare. En rad biträdande uppgifter kopplade till framställningen av glas-
föremålen hade samtidigt övertagits av olärda personer av vilka de flesta aldrig 
skulle förkovra sig i själva hantverket. Sålunda präglades arbetet på Kosta av 
långt driven arbetsdelning under min undersökningsperiod. Runt ugnarna med 
den smälta glasmassan framställdes produkterna efter ett noga genomtänkt 
system av olika arbetslag med upp till åtta personer i vardera. Ledare i varje lag 
var glasblåsarmästaren, och längst ned i hierarkin fanns hyttbiträdena med 
uppgiften att assistera yrkesmännen. Hyttbiträdena var de lättast utbytbara, och 
att deras omsättning var stor berodde på att inga förkunskaper krävdes, att  

                                                        
785 Personalstatistik 1947-1967, vol. H:1, Nettolönespecifikation period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, 
SE/GLA/14080.   
786 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080.   
787 Personalstatistik, vol. A 2:3, SE/GLA/14080.   
788 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080.   
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1960-talet för att därefter sjunka fram till nedläggningen 1978.780 En samman-
ställning över perioden 1965-1976 visar att kvinnor utgjorde runt 40 % av den 
utländska arbetskraften.781 
 
Under hela tidsavsnittet 1965-1976 dominerade finländare bland den invand-
rade arbetskraften på Surte. Antalet låg konstant på över 200 personer under 
1960-talets andra hälft men minskade succesivt fram till nedläggningen. Mot-
svarande antal för danskar var endast ett 20-tal personer maximalt, medan 
Norge knappast alls var representerat bland de nordiska länderna. Utomnor-
diska arbetare bestod till största delen av jugoslaver och greker, vilka till-
sammans utgjordes av ett 100-tal personer som mest.782 Utländska arbetare 
verkar främst ha kommit på eget initiativ och inte genom aktiv värvning från 
företagets sida. Angivna orsaker bakom flyttningen var ofta arbetslöshet, 
önskan om bättre betalning eller att släktingar/vänner redan var anställda på 
glasbruket. Majoriteten var inte direktinvandrare utan hade haft andra anställ-
ningar i Sverige innan de kom till glasbruket. I sina hemländer hade de flesta 
börjat arbeta direkt efter avslutad folkskola/grundskola men hade ibland dess-
utom någon form av praktisk utbildning. Nämnas kan exempelvis yrkesskola 
med teknisk inriktning för männen och handels- eller hushållslinjer för 
kvinnorna.783 Med något undantag hade de utländska arbetarna ingen erfarenhet 
av glasarbete. Eftersom mekaniserad flasktillverkning förekom också i Finland 
och Danmark kunde arbetare därifrån teoretiskt sett varit utbildade maskin-
skötare, men inga uppgifter i källmaterialet pekar på detta. Finländarna, som 
utgjorde den största nationella gruppen, kom framför allt från Lappland och 
Norra Österbotten dominerat av jord- och skogsbruk och inte från glas-
bruksområden i södra Finland. 
 
Oavsett nationalitet fick de flesta nyanställda börja i synkammaren, där personal 
ständigt fattades beroende på dålig miljö, monotona sysslor, skiftarbete samt 
förhållandevis låga löner. Nybörjarna fick en introduktionskurs i syning, var-
efter förmågan att hitta fel på glasen tränades upp genom det fortlöpande arbe-
tet. Synkammaren blev efter hand mycket internationell med över 70 % invand-
rare 1967 och drygt 80 % fem år senare. Mellan 1962 och 1967 mer än för-
dubblades kvinnornas andel bland synarna från drygt 20 % till närmare 50 %.784 
Då glasbruket trots enträgna försök inte lyckades värva tillräckligt många 
svenskor från närområdet anställdes istället utländska kvinnor. Dessa svarade 
1967 för cirka 40 % av synarna och fem år senare för cirka 50 %. Under motsva-
rande år låg andelen utländska manliga synare runt 30 % med en minskning i 
                                                        
780 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964; 
Personalstatistik, vol. A 2: 2-4, SE/GLA/14080. 
781 Personalstatistik, vol. A 2: 2-4, SE/GLA/14080.  
År 1967, när invandringen fortfarande var stor, utgjorde utländska kvinnor knappt 20 % av den totala 
arbetskraften på Surte, enl. Personalstatistik, vol. H1:1, SE/GLA/14080. 
782 Personalstatistikl, vol. 2: 2-4, SE/GLA/14080. 
783 Platsansökan avgången personal 1925-1975, Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080.   
784 Synarpersonal 1958-1966, Statistik, vol. H:1, SE/GLA/14080.   
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785 Personalstatistik 1947-1967, vol. H:1, Nettolönespecifikation period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, 
SE/GLA/14080.   
786 Utbildning, vol. F 3 D:2, SE/GLA/14080.   
787 Personalstatistik, vol. A 2:3, SE/GLA/14080.   
788 Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080.   
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780 Svenska Fabriksarbetareförbundet, undersökning, 1964; 
Personalstatistik, vol. A 2: 2-4, SE/GLA/14080. 
781 Personalstatistik, vol. A 2: 2-4, SE/GLA/14080.  
År 1967, när invandringen fortfarande var stor, utgjorde utländska kvinnor knappt 20 % av den totala 
arbetskraften på Surte, enl. Personalstatistik, vol. H1:1, SE/GLA/14080. 
782 Personalstatistikl, vol. 2: 2-4, SE/GLA/14080. 
783 Platsansökan avgången personal 1925-1975, Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA/14080.   
784 Synarpersonal 1958-1966, Statistik, vol. H:1, SE/GLA/14080.   
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Likheter och skillnader 
Både Surte och Kosta upplevde stort behov av okvalificerad arbetskraft efter 
andra världskriget, och lösningen för båda glasbruken blev rekrytering av 
utländsk arbetskraft. På Surte hade arbetsorgansationen förändrats genom 
mekanisering och skapat flera tempoarbeten, som kunde besättas med utbytbar 
personal. Framför allt efterfrågades ständigt synare för den manuella slut-
kontrollen av produkterna. På Kosta med bibehållen hantverksmässig produk-
tion och utpräglad arbetsdelning behövdes utöver yrkesmän allt flera hyttbiträ-
den för att klara produktionsökningar. På Kosta skulle invandringen nå 
förhållandevis oanade höjder på 1960-talet genom tillströmningen av greker. 
Vanligen bedrev bruksledningen ingen aktiv värvning av dessa okvalificerade 
arbetare utan glaserfarenhet utan istället tillämpades nätverksrekrytering. För 
kvalificerad arbetskraft som glasblåsare från Tyskland använde sig företags-
ledningen istället av mera riktad rekrytering. Förfarandet blev tydligare efter 
1967 genom kollektiv överföring av glasarbetare från Jugoslavien.792 Sådan 
överföring hade också ägt rum i slutet av 1940-talet genom anställning av 
slipare och andra yrkesmän från Sudettyskland.793 Precis som på Kosta skulle 
invandringen till Surte bli omfattande på 1960-talet. Trots den stora personal-
omsättningen har jag inte funnit att någon aktiv rekrytering då skulle skett men 
dock viss nätverksrekrytering. Däremot finns belägg för värvningsförsök av 
danskar vid något tillfälle under 1970-talets första hälft. Gemensamt för båda 
glasbruken var uppenbarligen att majoriteten av de utländska arbetarna sökte 
sig dit på eget bevåg.  

 
En väsentlig skillnad var att invandrarna på Kosta främst kom från utom-
nordiska länder och på Surte i första hand från nordiska länder, vilket skulle 
kunna förklaras av att finländare utgjorde en mycket stor grupp i Västsverige 
under den aktuella tiden. År 1970 bodde i Älvsborgs län med Surte 17 000 
finländare, medan greker och jugoslaver endast utgjordes av ungefär 3 000 
personer sammanlagt.794 En viktig roll i rekryteringen av finländare hade länets 
textilindustri, och ”Borås är ett exempel på ’finländarkommuner’ som den 
överhettade tekoindustrin skapat”.795 Både platsansökningar och intervjuer från 
Surte har visat att arbetare både från Finland och andra länder börjat sitt svenska 
yrkesliv inom textilbranschen.796 I Kronobergs län med Kosta bodde däremot 
vid samma tid bara 1 600 finländare men 2 500 greker och jugoslaver totalt.797  
                                                        
792 Holmér, 2009, s. 156-157. 
793 Holmér, 2009, s. 154,  
794 Folk- och bostdsräkningen 1970, Del 3. Befolkning i hela riket och länen, utlänningar och utrikes 
födda personer m m, Sveriges officiella statistik, SCB, Stockholm, s. 206, 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folk_o_bostadsrakningen
_1970_3.pdf, 2017-01-12. 
795 Laakkonen, 1996, s. 121. 
796 Personalakter, vol. F 3 A: 2-4, 33, SE/GLA714080. 
797Folk- och bostdsräkningen 1970, s. 206; Inom hela den småländska glasindustrin dominerade greker 
medan finländare var långt färre inom denna näring, enl. Svenska Fabriksarbetareförbundet, 
undersökning, 1964. 
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uppgifterna var monotona och att lönen var låg. Hyttbiträden med fallenhet och 
intresse för glasarbetet hade dock möjlighet att utvecklas och avancera genom 
praktisk övning, men för att bli fullärd glasblåsare krävdes i regel minst tio år.789  
 
Efter andra världskriget var problemet för Kosta att allt färre glasarbetare fanns 
att tillgå. Sammanfattningsvis ansågs flykten från glasbruken bero på sjunkande 
status för glasarbetet, lågt löneläge, dålig arbetsmiljö, alternativa försörjnings-
möjligheter samt utbyggt skolsystem. Efterfrågan på Kosta gällde inte enbart 
kvalificerade hantverkare utan också personer för mera rutinmässiga uppgifter, 
vilket framgår att glasbruket annonserade efter både glasblåsare och hyttbiträ-
den. För att lösa problemet satsades på ungdomar genom en nyinrättad glasskola 
och genom försök att värva kvinnliga arbetare. Den avgörande lösningen blev 
till slut utländsk arbetskraft, och under åren 1943-1973 anställdes följaktligen 
drygt 600 utländska arbetare på Kosta. Majoriteten var greker (22 %), tyskar/ 
sudettyskar (19 %) samt danskar (18 %), och av det totala antalet var ett hundra-
tal kvinnor (17 %). Invandringen var särskilt intensiv i mitten och slutet av 
1940-talet genom flyktingar från nordiska grannländer och norra Europa. Mest 
omfattande blev invandringen till glasbruket i mitten av 1960-talet genom 
tillströmningen främst av greker och i någon mån genom rekryteringen av 
jugoslaver. Samtidigt fortsatte medborgare från Norden och tysktalande länder 
att flytta in. Under 1960-talets andra hälft upphörde spontaninvandringen av 
utomnordiska arbetare i stort sett helt, då arbetstillstånd skulle vara beviljade 
redan före ankomsten efter att kraven skärpts 1966-1967.790  
 
Min undersökning rörande perioden 1943-1973 visade att inte mer än en tiondel 
av de invandrade männen vid ankomsten hade titlar med anknytning till glas-
näringen. Bland dessa fanns glasarbetare från Tyskland, Österrike och Jugosla-
vien med utbildningar från glasfackskolor. Liksom en del nordiska kollegor 
hade de yrkeserfarenhet när de kom till Kosta och tilldelades därför glasblåsar-
befattningar precis som svenskar med motsvarande kompetens. Resten av de 
runt 500 utländska männen hade däremot aldrig tidigare arbetat med glas och 
fick i de flesta fall bli hyttbiträden. Majoriteten stannade kvar bara några 
månader eller i sällsynta fall upp till ett år och hann på den korta tiden inte lära 
glashantverket och eller göra karriär. Några exempel på att invandrare utan 
tidigare erfarenhet från glasbranschen tillägnat sig ett glasyrke och bott kvar 
längre fanns dock. Bland de utländska kvinnorna fanns inga yrkesutbildade 
glasarbetare, och därför fick de oavsett nationalitet bli biträden åt yrkesmännen 
inom hytta eller förädling eller fick de sköta diskning, emballering och liknande. 
Tilläggas bör ändå att några svenska och utländska kvinnor fick genomgå en 
yrkesutbildning till slipare på 1960-talet, då sådana fattades på glasbruket.791 

                                                        
789 Holmér, 2009, s. 69, 70, 82, 84, 88-92. 
790 Holmér, 2009, s. 97-104, 109, 202, 204-205. 
791 Holmér, 2009, s. 79-81, 170-171, 189, 207, 214. 
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792 Holmér, 2009, s. 156-157. 
793 Holmér, 2009, s. 154,  
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uppgifterna var monotona och att lönen var låg. Hyttbiträden med fallenhet och 
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Min undersökning rörande perioden 1943-1973 visade att inte mer än en tiondel 
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fick i de flesta fall bli hyttbiträden. Majoriteten stannade kvar bara några 
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789 Holmér, 2009, s. 69, 70, 82, 84, 88-92. 
790 Holmér, 2009, s. 97-104, 109, 202, 204-205. 
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Beständig ojämlikhet på Surte och Kosta? 
Charles Tilly menar att ojämlikhet skapas genom tilldelning av vissa arbetsupp-
gifter till särskilda kategorier av arbetare. Genom att avgränsa grupper och 
identifiera yttre kategorier som svensk, invandrare, man eller kvinna och inre 
kategorier som kvalificerad och okvalificerad samt kombinationer av dessa 
olika kategorier kan ojämlikhet analyseras utifrån mekanismerna exploatering, 
möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning. Exploatering ”sker då mäk-
tiga, med varandra förbundna grupper av människor förfogar över resurser från 
vilka de hämtar en kraftigt ökad avkastning genom att samordna arbetsinsat-
serna från utomstående, som de utestänger från det fulla värde som tillkommer 
deras arbetsinsatser”. Möjlighetsansamling innebär att ”medlemmar av ett kate-
goriellt avgränsat nätverk vinner tillträde till en resurs, som är värdefull, förny-
elsebar och möjlig att monopolisera, och som underbygger nätverkets akti-
viteter och utvecklas genom nätverkets sätt att fungera”. Med efterlikning avser 
Tilly ”kopierandet av etablerade organisationsmönster och/eller överföring av 
existerande sociala relationer från en miljö till en annan”. Anpassning slutligen 
betyder i detta sammanhang ”utvecklandet av dagliga rutiner såsom inbördes 
hjälp, politiskt inflytande, uppvaktning och informationsanskaffning på grund-
val av kategoriellt ojämlika strukturer”.798 
 
För Surtes del tycks varken svenskar eller invandrare kunnat räknas som kvali-
ficerade inledningsvis, men många stannade ändå kvar på glasbruket i flera år. 
Vissa innehade samma befattningar under hela anställningstiden medan andra 
rörde sig uppåt i hierarkin. Utgångsläget för alla nyanställda var att de fick börja 
med enklare uppgifter framför allt i synkammaren och nästan direkt kunde 
knytas till produktionen. Sålunda var de kategoriella paren svensk/okvalificerad 
och invandrare/okvalificerad till en början lika aktuella, men frågan är i vilken 
mån möjligheterna att klättra vidare var desamma för svenskar och invandrare. 
Platsansökningar från åren 1948-1975 har visat att också utländska män 
utbildade sig till maskinskötare och kunde bli 1:e maskinskötare.799 Enligt en 
lönelista över samtliga anställda i februari 1972 låg andelen utländska maskin-
skötare på drygt 40 %.800 Detta tyder på att män oavsett nationalitet hade 
möjlighet till kvalificerat arbete och avancemang. Visserligen övervägde antalet 
svenska 1:e maskinskötare, men detta kan förklaras av att deras anställningstid 
i snitt var mer än dubbelt så lång som invandrarnas. Exemplet med maskin-
skötarna tyder på att kategoriella par som svensk/kvalificerad och invandrare/ 
kvalificerad var lika relevanta och att både svenska och utländska män fått 
utvecklas och stiga i graderna. Tilläggas kan att invandrade män fanns på 
flertalet av glasbrukets avdelningar och att de där innehade samma typ av 
befattningar som sina svenska kollegor.801  
                                                        
798 Tilly, 2000, s. 21. 
799 Personalakter, vol. F 3 A:2-4, 33, SE/GLA/14080. 
800 Nettolönespecifikation, period 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080.   
801 På exempelvis körcentralen kom hälften av de anställda från Finland, Norge och Jugoslavien enligt 
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De utländska arbetarna på Kosta var nästan genomgående direktinvandrare, 
medan de utländska arbetarna vid ankomsten till Surte i regel hade bott och 
arbetat i Sverige en tid. Skillnaderna avspeglades också i stanntiden vid de 
respektive bruken. För det stora antalet direktinvandrare på Kosta blev glas-
arbetet närmast en introduktion till det svenska arbetslivet, och under tiden de 
försörjde sig på glasbruket byggde de upp ett kontaktnät för att snarast möjligt 
kunna flytta vidare. För invandrarna som etablerat sig i Sverige innan de kom 
till Surte blev stanntiden oftast flera år. De var redan väl bekanta med arbets-
livets möjligheter och begränsningar och hade valt att slå sig ner Surte. En 
längre stanntid ökade också männens möjligheter till utbildning och karriär 
inom glasbrukets ram. Då en förhållandevis stor andel utländska maskinskötare 
fanns bland de anställda i början av 1970-talet utgår jag ifrån att de både hunnit 
utbilda sig och arbeta där flera år. Att omsättningen av arbetare var mycket 
större på Kosta berodde i stor utsträckning på att arbete endast kunde erbjudas 
dagtid. 
 
Fortfarande bor en del utländska arbetare kvar i Surte närmare 40 år efter glas-
brukets nedläggning. Oavsett om de kom från Finland eller det forna Jugo-
slavien har de flera gemensamma nämnare. Intervjuer med fem av dem har 
bekräftat att de inte var direktinvandrare utan att de började sin bana inom den 
västsvenska tekoindustrin. Trots att ingen hade erfarenhet av glastillverkning 
sökte de sig efter relativt kort tid till Surte och fick börja i synkammaren. Medan 
två av männen efter hand blev maskinskötare och en blev maskinställare fort-
satte båda kvinnorna som synare. Arbetet var slitsamt och arbetsmiljön dålig 
såväl i hyttan som i synkammaren, men de flesta i gruppen verkar ha trivts 
tillräckligt bra för att bli kvar på glasbruket. Skiftarbetet sågs närmast som en 
fördel och gjorde att båda makar i en familj kunde bidra till försörjningen och 
samtidigt lösa barnpassningen. Allt eftersom tiden gick omprövades beslutet att 
återvända till hemlandet, och idag bor mina informanter kvar som pensionärer i 
villor de en gång sparat ihop till. Att hitta greker som hade arbetat i Kosta var 
däremot mycket svårt, då ingen av denna nationalitet längre bodde kvar i 
brukssamhället. Dock fick jag på annan ort kontakt med två grekiska män, som 
berättade att de varit hyttbiträden i Kosta och hade kommit dit direkt från 
Grekland. Efter kort tid i hyttan hade de istället sökt sig till pappersindustrier 
med högre lön. Tack vare skiftarbetet på pappersbruken hade också hustrurna 
kunnat arbeta trots barn i familjen. Båda männen med familjer hade återvänt till 
Grekland efter ett halvt sekel i Sverige. 
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till deras vedertagna arbetsmetoder. Spridningen av nationaliteter – främst 
tyskar, österrikare, danskar – gjorde det inte relevant att tala om efterlikning. 
Möjligen skulle man i positiv mening kunna tala om någon form av efterlikning 
beträffande tyska hantverkare, som haft gott anseende allt sedan glasbruket 
grundades på 1700-talet. Någon anpassning enligt Tillys definition var däremot 
svår att finna för den yrkesskickliga arbetskraften. För kategorin utländsk/ 
kvalificerad gällde följaktligen inte bestämd ojämlikhet grundad på Tillys fyra 
mekanismer. Yrkesmännens kompetens tillvaratogs och i arbetet diskrimine-
rades de inte utifrån sin etniska tillhörighet.804 
 
Utifrån den stora andelen hyttbiträden på Kosta visade sig diskussionen om 
beständig ojämlikhet däremot relevant, eftersom hyttbiträdena längst ned i 
hierarkin i stort sett alltid var invandrare från Sydeuropa. Särskilt intressanta i 
detta sammanhang blev den förhållandevis stora gruppen grekiska hyttbiträden. 
Påpekas bör dock att dessa inte aktivt värvats av bruksledningen utan att de 
första hade sökt sig till Kosta på eget initiativ och omgående fått anställning. 
Sedan strömmade allt flera greker både till Kosta och andra industriorter genom 
nätverksrekrytering. Arbetsgivarna blev sålunda viktiga aktörer i arbetskrafts-
invandringen och bidrog till att kedjemigration uppstod.805 Trots att grekerna 
oftast stannade endast några månader i Kosta, fortsatte företagsledningen att 
anställa arbetare av denna nationalitet, varvid en etnisk arbetsdelning reprodu-
cerades. Begreppsparen invandrare/okvalificerad och grek/hyttbiträde tydde 
inte bara på exploatering utan även på möjlighetsansamling. Hyttbiträdena hade 
nämligen mästarnas ögon på sig och handplockades om de bedömdes ha talang 
för glasyrket. Då greker sällan avancerade inom glasindustrin är frågan om de 
utestängdes beroende på sitt utländska ursprung. Att arbetsgivaren dessutom 
räknade med att det alltid fanns greker att tillgå och att fackföreningen godkände 
anställning av invandrare till lågavlönade tempoarbeten skulle peka på att 
grekerna diskriminerades. Betonas måste dock att de fick samma avtalsenliga 
löner som svenskarna. Utifrån exploatering och möjlighetsansamling syntes 
således grekerna på Kosta vara utsatta för beständig ojämlikhet. Då de första 
kom 1962, både till Kronobergs län och till Kosta, var de en ny arbetskrafts-
källa och därmed kan man – i varje fall inledningsvis – inte tala om efterlikning 
från glasbrukets sida. Lika svårt har det varit att finna tecken på mekanismen 
anpassning. 
 
I motsats till Frank, som mera övergripande undersökt tillverkningsindustrin, 
har jag således i dessa studier på organisationsnivå visat att nationalitet/etnicitet 
och arbetsorganisation inte var sammankopplade. Följaktligen har jag i studien 
av Surte varken kunnat påvisa någon etnisk diskriminering vid befordran eller 
vid rekrytering till högre positioner. Inte heller har jag funnit att arbetsgivaren 
medvetet kopplat ihop vissa nationaliteter med särskilda arbetsuppgifter. Frank 

                                                        
804 Holmér, 2009, s. 208, 210. 
805 Jfr Frank, 2005, s. 222-223. 
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Eftersom invandrade män på Surte fick internutbildning, kunde avancera och 
dessutom hade avtalsenliga löner menar jag att dessa inte utestängdes ”från det 
fulla värde som tillkommer genom deras insatser”. Följaktligen har jag 
beträffande de utländska männen inte kunnat finna belägg för exploatering 
enligt Tillys mening. Avgörande var istället de funktioner bruksledningen 
efterfrågade och att behovet av arbetskraft överhuvudtaget kunde tillgodoses. 
Inte heller har jag funnit tecken på möjlighetsansamling genom att skiljelinjer 
medvetet skulle ha skapats mellan svenskar och invandrare på glasbruket. Vid 
tilldelningen av olika typer av uppgifter verkar företagsledningen inte gjort 
åtskillnad mellan svenskar och nordiska eller utomnordiska manliga arbetare. 
Att invandrare var överrepresenterade på synaravdelningen berodde närmast på 
att personalbehovet var störst där genom att flertalet svenskar föredrog andra 
arbetsgivare än glasbruket.  Frank menar att det var svårt att rekrytera svenskar 
till industriföretagen, eftersom dessa var obenägna att höja lönerna, vilket även 
min undersökning bekräftar.802 Dessutom var missnöjet med arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden i synkammaren konstant under hela undersökningsperioden, 
och det var framför allt svenskar som svarade för den stora omsättningen. Att 
förbättringar inte prioriterades av företaget berodde troligen på att utländsk 
arbetskraft alltid fanns att tillgå. Genom att bruksledningen var medveten om 
invandrares sämre möjligheter på arbetsmarknaden skulle detta tyda på en form 
av exploatering. Dock hade även utländska arbetare möjlighet att byta arbets-
givare, då det fanns gott om andra industriarbeten i Göteborgsregionen med 
omnejd. Trots detta hade många förhållandevis lång stanntid, vilket i männens 
fall kan ha berott på avancemang och övergång till andra avdelningar. Det har 
varit svårt att se någon efterlikning beträffande den utländska arbetskraften. På 
Surte kunde invandrare snarast betecknas som en ny oprövad arbetskraftskälla 
under 1900-talets andra hälft, varför företagsledningen inte kan sägas ha repro-
ducerat etnisk arbetsdelning. Än mindre har någon form av anpassning utifrån 
etnicitet kunnat påvisas enligt Tillys definition. Slutsatsen är således att jag 
utifrån hans fyra mekanismer och kriterier på underordning inte kunnat bevisa 
att manliga arbetare från andra länder systematiskt utsatts för beständig 
ojämlikhet men att vissa tendenser till diskriminering ändå har funnits. 
 
Tidigare har jag använt mig av Tillys kategorier och mekanismer för att se om 
utländska arbetare på Kosta drabbades av beständig ojämlikhet. Där kunde jag 
inte finna några tecken på exploatering beträffande kvalificerade glasarbetare, 
eftersom de fick uppgifter i relation till sina meriter. Frank hävdar att syd-
européer sorterades ut till de sämsta arbetena med följden att ojämlikheten 
mellan dem och svenskarna befästes.803 Detta motsades på Kosta genom att 
jugoslaviska yrkesmän föreföll fått samma arbete som svenskar med motsvaran-
de kvalifikationer. Däremot hade tendenser till möjlighetsansamling framskym-
tat från svenskarnas sida, då de invandrade arbetarna förväntades anpassa sig 
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till deras vedertagna arbetsmetoder. Spridningen av nationaliteter – främst 
tyskar, österrikare, danskar – gjorde det inte relevant att tala om efterlikning. 
Möjligen skulle man i positiv mening kunna tala om någon form av efterlikning 
beträffande tyska hantverkare, som haft gott anseende allt sedan glasbruket 
grundades på 1700-talet. Någon anpassning enligt Tillys definition var däremot 
svår att finna för den yrkesskickliga arbetskraften. För kategorin utländsk/ 
kvalificerad gällde följaktligen inte bestämd ojämlikhet grundad på Tillys fyra 
mekanismer. Yrkesmännens kompetens tillvaratogs och i arbetet diskrimine-
rades de inte utifrån sin etniska tillhörighet.804 
 
Utifrån den stora andelen hyttbiträden på Kosta visade sig diskussionen om 
beständig ojämlikhet däremot relevant, eftersom hyttbiträdena längst ned i 
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Sedan strömmade allt flera greker både till Kosta och andra industriorter genom 
nätverksrekrytering. Arbetsgivarna blev sålunda viktiga aktörer i arbetskrafts-
invandringen och bidrog till att kedjemigration uppstod.805 Trots att grekerna 
oftast stannade endast några månader i Kosta, fortsatte företagsledningen att 
anställa arbetare av denna nationalitet, varvid en etnisk arbetsdelning reprodu-
cerades. Begreppsparen invandrare/okvalificerad och grek/hyttbiträde tydde 
inte bara på exploatering utan även på möjlighetsansamling. Hyttbiträdena hade 
nämligen mästarnas ögon på sig och handplockades om de bedömdes ha talang 
för glasyrket. Då greker sällan avancerade inom glasindustrin är frågan om de 
utestängdes beroende på sitt utländska ursprung. Att arbetsgivaren dessutom 
räknade med att det alltid fanns greker att tillgå och att fackföreningen godkände 
anställning av invandrare till lågavlönade tempoarbeten skulle peka på att 
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löner som svenskarna. Utifrån exploatering och möjlighetsansamling syntes 
således grekerna på Kosta vara utsatta för beständig ojämlikhet. Då de första 
kom 1962, både till Kronobergs län och till Kosta, var de en ny arbetskrafts-
källa och därmed kan man – i varje fall inledningsvis – inte tala om efterlikning 
från glasbrukets sida. Lika svårt har det varit att finna tecken på mekanismen 
anpassning. 
 
I motsats till Frank, som mera övergripande undersökt tillverkningsindustrin, 
har jag således i dessa studier på organisationsnivå visat att nationalitet/etnicitet 
och arbetsorganisation inte var sammankopplade. Följaktligen har jag i studien 
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Eftersom invandrade män på Surte fick internutbildning, kunde avancera och 
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fulla värde som tillkommer genom deras insatser”. Följaktligen har jag 
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varit svårt att se någon efterlikning beträffande den utländska arbetskraften. På 
Surte kunde invandrare snarast betecknas som en ny oprövad arbetskraftskälla 
under 1900-talets andra hälft, varför företagsledningen inte kan sägas ha repro-
ducerat etnisk arbetsdelning. Än mindre har någon form av anpassning utifrån 
etnicitet kunnat påvisas enligt Tillys definition. Slutsatsen är således att jag 
utifrån hans fyra mekanismer och kriterier på underordning inte kunnat bevisa 
att manliga arbetare från andra länder systematiskt utsatts för beständig 
ojämlikhet men att vissa tendenser till diskriminering ändå har funnits. 
 
Tidigare har jag använt mig av Tillys kategorier och mekanismer för att se om 
utländska arbetare på Kosta drabbades av beständig ojämlikhet. Där kunde jag 
inte finna några tecken på exploatering beträffande kvalificerade glasarbetare, 
eftersom de fick uppgifter i relation till sina meriter. Frank hävdar att syd-
européer sorterades ut till de sämsta arbetena med följden att ojämlikheten 
mellan dem och svenskarna befästes.803 Detta motsades på Kosta genom att 
jugoslaviska yrkesmän föreföll fått samma arbete som svenskar med motsvaran-
de kvalifikationer. Däremot hade tendenser till möjlighetsansamling framskym-
tat från svenskarnas sida, då de invandrade arbetarna förväntades anpassa sig 
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ningen till att vidareutvecklas.811 Även yrkesutbildade finländska män fick 
inledningsvis hålla till godo med tempoarbete men erhöll efter hand vanligen 
mera kvalificerade uppgifter tack vare tillräckliga språkkunskaper, yrkeserfa-
renhet och utbildning i kombination med kultur-, system- och personkänne-
dom.812 Att tillräcklig kapacitet dock inte alltid ledde till bättre arbetsvillkor 
framgår av Olofssons och Thomells intervjuer med greker. Några av dessa hade 
trots erbjudande valt att avstå från att bli förmän och föredragit att behålla sina 
mindre krävande arbeten.813 Sålunda måste man i en diskussion om beständig 
ojämlikhet inte bara se till yttre och inre kategorier utan också reflektera över 
enskilda personers attityd, kapacitet och egna val. 
 
Sett ur ett genusperspektiv ger Tillys teori om beständig ojämlikhet en helt an-
norlunda bild för kvinnorna än för männen på Surte. Kvinnorna hamnade enbart 
inom kategorierna svensk/kvinna/okvalificerad och utländsk/kvinna/okvalifice- 
rad, och mekanismerna exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och 
anpassning befäste deras beständiga ojämlikhet. Exploatering och möjlighets-
ansamling blev relevant genom att kvinnorna varken erbjöds vidareutbildning 
eller avancemangsmöjligheter och huvudsakligen koncentrerades till synkam-
maren. Även efterlikning bidrog till att cementera ojämlikheten genom att 
bruksledningen överförde ”samma ojämlika arbetsdelning” som redan fanns 
”etablerad inom andra liknande organisationer”. Anpassning enligt Tillys defi-
nition har varit svårare hitta i materialet men skulle kunna vara att kvinnorna 
själva inte verkar ha ifrågasatt männens favörer inom arbetet. Utifrån Tilly 
skulle genusarbetsdelningen på Surte kunna förklaras med att företaget använde 
sig av kategoriella skillnader mellan arbeten, som krävde olika grader av 
kompetens. Urvalet efter kön inleddes i flera fall redan under yrkesutbildningen, 
vilket framgått av selekteringen av män till maskinskötare. Till funktioner som 
fordrade mindre utbildning och gav lägre lön rekryterades kvinnor även om de 
skulle varit kompetenta för mera kvalificerade uppgifter. Att kvinnorna på Surte 
bara fick syning eller ännu enklare sysslor visar att en sortering till olika 
arbetsuppgifter gjordes utifrån hela kategorier av människor och inte knöts ihop 
med personliga egenskaper eller individuella prestationer. Samtidigt har det 
framgått att glasbrukets kvinnor av arbetsgivaren inte förväntades stanna 
tillräckligt länge för att hinna göra karriär.814 

 
På Kosta blev Tillys teori om beständig ojämlikhet särskilt intressant beträffan-
de den kvinnliga arbetskraften. Begreppsparet kvinna/hjälparbetare var i högsta 
grad iögonfallande såväl vad det gällde inhemska som utländska arbeterskor. 
Oavsett etnisk tillhörighet tilldelades kvinnorna rutinsysslor vid sidan av själva 
glasproduktionen och gavs därför knappast möjlighet till förkovran i glas-
hantverket. Utifrån såväl lönelistor som intervjuer verkar ett större antal ut-
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hävdar att arbetsgivare ansåg sydeuropéer särskilt lämpliga till de ”slitsamma 
och mest underordnade arbetena”.806 Detta framgick av att företag efter att 
invandringsreglerna skärpts 1966/67 till AMS oftast lämnade önskemål om just 
jugoslaver vid kollektiv överföring av utländsk arbetskraft.807 I Surtes fall har 
jag inte kunnat finna att glasbruksledningen skulle kontaktat arbetsmarknads-
myndigheter angående anställning av arbetare direkt från Jugoslavien. Visser-
ligen ökade antalet jugoslaver i början av 1970-talet, men dessa var förmodligen 
inte direktinvandrare och inte rekryterade speciellt för det hårdaste arbetet på 
glasbruket. Den nya invandringspolitiken 1967 hade förvisso begränsat inflytt-
ningen av arbetskraft, men som Frank påpekar hade bestämmelserna för dem 
som redan fanns i Sverige samtidigt luckrats upp. Därigenom fick utomnordiska 
arbetare en större frihet på arbetsmarknaden och kunde lättare röra sig mellan 
olika yrken.808 Detta visar hur ett enskilt företag på organisationsnivå var 
beroende av invandringspolitiken på samhällsnivå. Ett annat exempel på att 
yttre krafter kan ha påverkat den nationella sammansättningen på Surte är 
minskningen av finländare.  Denna kan ha orsakats av att många finländare från 
1970-talets början lämnade Sverige beroende på att arbetstillfällena i hemlandet 
blivit flera.809 
 
Som jag ovan visat verkar ändå utländska och svenska män i praktiken fått 
utbildning och arbete på ungefär samma sätt. Likväl går det inte helt att bortse 
ifrån att tendenser till diskriminering kan ha förekommit. En jugoslavisk man, 
som arbetat på Surte, har berättat hur han först hade svårt att bli antagen till 
maskinskötarutbildning, eftersom invandrare inte förväntades stanna särskilt 
länge. Efter viss tveksamhet blev han emellertid utbildad och kom därefter att 
arbeta som maskinskötare i flera år. Exemplet pekar på betydelsen av att fånga 
olika erfarenheter även på individnivå och hur enskilda personers berättelser 
utöver de skriftliga källorna kan tillföra viktiga uppgifter. Vad olika sysslor på 
Surte innefattade har tydligt framgått av befattningsbeskrivningar i företags-
arkivet, men hur olika personer exakt upplevt sitt arbete har bara gått att få fram 
via intervjuer. Genom att uppmärksamma inte bara vad som sagts utan också 
hur det sagts och hur individer sett på sig själva har berättelserna haft mycket 
att tillföra. Inte minst beträffande synkammaren har detta varit betydelsefullt, 
då jag mer än ett kvarts sekel efter att synarutredningarna gjordes kunnat jäm-
föra resultaten med synares egna minnen. De utländska arbetarna på Surte hade 
mycket gemensamt, men i samtalen har också framkommit högst personliga 
upplevelser och strategier. Kuosmanen, som intervjuat finländska invandrare, 
använder i sin forskning begreppen attityd och kapacitet.810 Han menar att deras 
problem att erhålla kvalificerat arbete inte alltid hade att göra med begränsade 
förutsättningar eller otillräcklig utbildning utan även med den egna inställ-
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ningen till att vidareutvecklas.811 Även yrkesutbildade finländska män fick 
inledningsvis hålla till godo med tempoarbete men erhöll efter hand vanligen 
mera kvalificerade uppgifter tack vare tillräckliga språkkunskaper, yrkeserfa-
renhet och utbildning i kombination med kultur-, system- och personkänne-
dom.812 Att tillräcklig kapacitet dock inte alltid ledde till bättre arbetsvillkor 
framgår av Olofssons och Thomells intervjuer med greker. Några av dessa hade 
trots erbjudande valt att avstå från att bli förmän och föredragit att behålla sina 
mindre krävande arbeten.813 Sålunda måste man i en diskussion om beständig 
ojämlikhet inte bara se till yttre och inre kategorier utan också reflektera över 
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norlunda bild för kvinnorna än för männen på Surte. Kvinnorna hamnade enbart 
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”etablerad inom andra liknande organisationer”. Anpassning enligt Tillys defi-
nition har varit svårare hitta i materialet men skulle kunna vara att kvinnorna 
själva inte verkar ha ifrågasatt männens favörer inom arbetet. Utifrån Tilly 
skulle genusarbetsdelningen på Surte kunna förklaras med att företaget använde 
sig av kategoriella skillnader mellan arbeten, som krävde olika grader av 
kompetens. Urvalet efter kön inleddes i flera fall redan under yrkesutbildningen, 
vilket framgått av selekteringen av män till maskinskötare. Till funktioner som 
fordrade mindre utbildning och gav lägre lön rekryterades kvinnor även om de 
skulle varit kompetenta för mera kvalificerade uppgifter. Att kvinnorna på Surte 
bara fick syning eller ännu enklare sysslor visar att en sortering till olika 
arbetsuppgifter gjordes utifrån hela kategorier av människor och inte knöts ihop 
med personliga egenskaper eller individuella prestationer. Samtidigt har det 
framgått att glasbrukets kvinnor av arbetsgivaren inte förväntades stanna 
tillräckligt länge för att hinna göra karriär.814 

 
På Kosta blev Tillys teori om beständig ojämlikhet särskilt intressant beträffan-
de den kvinnliga arbetskraften. Begreppsparet kvinna/hjälparbetare var i högsta 
grad iögonfallande såväl vad det gällde inhemska som utländska arbeterskor. 
Oavsett etnisk tillhörighet tilldelades kvinnorna rutinsysslor vid sidan av själva 
glasproduktionen och gavs därför knappast möjlighet till förkovran i glas-
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hävdar att arbetsgivare ansåg sydeuropéer särskilt lämpliga till de ”slitsamma 
och mest underordnade arbetena”.806 Detta framgick av att företag efter att 
invandringsreglerna skärpts 1966/67 till AMS oftast lämnade önskemål om just 
jugoslaver vid kollektiv överföring av utländsk arbetskraft.807 I Surtes fall har 
jag inte kunnat finna att glasbruksledningen skulle kontaktat arbetsmarknads-
myndigheter angående anställning av arbetare direkt från Jugoslavien. Visser-
ligen ökade antalet jugoslaver i början av 1970-talet, men dessa var förmodligen 
inte direktinvandrare och inte rekryterade speciellt för det hårdaste arbetet på 
glasbruket. Den nya invandringspolitiken 1967 hade förvisso begränsat inflytt-
ningen av arbetskraft, men som Frank påpekar hade bestämmelserna för dem 
som redan fanns i Sverige samtidigt luckrats upp. Därigenom fick utomnordiska 
arbetare en större frihet på arbetsmarknaden och kunde lättare röra sig mellan 
olika yrken.808 Detta visar hur ett enskilt företag på organisationsnivå var 
beroende av invandringspolitiken på samhällsnivå. Ett annat exempel på att 
yttre krafter kan ha påverkat den nationella sammansättningen på Surte är 
minskningen av finländare.  Denna kan ha orsakats av att många finländare från 
1970-talets början lämnade Sverige beroende på att arbetstillfällena i hemlandet 
blivit flera.809 
 
Som jag ovan visat verkar ändå utländska och svenska män i praktiken fått 
utbildning och arbete på ungefär samma sätt. Likväl går det inte helt att bortse 
ifrån att tendenser till diskriminering kan ha förekommit. En jugoslavisk man, 
som arbetat på Surte, har berättat hur han först hade svårt att bli antagen till 
maskinskötarutbildning, eftersom invandrare inte förväntades stanna särskilt 
länge. Efter viss tveksamhet blev han emellertid utbildad och kom därefter att 
arbeta som maskinskötare i flera år. Exemplet pekar på betydelsen av att fånga 
olika erfarenheter även på individnivå och hur enskilda personers berättelser 
utöver de skriftliga källorna kan tillföra viktiga uppgifter. Vad olika sysslor på 
Surte innefattade har tydligt framgått av befattningsbeskrivningar i företags-
arkivet, men hur olika personer exakt upplevt sitt arbete har bara gått att få fram 
via intervjuer. Genom att uppmärksamma inte bara vad som sagts utan också 
hur det sagts och hur individer sett på sig själva har berättelserna haft mycket 
att tillföra. Inte minst beträffande synkammaren har detta varit betydelsefullt, 
då jag mer än ett kvarts sekel efter att synarutredningarna gjordes kunnat jäm-
föra resultaten med synares egna minnen. De utländska arbetarna på Surte hade 
mycket gemensamt, men i samtalen har också framkommit högst personliga 
upplevelser och strategier. Kuosmanen, som intervjuat finländska invandrare, 
använder i sin forskning begreppen attityd och kapacitet.810 Han menar att deras 
problem att erhålla kvalificerat arbete inte alltid hade att göra med begränsade 
förutsättningar eller otillräcklig utbildning utan även med den egna inställ-
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809 Allardt, 1981, s. 100. 
810 Kuosmanen, 2001, s. 67. 
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Synkammaren har varit central i denna studie genom den utpräglade genus-
arbetsdelningen och genom övergången från manlig till en i det närmaste kvinn-
lig avdelning. Abrahamsson visar hur män inom tillverkningsindustrin mera 
allmänt valde att lämna avdelningar efter hand som dominansen blev kvinnlig. 
Så blev fallet också i synkammaren, där uppgifterna dessutom framstod som 
alltmera kvinnligt kodade när männen blev färre. Samtidigt förstärktes deras 
manliga könsmärkning genom att de sökte sig till avdelningar som hyttan med 
”mer typiska mansjobb”.822 I hyttan var arbetsmiljön minst lika dålig som i 
synkammaren, men högre lön på maskinsidan bidrog säkert till att män flyttade 
över dit om de gavs möjlighet. I synkammaren löstes bemanningsproblemet 
istället av utländska kvinnor med begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. 
Den förändrade sammansättningen bland synarna var dock inte enbart en 
genusfråga utan även en etnicitetsfråga. Det kraftigt ökade inslaget av kvinnliga 
synare från utlandet anknyter onekligen till Paulina de los Reyes fråga 
”huruvida arbetskraftens feminisering också har varit en följd av en etnifiering 
och uppkomsten av särskilda arbetsnischer för invandrare”. Hon nämner också 
att gränsen för könsarbetsdelning genom invandrare kunde ”överskridas när 
arbetskraftsbristen krävde det”.823 Sett ur detta perspektiv blir ett uttalande av 
glasbrukets disponent från 1964 om rekrytering av kvinnliga synare särskilt 
intressant. ”Vi behövde arbetare och fann villig kvinnlig finsk arbetskraft. Det 
var finskorna som bröt motståndet, svenskarna vågade inte ställa upp till en 
början”.824  Åtta år senare visar en lönelista att 95 % av de cirka 120 kvinnliga 
synarna var invandrare och att i stort sett alla utländska kvinnor på glasbruket 
arbetade inom syning. Därmed blev kvinna/ invandrare/okvalificerad på Surte 
jämförbart med motsvarande kombination på Kosta. Trots skillnaden i meka-
niseringsgrad bruken emellan ser vi samma mönster, nämligen att problemen 
löstes genom personer med begränsade resurser på arbetsmarknaden. Ett 
kostsammare alternativ för arbetsgivaren hade varit att höja lönerna och 
förbättra arbetsmiljön så att synkammaren blivit attraktiv både för svenskar och 
invandrare. 

 

Slutsatser 
I denna avhandling om svensk glasindustri under 1900-talets andra hälft har 
såväl betydelse som konsekvenser av likheter och skillnader problematiserats 
på emballageglasbruket Surte och småglasbruket Kosta. Fokus har legat på hur 
förändrad teknologi påverkade glasarbetets organisering och vilka konsekven-
serna blev för rekryteringen av arbetskraft. Vidare har jag undersökt arbetskraf-
tens sammansättning, betydelsen av kvalifikationer samt skillnader i karriär-
vägar och stanntider ur genus- och etnicitetsperspektiv. Avslutningsvis har jag 
diskuterat huruvida invandrare vid de båda bruken fick mindre kvalificerade 

                                                        
822 Abrahamsson, 2000, s. 278. 
823 De los Reyes, 2002, s. 36-37. 
824 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 4/5 1964. 
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ländska än inhemska kvinnor ha yrkesarbetat vid den undersökta tiden. Majori-
teten av de gifta invandrarkvinnornas män hörde till dem med lågavlönat rutin-
arbete, varför kvinnornas inkomster för dessa familjer blev extra viktiga för 
försörjningen och ökade möjligheterna till att göra besparingar. Deras situation 
på bruket var inte enbart kopplad till arbetsorganisationen utan måste också 
knytas till synen på kvinnors yrkesarbete generellt i det svenska samhället under 
1940-, 1950- och 1960-talen. Även om allt flera kvinnor började förvärvs-
arbeta, åtminstone deltid, var föreställningen om kvinnan som hemmafru och 
mannen som familjeförsörjare djupt rotad.815 
 
Även om denna avhandling om Surte ligger på organisationsnivå är det 
nödvändigt att koppla resultaten till det omgivande samhället för att se hur 
arbetet organiserades och hur ojämlikhet skapades.816 Jag instämmer därför med 
Tilly som menar att skillnader i kvalifikationer har sitt ursprung i ojämlika 
förhållanden mellan kvinnor och män i ett vidare socialt sammanhang. På 
arbetsplatser samverkar eller till och med förstärker sådan ojämlikhet köns-
skillnader inom arbetsorganisationen.817 Som Abrahamsson beskriver kan 
genus betraktas som en social konstruktion baserad på våra uppfattningar om 
kvinnligt och manligt och skapas just i samspelet mellan individ, organisation 
och samhälle.818 Genus har därmed grundläggande betydelse både för hur 
samhället och arbetslivet organiseras, och könsordningen finns både före och i 
andra ordningar.  Detta innebär bland annat att genus interagerar med ”yrke och 
position i organisationer och hierarkier”.819 Precis som i det tidigare fallet Surte 
visar Abrahamsson att män fortfarande under 1990-talet hade ledande posi-
tioner inom flertalet verksamhetsområden och vanligen ansågs mera kvali-
ficerade än kvinnor. Följaktligen tilldelades män i högre grad tekniskt avan-
cerade uppgifter, medan kvinnor fick nöja sig med lågavlönat, monotont och 
slitsamt arbete på avdelningar med enklare teknik.820 Utifrån Hirdmans genus-
ordning framhåller Abrahamsson dels isärhållandet av könen med segregering 
mellan kvinnor och män, dels hierarkiska förhållanden med generell under-
ordning av kvinnor och överordning av män.821 Att arbetet på Surte var orga-
niserat efter dessa båda principer framgick av att hyttan var en avdelning med 
enbart män och att synkammaren var kvinnodominerad, medan cheferna på 
företaget genomgående var manliga. Därmed kan jag konstatera att såväl Tillys 
som Abrahamssons och Hirdmans teorier om kvinnors underordning på 
arbetsmarknaden varit grundläggande för denna avhandlings resultat. 
 

                                                        
815 Holmér, 2009, s. 214. 
816 Tilly, 2000. s. 90-91. 
817 Tilly, 2000, s. 25-26. 
818 Abrahamsson, 2000, s. 100-103. 
819 Abrahamsson, 2000, s. 105. 
820 Abrahamsson, 2000, s. 91. 
821 Abrahamsson, 2000, s. 106. 
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ledningen räknade med att utbilda sina nya arbetare på plats. Därför var det 
heller inte av betydelse att invandrare lika lite som nyanställda svenskar saknade 
erfarenhet av glasarbete. Detta är ett tydligt exempel på hur mekaniseringen 
hade vidgat möjligheterna för männen att yrkesutbilda sig och avancera oavsett 
nationalitet och tidigare glaskunskap. Därmed har jag också visat att Franks bild 
av att vissa nationaliteter kopplades ihop med vissa typer av arbetsuppgifter 
måste nyanseras åtminstone på organisationsnivå. Samtidigt har jag kunnat 
peka på att kvinnorna på glasbruket inte hade gynnats av maskintillverkningen, 
vilken istället skapat än flera rutinmässiga uppgifter. Då inga mera kvalificerade 
arbeten stod till buds för kvinnor, blev synkammaren en kvinnofälla i kontrollen 
av ett oändligt flöde av flaskor. Under hela undersökningsperioden hade synar-
avdelningen störst personalomsättning, och framför allt var det svenskar som 
svarade för rörligheten. Följaktligen kom synarna i huvudsak att bestå av ut-
ländska kvinnor med begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. Nämnas kan 
också att utländska män arbetade i synkammaren, men att de i motsats till 
kvinnorna efter hand kunde erbjudas vidareutbildning och få mera ansvarsfulla 
uppgifter. 
 
Gemensamt med Surte hade Kosta omfattande problem med rekrytering av 
arbetskraft i tillräcklig omfattning. Behovet av glasblåsare och andra yrkesmän 
var stort och ännu större beträffande arbetare för enklare sysslor. På Kosta hade 
utebliven mekanisering i kombination med stor personalomsättning gjort att fler 
personer än tidigare behövdes i hyttan. Däremot verkar inte synkkammaren ha 
påverkats av detta utan liksom tidigare behövdes ett relativt litet antal synare 
för att ligga i fas med den manuella tillverkningen. I motsats till Surte kom även 
kvalificerade manliga glasarbetare till Kosta från utlandet och huvudsakligen 
från tysktalande länder. Bakom sig hade de gedigna utbildningar från fackskolor 
på kontinenten och oftast yrkeserfarenhet från andra hyttor. Sålunda var de 
eftertraktade och kunde redan som alla nyanställda med motsvarande meriter 
direkt kugga i lagarbetet i hyttan. Här satsade arbetsgivaren på aktiv rekrytering 
av yrkesmän, som direkt kunde fylla luckor bland hantverkarna. Emellertid hade 
majoriteten invandrare, huvudsakligen från Grekland, aldrig tidigare arbetat 
med glas, varför dessa män och kvinnor nästan undantagslöst fick bli hyttbiträ-
den. I rekryteringen av nämnda kategori var arbetsgivaren relativt passiv och 
räknade med att arbetarna skulle söka sig till Kosta på egen hand, men därutöver 
tillämpades nätverksrekrytering. Dessa arbetare stannade kvar bara några 
månader eller i sällsynta fall upp till ett år och lärde sig inte i hantverket. Dock 
finns exempel på utländska män, som utan tidigare kunskap om branschen blev 
kvar längre och tillägnade sig ett glasyrke, men några kvinnliga glasblåsare 
utbildades aldrig.  
 
För att anknyta till Tillys teori om beständig ojämlikhet har jag visat hur vissa 
kopplingar mellan yttre och inre kategorier på Surte och Kosta skapade eller 
åtminstone förstärkte skillnader ur genus- och etnicitetsperspektiv. För den 
manliga sidan på Surte gällde kombinationen utländsk/okvalificerad alla 
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arbeten än svenskar och om kvinnor oavsett nationalitet diskriminerades genom 
tilldelning av sämre uppgifter än män. 
 
Glasframställningen på Surte glasbruk var under min undersökningsperiod 
mekaniserad och automatiserad. Redan tidigare hade arbetsorgansationen i 
hyttan radikalt förändrats genom övergången från hantverksmässig till maski-
nell produktion. Således efterfrågades personer som maskinskötare, vilka inte 
som glasblåsarna själva skulle forma flaskorna utan ansvara för maskinerna vid 
tillverkningen. Maskinskötarna räknades nu till den mest kvalificerade arbets-
kraften och hade därmed högre lön än andra kollektivanställda. Beroende på att 
kunskap av manuell glashantering inte längre behövdes kunde rekryterings-
basen vidgas och omfatta arbetare utan tidigare koppling till glasindustri. Den 
maskinreglerade takten och de större produktvolymerna ledde till allt flera per-
soner behövdes för syning av glasobjekten. Detta förklarar att majoriteten fick 
börja sin anställning i synkammaren. I praktiken fungerade denna också som 
plantskola för blivande maskinpersonal, varifrån manliga synare med teknisk 
fallenhet handplockades för utbildning till kvalificerat hyttarbete i glasbrukets 
regi. På så sätt kunde män göra karriär medan kvinnor även fortsättningsvis var 
hänvisade till syning eller ännu enklare uppgifter.  
 
Medan maskintillverkningen hade reducerat personalen väsentligt på Surte 
krävdes fortfarande många arbetare inom den manuella glasframställningen på 
Kosta. Här blåstes och formades glaset i arbetslag med mellan fem och åtta 
personer, och grunden till mångfalden moment var den utpräglade arbets-
delningen. Hyttarbetarnas olika befattningar baserades på uppgifternas svårig-
hetsgrad. Rekryteringen skedde genom att nybörjare anställdes som hytt-
biträden och tilldelades handräckningsarbete. Den som visade talang kunde 
genom praktisk övning lära hantverket, göra karriär och i bästa fall bli glas-
blåsarmästare efter många år. Mästarnas inflytande över rekryteringen var stort 
genom att de ofta valde ut hyttbiträden de bedömde lämpliga för fortbildning. 
Utöver fallenhet hos ungdomarna ansågs lokal anknytning vara en fördel och 
framför allt om de kom från glasarbetarfamiljer. Till skillnad från Surte arbetade 
även kvinnor i hyttan på Kosta, men dessa gavs aldrig möjlighet till vidare-
utbildning. I slutet av 1950-talet hade Kosta öppnat en glasskola med tvåårig 
utbildning för blivande glasblåsare, men skolan stängde efter bara några år. 
Därefter fick intresserade ungdomar liksom tidigare börja som lärlingar på 
traditionellt sätt. På Surte hade man lagt lärlingssystemet bakom sig och över-
gått till utbildning av maskinskötare i en tekniskt inriktad verkstadsskola. 

 
Utmärkande för Surte var det tilltagande behovet både av kvalificerad och 
okvalificerad arbetskraft decennierna närmast efter andra världskriget. Huvud-
alternativet för att klara produktionen blev utländska arbetare i första hand från 
nordiska länder. Eftersom invandrare sökte sig till glasbruket på eget initiativ 
behövde arbetsgivaren inte lägga möda på att värva arbetare från utlandet. Att 
knappast någon aktiv rekrytering skedde menar jag berodde på att företags-
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arbeten än svenskar och om kvinnor oavsett nationalitet diskriminerades genom 
tilldelning av sämre uppgifter än män. 
 
Glasframställningen på Surte glasbruk var under min undersökningsperiod 
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tillverkningen. Maskinskötarna räknades nu till den mest kvalificerade arbets-
kraften och hade därmed högre lön än andra kollektivanställda. Beroende på att 
kunskap av manuell glashantering inte längre behövdes kunde rekryterings-
basen vidgas och omfatta arbetare utan tidigare koppling till glasindustri. Den 
maskinreglerade takten och de större produktvolymerna ledde till allt flera per-
soner behövdes för syning av glasobjekten. Detta förklarar att majoriteten fick 
börja sin anställning i synkammaren. I praktiken fungerade denna också som 
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regi. På så sätt kunde män göra karriär medan kvinnor även fortsättningsvis var 
hänvisade till syning eller ännu enklare uppgifter.  
 
Medan maskintillverkningen hade reducerat personalen väsentligt på Surte 
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delningen. Hyttarbetarnas olika befattningar baserades på uppgifternas svårig-
hetsgrad. Rekryteringen skedde genom att nybörjare anställdes som hytt-
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utbildning för blivande glasblåsare, men skolan stängde efter bara några år. 
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Utmärkande för Surte var det tilltagande behovet både av kvalificerad och 
okvalificerad arbetskraft decennierna närmast efter andra världskriget. Huvud-
alternativet för att klara produktionen blev utländska arbetare i första hand från 
nordiska länder. Eftersom invandrare sökte sig till glasbruket på eget initiativ 
behövde arbetsgivaren inte lägga möda på att värva arbetare från utlandet. Att 
knappast någon aktiv rekrytering skedde menar jag berodde på att företags-
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få undantag var lika uttalade som på Surte. Sammanställningen av kvinnornas 
uppgifter på organisationsnivå har visat att beständig ojämlikhet präglat deras 
tillvaro på båda glasbruken oavsett om produktionen varit maskinell eller 
hantverksmässig. Tydligt också i denna studie om beständig ojämlikhet på Surte 
och Kosta är att resultaten beträffande genus samtidigt genomsyras av en 
övergripande samhällsordning kopplad till genuskontrakten och en fördomsfull 
syn på kvinnligt och manligt med tydliga konsekvenser i det dagliga arbetet. 

 
Utgångspunkten för denna avhandling har varit arbetsuppgifter, arbetsorganisa-
tion och arbetskraftsrekrytering inom den svenska glasindustrin. Tidigare 
forskning har haft fokus på de manuella glasbruken medan jag framförallt har 
inriktat mig på den mekaniserade glasbranschen. I den empiriska delen om Surte 
har jag grundligt beskrivit hela den maskinella tillverkningsprocessen och 
kunnat konstatera att glasbruket med sin produktion övergått till att bli en 
modern processindustri utan någon länk till tidigare manuell framställning. 
Detta har framstått som än mera tydligt i jämförelse med Kosta och dess 
hantverksmässiga tillverkning. Unikt för denna studie är att jag beskrivit och 
analyserat förhållandena på Surte och Kosta både ur genus- och etnicitets-
perspektiv, vilket aldrig tidigare skett inom glashistorisk forskning. Samtidigt 
har jag kunnat konstatera att den utländska arbetskraften utgjorde en del av den 
allmänna arbetskraftsinvandringen under efterkrigstiden, och att de utländska 
arbetarna på glasbruken haft mycket gemensamt med landsmän inom andra 
industrier. Intervjuerna vittnar om handlingskraftiga personer, och i arkivmate-
rialet finns många exempel på invandrare som genom sin kapacitet gjort karriär. 
Mitt intryck av migrationsforskningen är att den i hög grad fokuserar på 
skillnader mellan utländska och svenska arbetare, men enligt min mening är det 
lika viktigt att söka efter vad som förenat dem i det dagliga arbetet antingen på 
glasbruken eller inom annan industri. 
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nyanställda invandrare, men en relativt lång stanntid i många fall gjorde också 
begreppsparet utländsk/kvalificerad relevant. Både svenska och utländska män 
var outbildade i början men hade i vissa fall fått möjlighet att göra karriär, varför 
jag inte kunnat belägga någon diskriminering utifrån etnicitet. Dessutom var det 
för arbetsgivaren troligen ointressant varifrån arbetskraften kom bara behovet 
kunde tillgodoses. På Kosta däremot förekom kombinationen utländsk/ kvali-
ficerad redan vid nyrekryteringen genom att bruksledningen var angelägen om 
att knyta yrkesmän direkt till produktionen. Vanligare bland manliga in-
vandrare på Kosta var emellertid begreppsparet utländsk/okvalificerad och att 
detta förblev oförändrat under hela deras anställningstid. Att kombinationen 
grek/outbildad var särskilt påfallande var ett tecken på exploatering och däri-
genom beständig ojämlikhet. Jag vill dock hävda att också andra orsaker till 
hyttbiträdenas underordnade positioner måste vägas in. Grekerna var nästan 
uteslutande direktinvandrare, och ovanan vid glasarbete gjorde att de till 
skillnad från exempelvis tyska yrkesmän endast kunde erbjudas de enklaste 
befattningarna. Eftersom de oftast var över 25 år vid ankomsten ansågs de 
överåriga för en utbildning till glasblåsare. Svenskarna hade sedan tonåren 
arbetat som hyttbiträden och hade i tjugoårsåldern inte sällan hunnit klättra en 
bra bit på karriärstegen. Förmodligen låg det heller inte i grekernas intresse att 
påbörja en mångårig glasutbildning, då målet vanligtvis var att återvända till 
hemlandet med ett hopsparat kapital.825 Precis som många svenska män 
föredrog grekerna därför industrier med högre löner och möjlighet till skift-
arbete. Kvarstod gjorde slutligen att arbetsgivaren på Kosta hade störst behov 
av just hyttbiträden. Av Thomells och Olofssons intervjuer med greker, framgår 
att ”de i Sverige för första gången i sina liv blev respektfullt och rättvist 
behandlade i det offentliga livet och på stora arbetsplatser, i meningen att det 
fanns en balans mellan vad de gav och vad de fick tillbaka”.826 
 
Kvinnorna på Surte hamnade endast inom kategorierna svensk/okvalificerad 
och utländsk/okvalificerad och erbjöds aldrig vidareutbildning som männen. 
Slutsatsen är därför att genus till kvinnors nackdel var överordnat etnicitet i 
arbetets organisering oavsett om produktionen mekaniserats och automatiserats. 
Utifrån Tilly skulle genusarbetsdelningen på Surte kunna förklaras med att 
företaget införde kategoriella skillnader mellan arbeten, som krävde olika 
grader av kompetens. Urvalet efter kön inleddes i flera fall redan under 
yrkesutbildningen, vilket framgått av selekteringen av män till maskinskötare.  
Till funktioner som fordrade mindre utbildning och gav lägre lön rekryterades 
kvinnor även om dessa skulle varit kompetenta för mera kvalificerade arbeten. 
Detta visar att en sortering till olika arbetsuppgifter gjordes utifrån hela 
kategorier – i detta fall kvinnor – och inte knöts ihop med personliga egenskaper 
eller individuella prestationer. Lika illa var det i princip för kvinnorna på Kosta, 
där begreppsparen svensk/okvalificerad och utländsk/okvalificerad med några 

                                                        
825 Jfr Olofsson & Thomell, 2012, s. 192. 
826 Olofsson & Thomell, 2012, s. 240. 
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825 Jfr Olofsson & Thomell, 2012, s. 192. 
826 Olofsson & Thomell, 2012, s. 240. 
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Sveriges emballageglas, och denna tillverkning av flaskor och burkar fortsatte 
fram till nedläggningen 1978. 
 
Decennierna efter andra världskriget och särskilt under 1960-talets andra hälft 
ökade behovet av arbetskraft inom glasindustrin generellt, eftersom många 
svenskar sökte sig bort för bättre betalda arbeten. För att klara produktionen 
blev utländsk arbetskraft huvudalternativet både på Kosta och Surte. Detta 
sammanföll med lågkonjunktur och arbetslöshet i invandrarnas hemländer. 
Problemet för Kosta blev rekrytering av glasblåsare och andra yrkesmän men i 
ännu större utsträckning av arbetare för enklare sysslor. Från 1940-talet och 
framåt och med kulmen under 1960-talet invandrade hundratals arbetare till 
detta glasbruk. Av totalt 328 anställda 1964 var drygt 8 % utomnordiska arbe-
tare och knappt 1 % nordiska arbetare. Också för Surte med konstant behov 
både av maskinskötare och synare blev lösningen arbetare från utlandet. 
Sammanlagt fanns 661 kollektivanställda 1964 varav drygt 38 % var invand-
rare, och av sistnämnda kategori kom inte mindre än dryg 90 % från nordiska 
länder och ungefär 6 % från utomnordiska länder.  
 
I sin avhandling om arbetskraftsinvandring under 1960-talet och 1970-talets 
början drar sociologen Denis Frank slutsatsen att invandrare i första hand från 
Sydeuropa knöts till tillverkningsindustrin för att utföra det minst kvalificerade 
arbetet. Han menar sålunda att nationalitet och etnicitet alltid är starkt för-
knippade med arbetsorganisationen. Diskriminering kan visa sig vid avance-
mang och rekrytering till högre positioner eller genom att arbetsgivarna har 
preferenser för vissa nationaliteter för särskilda typer av arbetsuppgifter. Efter 
en kartläggning av företagens önskemål om särskilda nationaliteter konstaterar 
han att arbetsgivarna huvudsakligen var intresserade av jugoslaver och i någon 
mån greker. Medan Frank studerat svensk industri mera övergripande har jag 
istället fokuserat på organisationsnivå genom att fördjupa mig i två enskilda 
glasbruk. Därigenom har jag kunnat påvisa att avvikelser från Franks slutsatser 
förekommit i enskilda fall och möjligen också på branschnivå.  
 
Utifrån glasarbetet på Surte och Kosta har jag också inspirerad av Frank använt 
Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet på etnicitet men har dessutom 
tillämpat samma teori beträffande genus. Eftersom vissa handlingsmönster 
inom företag oftast sker i växelverkan med förändringar på ett strukturellt plan 
gör Tilly en tydlig distinktion mellan inre och yttre kategorier. Inre kategorier 
avgränsar själva organisationen och skapar inre strukturer, som exemplifierar 
uppdelningen i arbetsledning och arbetare. Yttre kategorier har istället sitt 
ursprung i det omgivande samhället. Om gängse fördomar om exempelvis 
genus och etnicitet kombineras med vissa inre kategorier inom en organisation 
uppstår kategoriell ojämlikhet. På företag kan ojämlikhet sålunda skapas genom 
kategoriella processer bakom tilldelningen av vissa arbetsuppgifter till vissa 
arbetare. Överfört på Kosta och Surte skulle kombinationer av yttre/inre katego-
rier som man-svensk/kvalificerad-överordnad respektive kvinna-invandrare/ 
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Sammanfattning 

I denna avhandling om svensk glasindustri har syftet varit att problematisera 
såväl betydelse som konsekvenser av likheter och skillnader på emballageglas-
bruket Surte och småglasbruket Kosta. Fokus har legat på hur förändrad tekno-
logi påverkade glasarbetets organisering och vilka konsekvenserna blev för 
rekryteringen av arbetskraft. Utifrån genus och etnicitet har jag fördjupat mig i 
arbetskraftens sammansättning, betydelsen av kvalifikationer samt skillnader i 
karriärvägar och stanntider under 1900-talets andra hälft. Avslutningsvis har 
ambitionen varit att analysera huruvida invandrare vid de båda bruken fick 
mindre kvalificerade arbeten än svenskar och om kvinnor oavsett nationalitet 
diskriminerades genom tilldelning av sämre uppgifter än män. 
 
I min tidigare studie om Kosta glasbruk undersökte jag både arbete och arbets-
kraftsinvandring under åren 1943-1973. Direkt avgörande för valet av under-
sökningsperiod blev brukets egen förteckning över utländsk arbetskraft. Den 
övergripande frågan var vilka arbetsuppgifter de invandrade arbetarna tillde-
lades och huruvida dessa utifrån sin etniska tillhörighet fick andra villkor än 
svenskarna.  Under hela 1900-talet var glasbruket liksom idag inriktat både på 
bruksvaror och exklusivt konstglas. Tillverkningen skedde hantverksmässigt 
och krävde många personer i hyttan, där glaset blåstes och formades i arbetslag. 
I det fortlöpande arbetet var mästare och andra yrkesmän helt beroende av 
hyttbiträden. Grunden till mångfalden sysslor var den utpräglade arbetsdel-
ningen och den manuella tillverkningen. Eftersom biträdenas uppgifter inte 
krävde någon erfarenhet av glasarbete kunde alla nyanställda få denna befatt-
ning och genast knytas till produktionen i hyttan.  

 
I skarp kontrast till Kosta med sin bibehållna manuella tillverkning stod Surte 
glasbruk med mekaniserad och automatiserad produktion av glasflaskor. Ur-
sprungligen var framställningen på Surte helt hantverksmässig, men på 1910-
talet introducerades amerikanska flaskblåsningsmaskiner. Glasblåsningen levde 
kvar jämsides med den nya tekniken fram till 1926, då all produktion mekani-
serades. Därmed förändrades arbetsorganisation radikalt, och istället för glas-
blåsare efterfrågades personer med teknisk kompetens. För maskinskötaren 
liksom tidigare för glasblåsaren hängde antalet godkända produkter på yrkes-
kunskapen. Skillnaden var dock att maskinskötaren skulle ansvara för maski-
nen, som gjorde glaset, och inte själv forma produkten. Tillverkningen i maskin-
reglerad takt och större produktvolymer fick avgörande konsekvenser också för 
slutkontrollen. Eftersom detta moment knappast kunde mekaniseras behövdes 
allt flera personer för syning och packning. Efterhand kom glasarbetet att 
präglas av långt driven standardisering av produkter, specialiserade maskiner 
liksom löpande bandtillverkning med maskinstyrt och repetitivt arbete efter 
fordistiska principer. I slutet av 1940-talet producerades på Surte mer än 2/3 av 
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Sammanfattning 
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I det fortlöpande arbetet var mästare och andra yrkesmän helt beroende av 
hyttbiträden. Grunden till mångfalden sysslor var den utpräglade arbetsdel-
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slutkontrollen. Eftersom detta moment knappast kunde mekaniseras behövdes 
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fordistiska principer. I slutet av 1940-talet producerades på Surte mer än 2/3 av 
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förefaller ingen haft erfarenhet från manuell eller maskinell glastillverkning, 
varför nästan alla fick någon typ av introduktion och eller internutbildning 
beroende på arbetsuppgiftens karaktär.  
 
Oavsett nationalitet fick de flesta nyanställda börja på synaravdelningen, där 
bristen på arbetskraft var konstant. Omsättningen bland synarna låg till exempel 
1970 på drygt 30 %. Trots en lagändring 1962, vilken tillät kvinnor att arbeta 
även nattetid, lyckades företagsledningen inte rekrytera hemmafruar från orten. 
Dålig miljö, monotont arbete, skiftarbete och låga löner i synkammaren lockade 
inte. Lösningen blev utländsk arbetskraft, och platsansökningar har visat att 
närmare 3/5 av invandrarna anställdes för syning under åren 1948-1975. Följ-
aktligen blev synkammaren efter hand mycket internationell med drygt 70 % 
invandrare 1967 och drygt 80 % fem år senare. Noteras kan också att andelen 
utländska kvinnor inom syningen steg från cirka 40 % till cirka 50 % under 
nämnda femårsperiod. Nykomlingar fick börja en kurs för att sedan genom 
praktiska övningar lära arbetet, som kunde utföras utan kunskap i svenska 
språket. Eftersom maskinskötare ständigt fattades utvaldes manliga synare med 
”fallenhet för tekniskt-mekaniskt arbete” för vidareutbildning till hyttan. Erbju-
dandet gällde både svenska och utländska män, medan alla kvinnor saknade 
motsvarande möjlighet. Enda alternativet för kvinnor utöver syning var trots 
flera års stanntid diskning, paketering och andra rutinsysslor.  
 
De utländska maskinskötarna kom främst från Finland men även från Jugo-
slavien och Grekland. Liksom svenskarna hade de vanligtvis börjat som synare, 
sedan blivit maskinbiträden och slutligen maskinskötare. Genomgången av 
personalhandlingar har inte pekat på att invandrade män generellt skulle till-
delats sämre arbetsuppgifter än svenskarna och därigenom systematiskt diskri-
minerats. Tvärtom verkar företaget ha satsat på internutbildning både för 
inhemska och utländska män med målet att säkra återväxten av maskinskötare. 
En lönelista från 1972 med över 600 arbetare visade att andelen utländska 
maskinskötare var drygt 40 %, och detta bekräftade att också invandrade män 
erhöll kvalificerade uppgifter. Källmaterialet visar däremot att utländska kvin-
nor precis som svenskor nästan undantagslöst blev kvar på synaravdelningen. 
Enligt lönelistan från 1972 fanns en klar majoritet av företagets kvinnor i 
synkammaren, och av totalt 125 kvinnliga synare var bara ett tiotal svenskor.  
 
För att anknyta till Tillys teori om beständig ojämlikhet har jag visat hur vissa 
kopplingar mellan yttre och inre kategorier på Surte skapade eller åtminstone 
förstärkte skillnader ur genus- och etnicitetsperspektiv. Bland männen återfanns 
såväl kombinationerna svensk-man/kvalificerad och svensk-man/okvalificerad 
som utländsk-man/kvalificerad och utländsk-man/okvalificerad. Dock har jag 
inte kunnat finna någon tydlig diskriminering av invandrare på glasbruket efter-
som både svenska och utländska män förefaller haft möjlighet att göra karriär. 
För arbetsgivaren var det troligen relativt ointressant varifrån arbetskraften kom 
bara behovet kunde tillgodoses. Kvinnorna hamnade däremot endast inom kate-
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okvalificerad-underordnad kunna tyda på ojämlikhet. Genom att avgränsa 
grupper och identifiera nämnda kategorier samt kombinationer av dessa kan 
ojämlikhet analyseras utifrån mekanismerna exploatering, möjlighetsansam-
ling, efterlikning och anpassning.  
 
Kombinationen av kategorierna invandrare/glasblåsare på Kosta pekade på att 
kompetensen hos utländska yrkesmän tillvaratogs av bruksledningen. Dessa 
kvalificerade arbetare oftast från tysktalande länder verkar således inte ha fått 
sämre villkor än svenskar utifrån sin etniska tillhörighet. Beträffande de okvali-
ficerade arbetarna från Grekland fanns heller inga påtagliga belägg för att dessa 
diskriminerades genom sina låga positioner trots den vanligt förekommande 
kombinationen invandrare/hyttbiträde. Att dessa endast erbjöds rutinarbete var 
snarare ett tecken på att de helt saknade erfarenhet från glasnäringen. Den stora 
omsättningen av okvalificerade utländska arbetare tyder också på att dessa lika 
litet som många svenskar accepterade glasindustrins löne- och arbetsvillkor. 
Någon mångårig utbildning till glasblåsare lockade inte grekerna, och 
stanntiden varade vanligen bara några månader. Understrykas bör att påtagliga 
skillnader i arbetet gällde såväl svenskar som invandrare. Tydligt var dock att 
kvinnor oavsett nationalitet och anställningstid genomgående var hänvisade till 
enkla sysslor. I Kostas fall blev därför Tillys teori om beständig ojämlikhet 
intressant också genom begreppsparet kvinna/hjälparbetare. Den manuella 
glasbranschen var en extremt manlig värld, men kvinnornas arbetssituation 
påverkades samtidigt av synen på kvinnors yrkesarbete generellt i det svenska 
samhället under 1940-, 1950- och 1960-talen.  
 
På Surte var ett fåtal utländska arbetare – huvudsakligen från nordiska länder – 
knutna till produktionen på 1950-talet. Vid 1960-talets mitt skulle uppgången 
emellertid bli markant, då invandrare representerade upp emot 40 % av de 
kollektivanställda. Dominerade gjorde finländare medan danskar, greker och 
jugoslaver svarade för en mindre andel. Därtill kom ett fåtal arbetare främst från 
Tyskland, Polen och Österrike. Majoriteten förefaller ha sökt sig till glasbruket 
på eget initiativ och delvis genom nätverksrekrytering, och endast beträffande 
danska arbetare verkar företaget bedrivit någon aktiv värvning. De flesta var 
under 40 år vid anställningstillfället, och de stannade i regel minst två år och 
inte sällan tio år eller mer. Förhållandevis lång stanntid gällde i första hand 
finländare men också jugoslaver och i viss mån greker.  
 
Nykomlingarna var sällan direktinvandrare utan hade först arbetat inom annan 
industri efter ankomsten till Sverige. Andelen kvinnor låg runt 40% under en 
tioårsperiod från 1965 och framåt enligt personalstatistiken. I hemlandet hade 
de flesta börjat arbeta efter avslutad folkskola/grundskola, men ett flertal hade 
också någon praktisk utbildning. Vanligast var yrkesskola med teknisk inrikt-
ning för männen och någon hushålls- eller handelsinriktad linje för kvinnorna. 
Sporadiska uppgifter pekar på att majoriteten varit knuten till jord- och 
skogsbruk, men yrken inom bland annat industri fanns också med. Däremot 



171 

förefaller ingen haft erfarenhet från manuell eller maskinell glastillverkning, 
varför nästan alla fick någon typ av introduktion och eller internutbildning 
beroende på arbetsuppgiftens karaktär.  
 
Oavsett nationalitet fick de flesta nyanställda börja på synaravdelningen, där 
bristen på arbetskraft var konstant. Omsättningen bland synarna låg till exempel 
1970 på drygt 30 %. Trots en lagändring 1962, vilken tillät kvinnor att arbeta 
även nattetid, lyckades företagsledningen inte rekrytera hemmafruar från orten. 
Dålig miljö, monotont arbete, skiftarbete och låga löner i synkammaren lockade 
inte. Lösningen blev utländsk arbetskraft, och platsansökningar har visat att 
närmare 3/5 av invandrarna anställdes för syning under åren 1948-1975. Följ-
aktligen blev synkammaren efter hand mycket internationell med drygt 70 % 
invandrare 1967 och drygt 80 % fem år senare. Noteras kan också att andelen 
utländska kvinnor inom syningen steg från cirka 40 % till cirka 50 % under 
nämnda femårsperiod. Nykomlingar fick börja en kurs för att sedan genom 
praktiska övningar lära arbetet, som kunde utföras utan kunskap i svenska 
språket. Eftersom maskinskötare ständigt fattades utvaldes manliga synare med 
”fallenhet för tekniskt-mekaniskt arbete” för vidareutbildning till hyttan. Erbju-
dandet gällde både svenska och utländska män, medan alla kvinnor saknade 
motsvarande möjlighet. Enda alternativet för kvinnor utöver syning var trots 
flera års stanntid diskning, paketering och andra rutinsysslor.  
 
De utländska maskinskötarna kom främst från Finland men även från Jugo-
slavien och Grekland. Liksom svenskarna hade de vanligtvis börjat som synare, 
sedan blivit maskinbiträden och slutligen maskinskötare. Genomgången av 
personalhandlingar har inte pekat på att invandrade män generellt skulle till-
delats sämre arbetsuppgifter än svenskarna och därigenom systematiskt diskri-
minerats. Tvärtom verkar företaget ha satsat på internutbildning både för 
inhemska och utländska män med målet att säkra återväxten av maskinskötare. 
En lönelista från 1972 med över 600 arbetare visade att andelen utländska 
maskinskötare var drygt 40 %, och detta bekräftade att också invandrade män 
erhöll kvalificerade uppgifter. Källmaterialet visar däremot att utländska kvin-
nor precis som svenskor nästan undantagslöst blev kvar på synaravdelningen. 
Enligt lönelistan från 1972 fanns en klar majoritet av företagets kvinnor i 
synkammaren, och av totalt 125 kvinnliga synare var bara ett tiotal svenskor.  
 
För att anknyta till Tillys teori om beständig ojämlikhet har jag visat hur vissa 
kopplingar mellan yttre och inre kategorier på Surte skapade eller åtminstone 
förstärkte skillnader ur genus- och etnicitetsperspektiv. Bland männen återfanns 
såväl kombinationerna svensk-man/kvalificerad och svensk-man/okvalificerad 
som utländsk-man/kvalificerad och utländsk-man/okvalificerad. Dock har jag 
inte kunnat finna någon tydlig diskriminering av invandrare på glasbruket efter-
som både svenska och utländska män förefaller haft möjlighet att göra karriär. 
För arbetsgivaren var det troligen relativt ointressant varifrån arbetskraften kom 
bara behovet kunde tillgodoses. Kvinnorna hamnade däremot endast inom kate-

170 

okvalificerad-underordnad kunna tyda på ojämlikhet. Genom att avgränsa 
grupper och identifiera nämnda kategorier samt kombinationer av dessa kan 
ojämlikhet analyseras utifrån mekanismerna exploatering, möjlighetsansam-
ling, efterlikning och anpassning.  
 
Kombinationen av kategorierna invandrare/glasblåsare på Kosta pekade på att 
kompetensen hos utländska yrkesmän tillvaratogs av bruksledningen. Dessa 
kvalificerade arbetare oftast från tysktalande länder verkar således inte ha fått 
sämre villkor än svenskar utifrån sin etniska tillhörighet. Beträffande de okvali-
ficerade arbetarna från Grekland fanns heller inga påtagliga belägg för att dessa 
diskriminerades genom sina låga positioner trots den vanligt förekommande 
kombinationen invandrare/hyttbiträde. Att dessa endast erbjöds rutinarbete var 
snarare ett tecken på att de helt saknade erfarenhet från glasnäringen. Den stora 
omsättningen av okvalificerade utländska arbetare tyder också på att dessa lika 
litet som många svenskar accepterade glasindustrins löne- och arbetsvillkor. 
Någon mångårig utbildning till glasblåsare lockade inte grekerna, och 
stanntiden varade vanligen bara några månader. Understrykas bör att påtagliga 
skillnader i arbetet gällde såväl svenskar som invandrare. Tydligt var dock att 
kvinnor oavsett nationalitet och anställningstid genomgående var hänvisade till 
enkla sysslor. I Kostas fall blev därför Tillys teori om beständig ojämlikhet 
intressant också genom begreppsparet kvinna/hjälparbetare. Den manuella 
glasbranschen var en extremt manlig värld, men kvinnornas arbetssituation 
påverkades samtidigt av synen på kvinnors yrkesarbete generellt i det svenska 
samhället under 1940-, 1950- och 1960-talen.  
 
På Surte var ett fåtal utländska arbetare – huvudsakligen från nordiska länder – 
knutna till produktionen på 1950-talet. Vid 1960-talets mitt skulle uppgången 
emellertid bli markant, då invandrare representerade upp emot 40 % av de 
kollektivanställda. Dominerade gjorde finländare medan danskar, greker och 
jugoslaver svarade för en mindre andel. Därtill kom ett fåtal arbetare främst från 
Tyskland, Polen och Österrike. Majoriteten förefaller ha sökt sig till glasbruket 
på eget initiativ och delvis genom nätverksrekrytering, och endast beträffande 
danska arbetare verkar företaget bedrivit någon aktiv värvning. De flesta var 
under 40 år vid anställningstillfället, och de stannade i regel minst två år och 
inte sällan tio år eller mer. Förhållandevis lång stanntid gällde i första hand 
finländare men också jugoslaver och i viss mån greker.  
 
Nykomlingarna var sällan direktinvandrare utan hade först arbetat inom annan 
industri efter ankomsten till Sverige. Andelen kvinnor låg runt 40% under en 
tioårsperiod från 1965 och framåt enligt personalstatistiken. I hemlandet hade 
de flesta börjat arbeta efter avslutad folkskola/grundskola, men ett flertal hade 
också någon praktisk utbildning. Vanligast var yrkesskola med teknisk inrikt-
ning för männen och någon hushålls- eller handelsinriktad linje för kvinnorna. 
Sporadiska uppgifter pekar på att majoriteten varit knuten till jord- och 
skogsbruk, men yrken inom bland annat industri fanns också med. Däremot 



173 

Så länge produktionen var manuell även på Surte efterfrågades både svenska 
och utländska glasblåsare. Denna rekrytering upphörde emellertid efter mekani-
seringen på 1920-talet, då helt annan typ av kunskap krävdes. Tack vare intern-
utbildning och flera års stanntid på glasbruket kunde även invandrade män 
klättra på karriärstegen. Till Kosta kom glasblåsare och andra kvalificerade 
hantverkare från utlandet, men 90 % av de invandrade männen saknade erfaren-
het från glastillverkning och nästan ingen hade ambitionen att lära glas-
hantverket. Konstateras kan därför att undersökningsperioden 1943-1973 på 
Kosta inte längre i första hand präglades av expertinvandring utan i högre grad 
av arbetskraftsinvandring på samma sätt som till Surte. 
 
För rekrytering av arbetskraft till Surte var företagsledningen utan större resultat 
aktiv genom samarbete med arbetsmarknadsmyndigheter, annonsering och 
massutskick i närområdet. Dessutom gjordes försök att värva danskar för 
utbildning till maskinskötare. Majoriteten invandrare på Surte förefaller dock 
ha flyttat till glasbruket på eget initiativ och hade tidigare ofta arbetat inom 
annan industri i Sverige. Detsamma verkar ha gällt jugoslaverna och grekerna. 
Inte heller Kosta lyckades anställa tillräckligt många arbetare genom annon-
sering, varför invandrare istället fick fylla luckorna. Främst grekerna kom vanli-
gen dit på eget bevåg, men nätverksrekrytering uppmuntrades också. Vid något 
tillfälle värvade bruksledningen dessutom aktivt jugoslaviska glasblåsare.  
 
Efter att ha undersökt Surte och Kosta har jag inte kunnat finna några tydliga 
belägg för beständig ojämlikhet baserad på etnicitet. I varje fall har både 
svenska och utländska män givits möjlighet till vidareutveckling inom arbetet. 
Däremot har genusarbetsdelningen varit uttalad på båda glasbruken, och 
sammanställningen av kvinnornas uppgifter har visat att beständig ojämlikhet 
präglat deras tillvaro på glasbruket. Avslutningsvis vill jag betona att analysen 
om beständig ojämlikhet är gjord på organisationsnivå, men att resultaten sam-
tidigt genomsyras av en övergripande samhällsordning framför allt beträffande 
genus. 

 
Utgångspunkten för denna avhandling har varit arbetsuppgifter, arbetsorganisa-
tion och arbetskraftsrekrytering inom den svenska glasindustrin. Tidigare 
forskning har haft fokus på de manuella glasbruken medan jag framförallt har 
inriktat mig på den mekaniserade glasbranschen. I den empiriska delen om Surte 
har jag grundligt beskrivit hela den maskinella tillverkningsprocessen och 
kunnat konstatera att glasbruket med sin produktion övergått till att bli en 
modern processindustri utan någon länk till tidigare manuell framställning. 
Detta har framstått som än mera tydligt i jämförelse med Kosta och dess 
hantverksmässiga tillverkning. Unikt för denna studie är att jag beskrivit och  
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gorierna svensk-kvinna/okvalificerad och utländsk-kvinna/okvalificerad och 
erbjöds inte utbildning på samma sätt. Vidare verkar synarnas uppgifter ha blivit 
alltmer kvinnligt kodade i takt med att andelen män minskade på avdelningen.  
 
Slutsatsen är därför att genus till kvinnors nackdel var överordnat etnicitet i 
arbetets organisering även efter att produktionen mekaniserats och automatise-
rats. Utifrån Tilly skulle genusarbetsdelningen på Surte kunna förklaras med att 
företaget införde kategoriella skillnader mellan arbeten, som krävde olika 
grader av kompetens. Urvalet efter kön inleddes i flera fall redan under yrkes-
utbildningen, vilket framgått av selekteringen av män till maskinskötare. Till 
funktioner som fordrade mindre utbildning och gav lägre lön rekryterades 
kvinnor även om de skulle varit kompetenta för mera kvalificerade uppgifter. 
Att kvinnorna på Surte bara fick syning eller ännu enklare sysslor visar att en 
sortering till olika arbetsuppgifter gjordes utifrån hela kategorier av människor 
och inte knöts ihop med personliga egenskaper eller individuella prestationer.  
 
Denna studie om Surte har visat hur glasarbetet och dess organisering förändra-
des genom mekanisering och automatisering. Den nya teknologin skapade en 
helt annan grupp av yrkesmän som maskinskötare, maskinbiträden jämte andra 
nya befattningar i hyttan. Arbetare som behärskade de nya maskinerna blev 
nyckelpersoner i produktionen istället för glasblåsare. Med flerårig teoretisk 
och praktisk utbildning inom glasbrukets ram räknades maskinskötarnas arbete 
till det mest kvalificerade i glasproduktionen. Eftersom hantverkskunnandet 
saknade betydelse i det nya yrket ledde förändringen till att andra än glasblåsare 
kunde göra karriär och att rekryteringsbasen kunde vidgas. Medan framställ-
ningen var maskinskötarnas ansvar och byggde på deras speciella kompetens 
var synarna desto mera utbytbara. Detta ledde till att företaget kunde anställa 
personer utan tidigare kunskap efter en kortare introduktion knyta dem till 
produktionen. 
 
För att analysera huruvida arbetare diskriminerades på Surte och Kosta utifrån 
etnicitet och genus har teknologiska förändringar inom glasarbetet med dess 
varierande befattningar och blandning av yrkesskicklighet och rutinarbete varit 
centrala moment. Det har också beskrivningen av kvalifikationer och fördel-
ningen mellan yrkesmän och okvalificerade varit. På Surte var utgångsläget 
detsamma för alla nyanställda, då ingen inledningsvis kunde räknas som kva-
lificerad. Nya yrken lärdes genom internutbildning och möjliggjorde karriärer. 
På Kosta värderades istället hantverksskickligheten högt, eftersom den 
manuella produktionen med konstglaset i spetsen var brukets profil. För att 
tillverkningen skulle löpa smidigt var glasblåsarna beroende av hyttbiträden, 
vilka på traditionellt vis kunde lära glasblåsning genom övning och stegvis 
avancemang.  
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Summary 

Mass-produced bottles – work and labour 
recruitment at Surte glassworks 1943–1978 
In this dissertation about the Swedish glass industry the aim is to problematize 
the significance and the consequences of similarities and differences at the Surte 
packaging glassworks and the Kosta household glassworks. The focus is on how 
changed technology affected the organization of work with glass and the 
consequences this had for the recruitment of labour. Considering gender and 
ethnicity, I have examined the composition of the workforce, the significance 
of qualifications, and differences in career paths and length of stay in the second 
half of the twentieth century. Finally, the ambition has been to analyse whether 
immigrants at the two glassworks were given less qualified jobs than Swedes, 
and whether women, regardless of nationality, suffered discrimination by being 
given inferior tasks compared to men. 

 
In my earlier study of Kosta glassworks I investigated both work and labour 
immigration during the years 1943–1973. The crucial factor for the choice of 
period to examine was the glassworks’ own list of foreign labour. The overall 
question was which tasks were assigned to the immigrant workers and whether 
their ethnic affiliation meant that their working conditions were different from 
those of the Swedes. Throughout the twentieth century the Kosta glassworks, as 
today, was geared to both utility glassware and exclusive art glass. Manufacture 
was a craft process, requiring many people at the furnaces where the glass was 
blown and shaped in teams. In carrying out the work, the masters and other 
professionals were wholly dependent on the furnace assistants. The reason for 
the large number of jobs was the far-reaching division of labour and the manual 
manufacture. Since the assistants’ tasks did not require any experience of work 
with glass, any new employee could be given this job and be immediately 
attached to production at the furnace. 

 
In stark contrast to Kosta, which retained its manual production, Surte 
glassworks mechanized and automated the production of glass bottles. 
Originally production at Surte was entirely on a craft basis, but American bottle-
blowing machines were introduced in the 1910s. Glass-blowing lived on 
alongside the new technology until 1926, when all production was mechanized. 
This meant a radical change to the organization of the work, and instead of 
glass-blowers there was a demand for people with mechanical competence. For 
the machine-minder, as for the earlier glass-blower, the number of approved 
products depended on the degree of occupational skill. The difference, however, 
was that machine-minders were responsible for the machine – which made the 
glass – and did not shape the product themselves. Manufacture at a space 
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analyserat förhållandena på Surte och Kosta både ur genus- och etnicitets-
perspektiv, vilket aldrig tidigare skett inom glashistorisk forskning. Samtidigt 
har jag kunnat konstatera att den utländska arbetskraften utgjorde en del av den 
allmänna arbetskraftsinvandringen under efterkrigstiden, och att de utländska 
arbetarna på glasbruken haft mycket gemensamt med landsmän inom andra 
industrier. Intervjuerna vittnar om handlingskraftiga personer, och i arkivmate-
rialet finns många exempel på invandrare som genom sin kapacitet gjort karriär. 
Mitt intryck av migrationsforskningen är att den i hög grad fokuserar på 
skillnader mellan utländska och svenska arbetare, men enligt min mening är det 
lika viktigt att söka efter vad som förenat dem i det dagliga arbetet antingen på 
glasbruken eller inom annan industri. 
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level, Tilly makes a clear distinction between internal and external categories. 
Internal categories demarcate the organization itself and create inner structures 
that exemplify division among management and workers. Further categories 
have their origin instead in the surrounding society. If current prejudices, for 
example, concerning gender and ethnicity, are combined with certain internal 
categories within an organization, categorical inequality arises. In companies, 
inequality can thus be created through categorical processes behind the 
assignment of certain tasks to certain workers. Translated to Kosta and Surte, 
combinations of external/internal categories such as man-Swedish/qualified-
superior and woman-immigrant/unqualified-subordinate might suggest 
inequality. By demarcating groups and identifying these categories and 
combinations of them, inequality can be analysed in terms of the mechanisms 
of exploitation, opportunity hoarding, emulation, and adaptation.  

 
The combination of the categories immigrants/glass-blowers at Kosta indicated 
that the competence of foreign professionals was utilized by the glassworks 
management. These qualified workers, mostly from German-speaking 
countries, thus do not appear have been given poorer conditions than Swedes 
on account of their ethnic origin. As for the unqualified workers from Greece, 
there is no evidence that they suffered any discrimination because of their low 
positions, despite the common combination of immigrant/furnace assistant. The 
fact that they were only offered routine jobs was, if anything, a sign that they 
totally lacked experience of the glass industry. The large turnover of unqualified 
foreign workers also suggests that they were no more willing than many Swedes 
to accept the wages and working conditions of the glass industry. Greeks were 
not attracted by the prospect of years of training to become glass-blowers, so 
they usually did not stay more than a few months. It should be underlined that 
palpable differences in work applied to Swedes and immigrants alike. It was 
clear, however, that women, whatever their nationality and time of employment, 
were always given simple jobs. In the case of Kosta, Tilly’s theory of durable 
inequality was therefore interesting in terms of the conceptual pair of 
woman/helper. The manual glass business was an extremely masculine world, 
but the women’s work situation was simultaneously affected by the general 
outlook on women’s occupational work in Swedish society in the 1940s, 1950s, 
and 1960s. 
  
At Surte a few foreign workers – mainly from the other Nordic countries – were 
attached to production in the 1950s. In the mid 1960s, however, there would be 
a dramatic upswing, when immigrants represented up to 40 % of the collectively 
employed. People from Finland dominated, with Danes, Greeks, and Yugoslavs 
accounting for a smaller proportion. In addition there were a few others, chiefly 
from Germany, Poland, and Austria. The majority seem to have come to the 
glassworks on their own initiative, and it was only in the case of Danish workers 
that the company appears to have actively recruited staff. Most of the workers 
were under the age of 40 when they were employed, and as a rule they stayed 
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regulated by machines, together with larger production, had crucial 
consequences for the final inspection as well. Since this element could hardly 
be mechanized, more and more people were needed for inspection and 
packaging. Work with glass was gradually transformed by far-reaching 
standardization of products, specialized machines, and assembly line 
production with machine-controlled and repetitive work according to Fordist 
principles. At the end of the 1940s Surte produced more than two thirds of 
Sweden’s packaging glass, and this manufacture of bottles and jars continued 
until the works was closed in 1978. 

 
In the decades after the Second World War, and especially in the second half of 
the 1960s, there was a growing need for labour in the glass industry as a whole, 
as many Swedes left in search of better-paid jobs. To keep production going, 
foreign labour was the main alternative at both Kosta and Surte. This coincided 
with recession and unemployment in the immigrants’ homelands. The problem 
for Kosta was the recruitment of glass-blowers and other professionals, but to 
an even greater extent finding workers for simpler jobs. From the 1940s 
onwards, and culminating in the 1960s, hundreds of people immigrated to work 
at this glassworks. Of the total 328 employees in 1964, 8 % were from outside 
Scandinavia and 1 % were from the other Nordic countries. For Surte too, with 
its constant need for people to mind the machines and inspect the products, the 
solution was to use workers from abroad. In 1964 there were 661 collectively 
employed workers in all, of whom 38 % were immigrants, and of the latter 
category no fewer than 90 % came from other Nordic countries and 6 % from 
outside Scandinavia.  

 
In his dissertation about labour immigration in the 1960s and the early 1970s, 
the sociologist Denis Frank drew the conclusion that immigrants, primarily 
from southern Europe, were attached to the manufacturing industry to do the 
least qualified jobs. He thus believes that nationality and ethnicity are always 
closely associated with the organization of work. Discrimination can be 
revealed in promotions and recruitment to higher positions or in the way 
employers display a preference for certain nationalities for particular types of 
job. After surveying the companies’ wishes for specific nationalities, he 
observes that the employers were mainly interested in Yugoslavians and to a 
certain extent Greeks. Whereas Frank has studied Swedish industry in general, 
I have focused instead on the organizational level by looking closely at two 
glassworks. I have thereby been able to show that differences from Frank’s 
conclusions occurred in individual cases and possibly also at the level of the 
industrial sector.  

 
Based on work with glass at Surte and Kosta, I have also been inspired by Frank 
to test Charles Tilly’s theory of durable inequality as regards ethnicity, besides 
which I have applied the same theory to gender. Since certain patterns of action 
within companies usually take place in interaction with changes on a structural 
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600 workers shows that the proportion of foreign machine-minders was just 
over 40 %, which also confirms that immigrant men were given qualified jobs. 
In contrast, the source material shows that foreign women, just like Swedish 
women, almost without exception remained in the inspection department. 
According to the wage list from 1972, a clear majority of the company’s women 
worked in the inspection room, and of the total 125 female inspection workers, 
only ten or so were Swedes.  

 
To link back to Tilly’s theory of durable inequality, I have show how certain 
connections between external and internal categories at Surte created, or at least 
reinforced, differences from a gender and ethnicity perspective. Among the men 
we find the combinations Swedish-man/qualified and Swedish-man/unqualified 
and also foreign-man/qualified and foreign-man/unqualified. However, I have 
not been able to find any clear discrimination against immigrants at the 
glassworks since both Swedish and foreign men appear to have had a chance to 
pursue a career. For the employer it was probably of no great interest where the 
labour came from, as long as the need could be satisfied. The women, on the 
other hand, ended up solely in the categories Swedish-woman/unqualified and 
foreign-woman/unqualified and they were not offered training in the same way. 
Moreover, the tasks of the workers in the inspection department appear to have 
become increasingly female-coded as the proportion of men in the department 
decreased. 

 
The conclusion is therefore that gender operating to the disadvantage of women 
ranked above ethnicity in the organization of work, even after production had 
been mechanized and automated. Based on Tilly’s theory, the explanation of 
the gender division of labour at Surte could be that the company introduced 
categorical differences between jobs, which required differing degrees of 
competence. In several cases selection by gender began already during the 
vocational training, as seen in the selection of men as machine-minders. Women 
were also recruited for functions requiring less training and giving lower pay, 
even if the women were competent for more qualified tasks. The fact that the 
women at Surte only got jobs in inspection or simpler tasks shows that sorting 
into different tasks was done on the basis of whole categories of people and not 
linked to personal properties or individual achievements.  

 
This study of Surte has shown how work with glass and its organization changed 
as a result of mechanization and automation. The new technology created a 
completely different group of occupations, such as machine-minders, machine 
assistants, and other new posts in the glassworks. Workers who could handle 
the new machines became key persons in production, instead of glass-blowers. 
With several years of theoretical and practical training within the glassworks, 
the work of the machine-minders was reckoned as among the most highly 
qualified in glass production. Since craft skill was of no importance in the new 
occupation, the change had the effect that people other than glass-blowers could 
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at least two years, and not infrequently ten years or more. It was primarily Finns 
who stayed for a relatively long time, but also Yugoslavs and to some extent 
Greeks.  

 
The newcomers were seldom direct immigrants; they had first worked in other 
industry after arriving in Sweden. The proportion of women was around 40 % 
during a ten-year period from 1965 onwards according to the personnel 
statistics. In the homeland most of them had started working after finishing 
compulsory school, but the majority also had some practical education. The 
most common training was vocational school with a technical orientation for 
the men and some domestic or commercial education for the women. Sporadic 
records indicate that the majority worked in agriculture and forestry, but there 
were also occupations in industry and elsewhere. On the other hand, no one 
appears to have had any experience of manual or mechanized glass 
manufacture, and therefore almost all had to have some type of introduction or 
internal training depending on the character of the tasks they were to perform. 
Regardless of nationality, most new employees had to start in the inspection 
department, where there was a constant shortage of labour. In 1970, for 
example, the staff turnover here was over 30 %. Despite a change in the law in 
1962, permitting women to work nights, the company management did not 
succeed in recruiting local housewives. They were not attracted by the bad 
environment, monotonous work, shift work, and low wages in the inspection 
room. The solution had to be foreign labour, and job applications have shown 
that almost three fifths of the immigrants were employed to inspect products 
during the years 1948–1975. The inspection room therefore became very 
international through time, with over 70 % foreigners in 1967 and over 80 % 
five years later. It may also be noted that the proportion of foreign women doing 
inspection rose from around 40 % to 50 % in that five-year period. The 
newcomers were given an introductory course and then learned the job through 
practical exercise; no knowledge of Swedish was necessary. Since there was a 
constant shortage of machine-minders, male inspection workers with “an 
aptitude for technical-mechanical work” were selected for further training for 
work at the furnace. The offer applied to Swedish and foreign men alike, but it 
was never open to women. The only alternative for women apart from 
inspection, even if they stayed for several years, was washing, packaging, and 
other routine chores.  

 
The foreign machine-minders mainly came from Finland, but there were also 
some from Yugoslavia and Greece. Like the Swedes, they had usually started 
in the inspection department, then becoming machine assistants, and finally 
machine-minders. A look through the staff records shows no evidence that 
immigrant men in general were given worse jobs than Swedes and were thus 
systematically discriminated against. On the contrary, the company appears to 
have provided internal training for both Swedish and foreign men with the aim 
of ensuring a fresh supply of machine-minders. A wage list from 1972 with over 
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and foreign men were given a chance to develop at work. On the other hand, 
there was an explicit gender division of labour at both glassworks, and a survey 
of the women’s tasks shows that durable inequality was a feature of their lives 
at the glassworks. To conclude, I would stress that the analysis of durable 
inequality was performed at the organizational level, but the results throughout 
are permeated by an overall societal order, chiefly as regards gender. 
 

           Translated by Alan Crozier 
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make a career and that the recruitment base could be extended. While 
manufacture was the responsibility of the machine-tenders, building on their 
special competence, the workers in the inspection department were all the more 
replaceable. This meant that the company could employ people with no previous 
skills and put them in production after a brief introduction. 

 
To analyse whether there was discrimination against workers at Surte and Kosta 
in terms of ethnicity and gender, it has been essential to examine technological 
changes in the glass industry with its variety of jobs and its mixture of 
occupational skill and routine work. Also important is the description of 
qualifications and the division into professionals and unqualified workers. At 
Surte the starting point was the same for all new employees, since no one could 
be counted as qualified at the start. New occupations were learned through 
internal training, enabling a career. At Kosta, by contrast, craft skill was valued 
highly, since manual production with art glass as the flagship commodity was 
the profile of the glassworks. For manufacture to run smoothly, the glass-
blowers were dependent on the furnace assistants, who could traditionally learn 
to blow glass through practice and gradual advancement.  

 
As long as production was manual at Surte too, there was a demand for both 
Swedish and foreign glass-blowers. This recruitment, however, ceased after 
mechanization in the 1920s, when a completely different type of skill was 
required. Thanks to internal training and staying on at the glassworks for several 
years, even immigrant men could climb the career ladder. Kosta attracted glass-
blowers and other qualified craftsmen from abroad, but 90 % of the immigrant 
men lacked experience of glass manufacture and hardly any had the ambition to 
learn the glass craft. It can therefore be noted that the study period of 1943–
1973 at Kosta was no longer primarily characterized by immigration of experts, 
but to a higher degree by labour immigration in the same way as at Surte. 

 
For recruitment of labour to Surte, the company management tried active 
collaboration with the labour market authorities, advertising for workers, and 
mass mailing to the surrounding region, but without much result. They also 
attempted to recruit Danes to train as machine-minders. The majority of 
immigrants at Surte, however, appear to have moved to the glassworks on their 
own initiative and often they had previously worked in other industry in 
Sweden. The same appears to have applied to Yugoslavs and Greeks. Nor did 
Kosta succeed in employing enough workers through advertising, and 
immigrants therefore had to fill the gap. It was mainly Greeks who went there 
on their own initiative, but recruitment through networks was also encouraged. 
On occasion the glassworks management also actively recruited Yugoslav 
glass-blowers. 
  
Having investigated Surte and Kosta, I have not been able to find any clear 
evidence of durable inequality based on ethnicity. At any rate, both Swedish 
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Bilaga 2:  
Tabeller till diagram 
 
Tabell till diagram A: Antal invandrare av olika nationaliteter vid 
Surte glasbruk (jfr. s. 94) 
 

 
Källa: Personalstatistik, Företagsnämndens protokoll, vol. A 2:2 (1960-1970, A 2:3 (1971-1974), A 2:4 
(1975-1977), SE/GLA/14080. 
 

 
Tabell till diagram B: Ålder vid anställning 
(jfr. s. 132) 
 

 
Källa: Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
 
 
 
Tabell till diagram C: Stanntid vid Surte – antal (444 personer) 
(jfr. s. 133) 
  
Stanntid Män Kvinnor Summa 
< 0,5 år 21 8 29 
0,5 - <1 år 19 17 36 
1 - <2 år 41 24 65 
2 - <5 år 54 43 97 
5 - <10 år 70 50 120 
10 år och mer 59 38 97 
Summa 264 180 444 

Källa: Personalakter, vol. F 3 A:20-21, SE/GLA/14080. 
 
 

FINLAND JUG GREK DANSK ÖVRIGA SUMMA SUMMA
ÅLDER MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR TOTALT
  <20 23 11 1 8 2 4 2 0 9 3 37 26 63
 20 - 24 35 26 8 14 4 11 8 0 14 7 69 58 127
 25 - 29 30 24 12 7 8 3 8 4 9 6 67 44 111
 30 - 39 37 32 17 10 21 9 6 3 16 7 97 61 158
 40 - 49 23 13 8 4 1 3 3 0 4 1 39 21 60
 50 - 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 6 0 6
SUMMA 149 106 46 43 38 30 27 7 55 24 315 210 525

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
FINLÄNDARE 221 266 235 207 220 180 166 145 130 113 99 62
GREKER 10 31 34 32 27 44 36 25 35 31 30 17
JUGOSLAVER 4 17 21 20 24 47 43 35 45 55 47 20
DANSKAR 17 21 18 18 15 14 13 11 10 14 0 0
ÖVRIGA 24 25 19 11 13 9 16 12 12 11 36 16
SUMMA 276 360 327 288 299 294 274 228 232 224 212 115
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Tabell till diagram F: Nationaliteter synararbete, februari 1972 
(jfr. s. 144) 
 

 
Källa: Nettolönespecifikation, per. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
 
 
 

Tabell till diagram G: Nationaliteter 1:e maskinskötare och 
maskinskötare, februari 1972, (jfr. s. 145) 
 
 

 
Källa: Nettolönespecifikation, per. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
  

MÄN KVINNOR TOTALT NATIONALITET MÄN KVINNOR TOTALT
SVENSK 27 12 39 SVENSK 27 12 39
FINSK 29 70 99 FINSK 29 70 99
JUGOSLAV 18 21 39 JUGOSLAV 18 21 39
GREK 14 15 29 GREK 14 15 29
RYSS 1 2 3 ÖVRIGA 5 4 9
ALBANES 1 1 2 ? 0 3 3
DANSK 1 1 TOTALT 93 125 218
POLSK 1 1
TYSK 1 1
NORSK 1 1
? 3 3
TOTALT 93 125 218

1:E MASKINSKÖTARE MASKINSKÖTARE SUMMA
SVENSK 14 42 56
FINSK 2 18 20
JUGOSLAV 3 3
DANSK 4 3 7
GREK 2 2
TJECK 2 2
ÖVRIGA 2 1 3

22 71 93
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Tabell till diagram D: Antal anställda per nationalitet enligt netto-  

lönespecifikation, februari 1972 (jfr. s. 143) 
 

  MÄN KVINNOR TOTALT 

SVENSK 269 32 301 

FINLÄNDARE 111 76 187 

JUGOSLAV 25 22 47 

GREK 20 15 35 

DANSK 11 1 12 

RYSS 6 3 9 

NORSK 4 2 6 

? 2 3 5 

TJECK 3   3 

ALBANES 1 1 2 

UNGRARE 2   2 

TYSK 2   2 

HOLLÄNDARE 1   1 

POLACK 1   1 

SUMMA 458 155 613 

Källa: Nettolönespecifikation, per. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
 
 
 

Tabell till diagram E: Nationaliteter på synaravdelningen,  
februari 1972 (jfr. s. 144) 
 

 
Källa: Nettolönespecifikation, per. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
 
 

MÄN KVINNOR TOTALT NATIONALITET MÄN KVINNOR TOTALT
SVENSK 33 12 45 SVENSK 33 12 45
FINSK 46 70 116 FINSK 46 70 116
JUGOSLAV 19 21 40 JUGOSLAV 19 21 40
GREK 16 15 31 GREK 16 15 31
RYSS 1 2 3 ÖVRIGA 8 4 12
DANSK 2 2 ? 1 3 4
ALBANES 1 1 2 TOTALT 123 125 248
POLSK 1 1
TYSK 1 1
NORSK 1 1
TJECK 1 1
UNGRARE 1 1
? 1 3 4
TOTALT 123 125 248
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Bilaga 4:  
Avdelningar och befattningar enligt nettolönespecifikation,  
februari 1972 (svenskar och invandrare)  

 

 
(I denna sammanställning kallas hyttan för maskinavdelning.)  

KVINNA MAN
BEFATTNING SVENSKAR INVANDRARE SUMMA AVD KOD SVENSK INV. SVENSK INV.

krossglasskötare 2 0 2 vannaavdelningen 11 2
smältare 3 2 5 vannavdelning 11 3 2
smältare/vågskötare 1 0 1 vannavdelning 11 1
utb smältare/vågskötare 1 0 1 vannavdelning 11 1
vannareparatör 1 1 2 vannavdelning 11 1 1
vågskötare 3 1 4 vannavdelning 11 3 1

11 4 15 11 4
73% 27%

1:e maskinskötare 14 8 22 maskinavdelning 12 14 8
ass t skifthyttmästare 4 0 4 maskinavdelning 12 4
maskinbiträdeselev 0 5 5 maskinavdelning 12 5
maskinskötare 42 29 71 maskinavdelning 12 42 29
skiftreparatör 0 4 4 maskinavdelning 12 4
sortbytare 5 1 6 maskinavdelning 12 5 1

65 47 112 65 47
58% 42%

1:e synare 14 4 18 synaravdelning 13 2 2 12 2
ass t översynare 3 0 3 synaravdelning 13 3
instruktör 1 0 1 synaravdelning 13 1
maskinställare 2 2 4 synaravdelning 13 2 2
omsynare 4 4 8 synaravdelning 13 1 4 3
plastmaskinskötare 2 17 19 synaravdelning 13 2 17
reparatör 0 1 1 synaravdelning 13 1
reparatör/sortbytare 0 1 1 synaravdelning 13 1
skiftreparatör 1 3 4 synaravdelning 13 1 3
synare 18 171 189 synaravdelning 13 9 107 9 64

45 203 248 12 113 33 90
18% 82%

kartongnitare 5 3 8 kartongplan 14 4 3 1
kartongplanskötare 3 0 3 kartongplan 14 3

8 3 11 4 3 4
73% 27%

leveranskontrollant 9 2 11 kontrollavdelning 15 2 9
monterskötare 1 0 1 kontrollavdelning 15 1

10 2 12 2 10
83% 17%

truckförare 8 9 17 körcentral 21 8 9
47% 53%

diskare 2 1 3 lager och transport 22 2 1
lager och transport 0 1 1 lager och transport 22 1
lagerarbetare 12 2 14 lager och transport 22 5 7 2
lagerredovisare 2 0 2 lager och transport 22 2
lastare 5 1 6 lager och transport 22 5 1
lastare? 1 0 1 lager och transport 22 1
lossningsarbetare 5 1 6 lager och transport 22 5 1
packningsarbetare 5 4 9 lager och transport 22 5 4

32 10 42 12 5 20 5
76% 24%

198 

Bilaga 3:  
Antal invandrare, nordiska och utomnordiska, enligt nettolöne- 
specifikation, februari 1972 (svenskar och invandrare)  
 
 
 

 
Källa: Nettolönespecifikation, per. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 
 
 
 
  

MÄN KVINNOR TOTALT

ANTAL INVANDRARE 189 123 312

ANDEL INVANDRARE 41,3% 79,4% 50,9%

VARAV NORDISKA 126 79 205

 27,5% 51,0% 33,4%
VARAV UTOMNORDISKA 
(OCH 5 OSÄKRA) 63 44 107

13,8% 28,4% 17,5%
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Bilaga 5:   
Födelseorter för anställda 1940-1970-talet827 

 
 

Blekinge 1   
Gävleborg 6   
Göteborg 4   
Göteborg och Bohus 113   
Halland 9   
Jönköping 3   
Kalmar 2   
Kopparberg 5   
Kristianstad 1   
Kronoberg 8   
Malmöhus 5   
Norrbotten 4   
Skaraborg 24   
Stockholm 7   
Uppsala 1   
Värmland 23   
Västerbotten 2   
Västernorrland 2   
Västmanland 4   
Ångermanland 1   
Älvsborgs 281 NÖDINGE 162 
Örebro 5   
Östergötland 5   
??? 4   
SUMMA 520   

 
Källa: Personalakter, vol. F 3A:17 1902-1972, F 3A:22 1916-1970; F 3A:23 1911-1970, F 3A:24 
1916-1970; F 3A:25 1931-1970, F 3A:26 1911-1971, SE/GLA/14080. 
  

                                                        
827 Under min undersökningsperiod hade Surte glasbruk sammanlagt långt flera anställda än vad som 
framgår av denna tabell. Det var inte möjligt att spåra alla dessa, men enligt min bedömning är det 
statistiska urvalet tillräckligt. 
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Källa: Nettolönespecifikation, period. 1.2, 1972, vol. G 6 C:1, SE/GLA/14080. 

 
  

automatsvarvare 0 1 1 maskinverkstad 31 1
bänkarbetare 3 1 4 maskinverkstad 31 3 1
formlagare 3 2 5 maskinverkstad 31 3 2
formputsare 7 0 7 maskinverkstad 31 7
fräsare 1 2 3 maskinverkstad 31 1 2
förrådsman 3 0 3 maskinverkstad 31 3
ordningshållning 1 0 1 maskinverkstad 31 1
svarvare 14 3 17 maskinverkstad 31 14 3
formkontrollant 3 0 3 formverkstad 31 3
verktygsarbetare 1 0 1 formverkstad 31 1

36 9 45 36 9
80% 20%

diversearbetare 2 0 2 reparationsverkstad 32 2
kompressorreparatör 3 1 4 reparationsverkstad 32 3 1
reparatör 10 8 18 reparationsverkstad 32 10 8
truckreparatör 2 0 2 reparationsverkstad 32 2

17 9 26 17 9
65% 35%

instrumentmakare 1 1 2 instrumentverkstad 34 1 1
50% 50%

elektriker 4 1 5 ? 35 4 1
80% 20%

anläggningsarbetare 7 2 9 byggnadsavdelning 36 7 2
fastighetsskötare 1 0 1 byggnadsavdelning 36 1
målare 1 0 1 byggnadsavdelning 36 1
ordningsman 1 0 1 byggnadsavdelning 36 1
snickare 5 0 5 byggnadsavdelning 36 5
snickarlärling 0 1 1 byggnadsavdelning 36 1

15 3 18 15 3
83% 17%

diversearbetare 1 0 1 maskinserviceavdelning 39 1
maskinserviceman 9 1 10 maskinserviceavdelning 39 9 1
reparatör 1 0 1 maskinserviceavdelning 39 1
teflonbehandlare 1 1 maskinserviceavdelning 39 1

12 1 13 12 1
92% 8%

bitr arbetsledare 1 0 1 ? 41 1
glasförs klädbyte 1 0 1 ? 41 1
ordningsman 8 1 9 ordningsavdelning 41 8 1

10 1 11 10 1
91% 9%

förrådsarbetare 4 1 5 huvudförråd 42 4 1
80% 20%

kompressorskötare 1 5 6 kompressoravdelning 43 1 5
kraftstationsmaskinist 3 0 3 kompressoravdelning 43 3

4 5 9 4 5
44% 56%

portvakt 2 0 2 ? 49 1 1
100% 0%

feriearbetare 0 1 1 ? ? 1
ingen uppgift 2 1 3 ? ? 2 1
städare 0 1 1 ? ? 1
????? 12 12 3 9
TOMMA 3 3 ???? 3

17 3 20 3 0 14 3
85% 15%

301 312 613 32 123 269 189
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teflonbehandlare 1 1 maskinserviceavdelning 39 1

12 1 13 12 1
92% 8%

bitr arbetsledare 1 0 1 ? 41 1
glasförs klädbyte 1 0 1 ? 41 1
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10 1 11 10 1
91% 9%

förrådsarbetare 4 1 5 huvudförråd 42 4 1
80% 20%

kompressorskötare 1 5 6 kompressoravdelning 43 1 5
kraftstationsmaskinist 3 0 3 kompressoravdelning 43 3

4 5 9 4 5
44% 56%

portvakt 2 0 2 ? 49 1 1
100% 0%

feriearbetare 0 1 1 ? ? 1
ingen uppgift 2 1 3 ? ? 2 1
städare 0 1 1 ? ? 1
????? 12 12 3 9
TOMMA 3 3 ???? 3

17 3 20 3 0 14 3
85% 15%

301 312 613 32 123 269 189
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