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ABSTRACT 

 
The purpose of this essay was to investigate the procedure surrounding the abolition of the 

Statarsystem as well as trying to see possible motives for this abolition. In order to do so 

different records from Svenska Lantarbetarförbundet and Svenska Arbetsgivarföreningen was 

examined. It soon became apparent that the procedure itself was not too hard. Both parties 

wanted the system to stop. In short, Svenska Lantarbetarförbundets motives were that statare 

did not receive a good social status and also that the system smothered statarna. 

Arbetsgivarföreningens motives were more financially oriented. They saw a problem in the 

fact that different groups of statare were not differentiated enough.  



   

FÖRORD 

 
Ett stort tack till Erling Skoglösa för att du tog dig tid att hjälpa mig när läget var som mest 

kärvt. 
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KAPITEL 1 

 
1.1 Inledning 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet levde fortfarande flertalet människor på 

landsbygden. Var och en hade sin givna plats i den sociala hierarkin, en bagares son blev ofta 

själv bagare och så vidare. Yrken gick i arv i mycket större utsträckning än vad de gör idag. 

Samhället förändrades mycket under det förra seklet. Levnadsvillkoren blev bättre och 

människor var inte längre bundna till en plats eller till ett yrke. För 100 år sedan hade det varit 

omöjligt för ett barnbarn till en statare att studera vid universitet, det är det inte idag. Detta 

kan inte betecknas på något annat sätt än som en klassresa. Statarsamhället är en relativt unik 

företeelse för Sverige. Det uppstod på 1700-talet och kom att finnas kvar i närmare 200 år. En 

statare var en fattig egendomslös gift man som arbetade ett år i taget på större eller mindre 

gårdar. Den bonde eller godsherre som gav bäst villkor var den som stataren tog anställning 

hos. Att mannen var gift var en förutsättning för att han skulle få arbetet. Hans kvinna 

förväntades även hon arbeta på gården, oftast med mjölkning. Systemet dröjde sig kvar ända 

in på 1940-talet och avskaffades inte förrän 1945 (Furuland 1977). Att det överlevde så pass 

länge och inte avskaffades förrän långt in på 1900-talet gör att jag anser det vara ett väsentligt 

område att studera närmare. Det har bara gått 58 år sedan avskaffandet, vilket inte är särskilt 

lång tid men med dagens snabba tempo faller många saker snabbt i glömska.  Mitt intresse för 

statarna har vuxit i takt med att jag blivit äldre. Jag är barnbarn till en statare, min mamma är 

en statarunge. Detta medför för egen del att det inte bara är intressant ur ett helhetsperspektiv 

utan att det också rör min personliga historia. Hur var det möjligt att detta system kunde leva 

kvar så länge och hur uppstod det?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka processen kring avskaffandet av statarsystemet samt att försöka hitta 

de bakomliggande orsakerna till avskaffandet. 

 

Vilka aktörer låg bakom statarsystemets avskaffande?  

 

 
 

1.3 Metod 
Metoden kommer till största delen att vara kvalitativ. Jag har således inte för avsikt att 

kvantitativt stapla upp olika data för att sedan jämföra desamma. För ett erhålla information 

kommer jag att använda mig av dels litteratur och dels av källor. Litteraturen är tänkt att 

komplettera källmaterialet. Utöver detta kommer jag att genomföra en intervju med en före 

detta statarhustru för att få en bild över hur situationen var före och efter 1945.  

 

1.4 Material  
Källmaterialet består bland annat av en intervju med en före detta statarhustru. Intervjun har 

för avsikt att spegla statarsystemets slutskede ur ett individperspektiv. Utöver detta används 

förhandlingsprotokoll från både Svenska Lantarbetarförbundet och Lantarbetsgivarföreningen 

för att försöka återge hur processen kring avskaffandet gick till. Som komplement till 

förhandlingsprotokollen används även styrelseprotokoll från Svenska Lantarbetarförbundet, 

Lantarbetarförbundets berättelse från 1942 till 1944. Diverse olika PM från 

Arbetsgivarföreningen kommer även att konsulteras. Källmaterialet, utöver intervjun, är 

uteslutande hämtat från Arbetarrörelsens arkiv, SLA´s arkiv samt tidningen Lantarbetaren.     

 

Litteraturen består dels av artiklar och dels böcker från olika författare och forskare som har 

berört ämnet. För att spegla hur systemet uppkom har jag främst använt mig av Ingrid 

Eriksson och John Rogers forskningsrapport Rural Labor and Population Change. Social And 

Demographic developments in East-central Sweden during the Nineteenth Centrury, vilken 

ingår forskningsprojektet "The Family in the Demographic and Social Transformation of 

Sweden after 1800". Även Bebyggelsehistorisk tidskrift Norden kring 1800 Nr 17-18 från 

1989 har använts. Här skriver Jens Möller om hur statarsystemet uppkom. Också artiklar från 

Lars Furuland har använts, både för att spegla hur systemet uppkom men även vad det 
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innebar. Lars Furuland är ett känt namn inom området och har skrivit mycket kring statarna i 

stort. Erik Magnusson har skrivit en artikel om social omvälvning på 1940-talet vilken ingår i 

Uppland: årsbok för medlemmar i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.  

 

Ivar Lo-Johansson är ett annat känt namn i dessa sammanhang. Han har skrivit mycket om 

hur statarnas levnadsförhållande gestaltade sig. Vad som däremot bör kommas ihåg är att Ivar 

Lo- Johansson själv kommer från en statarfamilj och att detta eventuellt kan färga hans 

uppfattning. Andra författare och forskare som används för att spegla hur livet som statare 

gestaltade sig är Carl-Johan Gadd, en docent i ekonomisk historia, Mats Morell även han 

docent i ekonomisk historia samt Iréne Flygare fil doktor i agrarhistoria och Maths Isacson 

professor i ekonomisk historia. Dessa fyra forskare har alla forskat om det svenska jordbruket 

under olika perioder och deras slutsatser återfinns i "Det svenska jordbruket historia" band tre 

till fem. De olika banden är publicerade mellan 2000 och 2003. Det innebär att forskningen är 

relativt färsk och är därför intressant. 

 

Vad gäller statarkvinnorna har Marion Leffler undersökt hur tidningen Lantarbetaren  

beskriver kvinnornas situation statarsamhället. Hon hämtar sin information från Svenska 

Lantarbetarförbundets egen tidning, vilket medför att det kan vara vinklat åt ena eller andra 

hållet. Lynn Åkesson är en annan författare som har skrivit om kvinnornas situation bland 

statare och bondekvinnor. Motivet till att använda dessa båda författare är att, utöver hur 

statare levde generellt, även kunna återge kvinnornas situation. Detta på grund av att intervjun 

grundar sig på en statarhustrus utsagor. 

 

1.5 Avgränsning 

Tidsmässigt väljer jag att avgränsa mig till tiden mellan 1940 och 1950. Att studien börjar 

1940 beror på att det är en relevant utgångspunkt för att kunna studera vilka aktörer och vilka 

argument som låg bakom statarsystemets upphörande 1945. Att slutpunkten är satt till 1950 

beror att intervjun till viss del berör slutet av 1940-talet. 

 

1.6 Källkritik 
Att intervjua sina egna släktingar kan medföra vissa problem. Är det möjligt att hålla sig 

objektiv? Jag menar att det aldrig är möjligt att hålla sig helt objektiv men ambitionen är att 

vara så neutral som möjligt. Samtidigt gör en intervju att en studie får mer substans och blir 
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mer levande. Det är alltid intressant att dokumentera en människas upplevelse av en viss tid 

eller händelse. Vad det gäller materialet från Svenska Lantarbetarförbundet och Svenska 

Arbetsgivarföreningen, bör det hållas i åtanke att detta material  kan vara vinklat till 

respektive parts fördel. Denna eventuella vinkling behöver inte vara medveten.  Det kan vara 

så enkelt som att respektive material vänder sig till olika publik. Svenska 

Lantarbetarförbundets uppgift var att tillvara ta arbetarnas intresse medan Svenska 

Arbetsgivarföreningen värnade om arbetsgivarna. Vad gäller litteraturen kan det vara relevant 

att observera Möllers utsaga om att Sverige gick från att vara feodalt till kapitalistiskt. Det 

verkar som att Möller använder sig av marxistisk historieteori. Om man slår upp ordet 

feodalism i nationalencoklypedin får man flera olika förklaringar, varav en rör marxistisk 

historieteori där går det att läsa att inom dessa kretsar är feodalism "en etablerad term och 

brukas för att beteckna det produktionssätt som föregick det kapitalistiska" 

(Nationalencoklypedin nr 6 sid 185). Något som läsaren kan ha i åtanke när denne läser 

uppsatsen. 

 

1.7 Teori 
Den teoretiska bas som kommer att användas i uppsatsen är ett aktörsperspektiv. En aktör kan 

vara antingen en enskild individ eller en grupp. Den eller deras handlingar styrs av personens 

eller gruppens olika motiv. Grundtanken är försöka skapa en förståelse för dessa motiv. ”Ofta 

är det dock inte förklaringen utan snarare förståelsen av handlingen, som forskaren som 

anlägger ett aktörsperspektiv är ute efter” (Floren m.fl. 1998 sid 123). Florén  menar vidare att 

hur en individ handlar beror på vilka olika alternativ denne har, samt att han måste ta hänsyn 

till andra individers handlande ( Dalgren m.fl. 1996). 

 

1.8 Disposition 
Det första kapitlet har som syfte att klargöra för läsaren vad uppsatsen kommer att behandla. 

Det tar upp syftet, frågeställningar, avgränsningar, metod och material, disposition, källkritik 

och teori. Tanken är att leda läsaren in i uppsatsen. Det andra kapitlet ger en bakgrundsbild till 

statarsystemets uppkomst. Här belyses lite kort olika teorier varför det uppstod. Detta finns 

med för att underlätta förståelsen för uppsatsen i övrigt. För att kunna undersöka varför 

statarsystemet avskaffades krävs det att en individ har viss kunskap om dess uppkomst. 

Kapitel tre består av en intervju med en före detta statarkvinna. Intervjun utgick från 11 frågor 

dessa återfinns i bilagan. Detta kapitel ämnar ge en mer nyanserad bild av vad statarsystemet 
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egentligen innebar för individen. Kapitel fyra behandlar Svenska Lantarbetarförbundets och 

Svenska Arbetargivarföreningens förhandlingsprotokoll, diverse olika styrelseprotokoll samt 

övrigt material som berör avskaffandet. Materialet i kapitel fyra är uteslutande källmaterial 

och detta kapitel tillsammans med kapitel tre utgör uppsatsens empiri. Att använda sig av 

Svenska Lantarbetarförbundets material samt Svenska Arbetsgivarföreningens är relevant på 

grund av att avtalet, som innebar slutpunkten för systemet, slöts mellan dessa båda parter. 

Kapitel fem, vilket också är det sista kapitlet, består av resultatanalys och sammanfattning. 
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KAPITEL 2 

 

2.1 Statarsystemets uppkomst 
När i tiden statarsystemet uppkom har olika forskare och författare olika meningar om. 

Däremot är de relativt ense vad gäller motivet bakom dess uppkomst. Författaren Jens Möller 

menar att det var den agrara revolutionen mellan 1750-1900 talet som var den största 

bidragande faktorn. Han menar att den förändring som skedde mer eller mindre tvingade 

godsen att övergå till ett statsystem. Möller pekar också på att jordbruket gick från att vara 

feodalt till att bli kapitalistiskt och att detta i sin tur ledde till att hela arbetsorganisationen 

förändrades. De fördelar han menar fanns med systemet var att den stora befolkningen kunde 

få arbete samt att godsägarna i sin tur kunde få billig arbetskraft (Möller 1989). Denna typ av 

historiebeskrivning används, enligt nationalencoklypedin, i marxistiskt historieteori 

(Nationalencoklypedin band 12). 

 

Ingrid Eriksson och John Rogers, två forskare, menar å sin sida att statarsystemet uppkom i 

slutet av 1700-talet. De pekar på att befolkningen fördubblades mellan 1800-1900 talet. De 

anser att det var ett effektiviserat jordbruk jämte befolkningsökningen som var grundpelaren i 

statsystemets uppkomst. De belyser också det faktum att samtidigt som detta system uppkom 

genomgick Sverige vad de kallar en demografisk transformering, dödstalen sjönk. I sin 

forskningsrapport Rural Labor and Population Change, social and Demographic 

Developments in East-Central Sweden during the Nineteenth Century hänvisar de till en rad 

olika forskare som har olika teorier för att förklara denna befolkningsökning. De tar upp 

Malthus och E. Heckscher som enligt författarna anser att det var en förbättrad teknik som 

medförde en ökad avkastning som i sin tur resulterade i en befolkningsökning. Den 

malthusianska förklaringen innebär att befolkningar har en benägenhet att öka fortare än vad 

det finns underlag att föda den (Nationalencoklypedin nr 12). Den ökning, som skedde i de 

lägre klasserna, gjorde att marken inte räckte till och att folk därför sökte arbete som löntagare 

utan mark (Eriksson 1978). Heckscher, professor i ekonomisk historia, menar vidare att den 

största utvecklingen låg i den nyodling som uppstod. Han går vidare med att argumentera för 

att denna areal förmodligen var av ett sämre slag, vilket borde ha drivit fram förbättrade 

produktionsmetoder. En annan viktig sida av nyodlingen, som Heckscher ser det, är att 
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torpbildningen ökade framför allt i områden som kan betecknas som herrgårdsbygder 

(Heckscher 1980). 

 

Eriksson och Rogers menar att Utterström, professor i ekonomisk historia, vände sig emot den 

Malthusianska förklaringen och istället hävdade att flera faktorer samspelade. Dels 

förändringen i fertilitet och mortalitet men dels också hur det såg ut i övrigt vad gällde krig, 

klimat, epidemier och sanitära förhållanden (Eriksson m.fl. 1978) Däremot menar de att 

Utterström håller med om att flera individer blev landlösa. Dessa två forskare ger även de 

samma förklaring som A. Montgomery, professor i ekonomisk historia, gav. Han menade att 

befolkningsökningen inte var samspelt med den mängd som producerades. Eriksson och 

Rogers hänvisar också till olika ekonomiska teorier, vilka menar att det skedde en 

differentiering av folk genom att skattesystemet ändrades 1680. De menar att detta medförde 

ökade priser på jordbruksprodukter vilket i sin tur medförde en vinst på allt överskott. Detta 

ledde enligt författarna till att jordbrukarna kunde expandera och att de på så vis behövde mer 

arbetskraft (Eriksson m.fl. 1978). 

 

Det finns enligt Eriksson m.fl. en forskare, C. Winberg, som talar om befolkningsökning och 

sociala förändringar. Winberg vill enligt författarna vidga ramen. Demografiska förklaringar 

är inte den enda förklarande faktorn. I analysen bör hänsyn tas till familjebyggnaden och 

fertiliteten i kombination med vill roll man har i samhället. Eriksson m.fl. menar själva, att det 

inte finns enbart en sak som kan ge en hel förklaringsmodell (Eriksson m.fl.  1978).  

 

Erik Magnusson har skrivit en artikel om social omvälvning på 1940-talet och han menar att 

statarsystemet infördes under 1800-talet. Enligt honom så var det den växande industrialismen 

som gav ett större behov av mer arbetskraft. Magnusson ser det alltså som att systemet 

började på 1800-talet  (Magnusson 1979). 

 

Ivar Lo-Johansson är en annan författare som skrivit mycket om statarna. Han, i likhet med 

många andra, anser att systemet uppkom under 1700-talet. Däremot menar han att det länge 

antogs att systemet introducerats till Sverige från andra länder, mest troligt Tyskland, men att 

denna åsikt reviderats i takt med att forskningen gått framåt. Enligt vederbörande är åsikten 

nu snarare att Sverige hade utvecklat ett statarsystem av egen kraft, men att det kanske skulle 

ha tagit längre tid. Ivar Lo-Johansson menar att de stora gods, som fanns runt om i Sverige, 

var idealiska för statarsystemet. Hans åsikt är att statarna främst förekom vid de större 



 8  

enheterna, även om han också säger att de återfanns vid mindre gårdar. Därtill säger han att 

även om Tyskland och de baltiska länderna hade ett statarsystem har man inte kunnat 

översätta ordet statare. Ivar Lo-Johansson säger  följande " Statarna var kan man säga en 

produkt av jordens industrialisering eller av det nya storgodsbruket. Bönder och torpare 

däremot var en rest av den urgamla svenska traditionen" (Lo-Johansson 1987, s. 11). 

 

Carl-Johan Gadd,  docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, menar även han att 

systemet uppkom i slutet av 1700-talet och att det då främst existerade i östra mellansverige.  

Han anser att det uppstod ett behov av mer arbetskraft, orsakat av att godsen fick en större 

areal och det kom mer krävande odlingsmetoder samt att detta i sin tur medförde att man 

anställde statare (Gadd 2000). 

 

2.2 Hur levde statarna? 
Ordet statare kommer från deras lönevillkor. En statare fick betalt i stat, vilket innebar 

råvaror. Utöver det tillhandagavs en liten summa pengar. Staten kunde bestå i diverse olika 

spannmål (Magnusson 1979). Vid den här tiden fanns det även något som kallades torpare, 

men då dessa ofta bodde långt från gården och inte kunde finnas tillhands lika fort, var statare 

en bättre lösning. Detta eftersom de utöver ovanstående betalningssätt även tillhandagavs en 

bostad. Bostäderna var ofta trånga och flera individer skulle dela på utrymmet. När systemet 

först började göra sig utbrett bodde statarna i lediga stugor, men så småningom växte så 

kallade statarlängor fram (Hedlund 1990). Även Ivar Lo-Johansson pekar på fördelen med att 

ha statare istället för torpare. Han menar att med det nya systemet kom ett ökat behov av 

personer som kunde ta hand om djuren och samtidigt bo nära godsen. Ivar Lo-Johansson 

menar också att även om torparna inte ägde sin jord så var de friare än statarna. Han är av den 

åsikten att det var vanligare att torpare hade husdjur än statarna, även om det förekom hos 

dem också. Ivar Lo-Johansson väljer att jämföra statarna med industriarbetarna. Ingen av dem 

ägde något (Lo-Johansson 1987). 

 

Carl-Johan Gadd anser inte att det var självklart för godsägarna att ändra inriktning och gå 

från att använda torpare till att nyttja statare. Han har som åsikt att så länge jordbruket inte var 

mekaniserat, varierade efterfrågan på arbetskraft mycket mellan olika årstider. Därför kunde 

det, menar han, för godsherren vara problematiskt att vara beroende av arbetskraft som skulle 

ha lön året om, vilket statarsystemet innebar. Statarnas avsaknad av egen jord att bruka, till 
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skillnad från torparna, innebar att de hade rätt till lön året om. Gadd säger också att trots att 

torparna skulle ha en egen jord, vilket gjorde dem i stort självförsörjande, var de lättare att 

kontrollera än statarna då torparna hade mer att förlora (Gadd 2000). Mats Morell, även han 

docent i ekonomihistoria, anser att huvuddraget inom jordbruket under 1800-talet var att 

dagsverkespliktiga bönder och torpare utbyttes mot statare. Däremot försvann inte torparna 

helt på grund av den flexibilitet de representerade i och med att de inte behövde avlönas året 

om. Morell menar dock att statarna hade en stor fördel i sina fruar, vilka gjorde även detta 

system flexibelt. Statarfruarna gjorde att det tillkom en arbetsklass. Detta innebar att dessa 

kunde, under de delar av året som det var lågsäsong, påläggas extra arbete utan att det innebar 

extra kostnader. Morell  säger också att torparna var beroende av att inte arbeta för hårt, 

eftersom att deras energi även skulle räcka till det egna torpet, något som gav statarsystemet 

en ytterligare fördel. (Morell 2001). Vidare påpekar Ivar Lo-Johansson att Sverige aldrig har 

haft någon livegenskap likt den i Östeuropa, men han anser att legostadgan, vilken statarna 

löd under fram till 1926, gränsar till densamma. Legostadgan innebar bland annat att 

storbonden hade rätt att aga sina undersåtar. Därtill anser han att de statare, som var gamla 

och inte lika starka som förr, kunde säljas på auktion till lägsta pris (Lo-Johansson 1987). 

 

2.3 Statarkvinnan 
Statarkvinnornas roll i systemet var given. En statare hade svårt att få en anställning om han 

inte hade en hustru, detta på grund av att hon ofta förväntades ta hand om mjölkningen. Detta 

faktum har gett upphov till uttrycket den vita piskan. Utöver denna syssla fanns även andra 

arbetsuppgifter som till exempel att delta i skördearbetet (Furuland 1977). Lynn Åkesson 

menar i sin artikel, En god hustru är guld värd -om kultur och klassgränser bland statare och 

bondekvinnor i en skånesocken, att hemmets skötsel var hög prioriterat även bland 

statarkvinnor och att en statarkvinna kunde bli baktalad om hennes hem ansågs smutsigt, 

otrevligt och fullt med ohyra. Hon menar att hemmets skötsel kom i första rummet men att 

kvinnan utöver detta var tvungen att se till att mjölkning, upptagning av säd, tröskning och 

betesupptagning också blev gjort (Åkesson 1989). Furuland anser att det tunga 

mjölkningsarbetet medförde att många kvinnor blev invalidiserade (Furuland 1977). 

 

Marion Leffler har skrivit Från statarkvinna till lantarbetarhustru: Kvinnliga identiteter i 

tidningen Lantarbetaren 1945-1960. I sin skrift citerar hon ur Svenska Lantarbetarförbundets 

tidning. Enligt citaten var den ekonomiska förändringen i kombination med att arbetsbördan 
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minskade, en av de väsentligaste anledningarna till att kvinnor fick ett ökat intresse för andra 

saker än de rent vardagliga plikterna. Enligt Lefflers skrift var mjölkningstvånget en av 

huvudanledningarna till att kvinnornas hem och barn blev försummade. Leffler menar också 

att efter systemets avskaffande gick statarkvinnan från att vara förvärvsarbetande till att bli 

hemarbetande. Leffler pekar även hon på att en kvinna som gifte sig med en statare 

accepterade att även hon skulle arbeta vid samma gård eller jordbruk som mannen. Lefflers 

åsikt är att mjölkningstvånget inte fanns när systemet först kom på 1700-talet utan att det kom 

först när det uppstod en brist på arbetskraft under 1800-talet. Mjölkmaskiner började 

introduceras i början av 1900-talet detta ska enligt Leffler har gjort mjölkningen mycket 

lättare. Från början fick även kvinnorna använda maskinerna, men från 1940-talet blev 

mjölkning med maskin ett manligt arbete. Hennes åsikt är att kvinnans uppgift vid gården 

drogs upp av männen i hennes liv, hennes man stataren och hennes arbetsgivare godsägaren. 

Leffler säger att "Statarhustrun var således per definition en förvärvsarbetande arbetarhustru 

vid en tid då hustrur till industriarbetare, åtminstone enligt ideologin om än inte i praktiken, 

var huvudsakligen hemarbetande" (Leffler 2002 sid 311).  

 

Leffler har dock en lite annorlunda syn än de flesta andra forskare. Hon menar att forskning 

som rör småböndernas fruars arbete har visat att detta var relativt likt statarkvinnornas. 

Småböndernas hustrur deltog även de i mjölkning och utearbete, men att deras arbetsbörda 

inte beskrivs  i samma termer som den vita piskan. Däremot pekar Leffler på att skillnaden 

var den att en bondhustrus arbete gagnade dem själva medan statarhustruns arbete enbart 

skulle generera en vinst till jordbruket. En annan skillnad som hon tar upp, är att det ofta 

hävdas att statarhustrun hade fler kor att mjölka än bondhustrun och att det är denna 

"kapitalistiska exploatering" (Leffler 2002 sid 315) som var katastrofal och ledde till att de 

blev utnötta (Leffler 2002). 
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KAPITEL 3 

 

3.1 Intervju med en före detta statarhustru 
Av fyra barn var Märta Andersson den enda som kom att bli statare, och det var inte förrän 

hon gifte sig 1941 som livet som statare tog sin början. Märta är noga med att poängtera att 

hon och hennes man inte var statare i så många år eftersom systemet upphörde i mitten av 

1940-talet. Det hon minns mest från tiden som statare var hur fattigt det var och att bostäderna 

ofta var fyllda med råttor som sprang längs väggarna. Det blir också uppenbart under 

intervjuns gång, att Märta inte som ung hade en tanke på att statarlivet en dag skulle ta slut. 

Hon uttrycker det som att de levde mitt uppe i det och att man tog dagen som den kom. Att 

hon en dag skulle flytta till staden var en helt främmande tanke.  

 

Märta och hennes make var statare i småland i början av 1940-talet. De gårdar som de flyttade 

till var ofta små och det hände att de, hon och hennes man Nils, var de enda statarna på den 

gården. Det förekom också att de bodde i statarlängor. Hon pekar på att när de bodde 

statarlängor så var dessa ofta lyhörda och rymde 3-4 familjer. På frågan om hon märkte av 

någon statusskillnad, mellan henne och hennes man som var statare och på de andra som 

arbetade på de olika gårdarna, svarar hon att de inte tänkte på om folk var statare eller inte, de 

var inte någon större skillnad. Däremot blir det tydligt att de trivdes bättre på en del ställen 

och eventuellt lite sämre på andra. Hon och hennes make tillhörde inte de statarna som 

flyttade från år  till år utan att de kunde stanna några år på varje ställe, även om de förekom att 

de stannade bara ett år. Märta beskriver att flytten skedde på de så kallade flyttdagarna i 

november. 

      

Hur staten blev betald minns hon tydligt, det var råg, mjölk, vete och ved till att elda med och 

utöver detta fick de fritt husrum och en liten summa pengar. Vad som drog dem till att flytta 

från ett ställe var pengarna och en förhoppning om att tjäna lite mera pengar. Hon menar att 

levnadsvillkoren i stort sett var det samma oavsett vilken gård de kom till men att pengarna 

gjorde det värt besväret att flytta. 

 

På den första gården de flyttade till var det bara hennes make som hade de traditionella 

ladugårdssysslorna, Märta själv lärde sig inte mjölka förrän de flyttat till gård nummer två. 
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Där hade hon och hennes man tillsammans 20 kor att mjölka, en syssla som hon inte minns 

som särskilt svår. Vad hon däremot minns som svårt eller besvärligt var barntillsynen. Vid 

den här tiden hade hon ett barn, vilket innebar att hon först fick se till flickan innan mjölkning 

och sedan ta med sig flickan till ladugården. Det kunde dock hända att något av hennes 

syskon kom och såg till flickan emellanåt. Utöver denna syssla var hennes vardag fylld med 

tröskning, rensa betor och andra typiska ladugårdssysslor. 

 

Levnadsstandarden var som redan nämnts inte hög. Märta återkommer ofta till hur mycket 

ohyra det fanns på den tiden, men att det var något som kom med situationen. Bostäderna var 

enligt henne själv kalla och ruggiga, speciellt på vintrarna. Ofta var det två rum och kök. För 

att klara av hygienen fick de värma vatten på spisen, i vilket de sedan tvättade kläderna. För 

att sedan kunna skölja kläderna fick hennes make Nils bära ner tvättbaljan till brunnen  och 

stå där och skölja kläderna.  För att dryga ut kassan hade de på en del ställen kaniner för att 

både sälja och slakta dem. Enligt henne själv blev det ganska fort flera kullar och många 

kaniner. Under den här tiden pågick andra världskriget och Märta minns tydligt hur svårt det 

var att få kupongerna att räcka. Det hände att kuponger såldes eller byttes mot något som 

bättre behövdes. Allra mest minns Märta hur svårt det var att få tag på riktigt kaffe. Som en 

följd av detta kokade de något som hon kallar för rågkaffe, alltså råg rostades i en panna för 

att sedan malas och kokas till rågkaffe. 

 

Något år efter statarsystemet avvecklande 1945 flyttar Märta och hennes familj in till 

Oskarshamns stad och till Fredriksberg Herrgård. Nils hade sökt jobb inne stan och blev 

diversearbetare på gården. Han var ute på åkrarna och plogade och harvade, han skötte 

maskinerna och andra sysslor. Den enda skillnaden som Märta ser mellan att vara lantarbetare 

och att vara statare var att de nu fick lite mer pengar. Men hon menar att det i stort var samma 

sak. Trots att de nu på Fredriksberg var lantarbetare som arbetade, så benämner hon dessa 

som statare och statarfruar. Av den arrendatorn som arrenderade Fredriksbergs Herrgård vid 

den här tiden, fick de dessutom kålrötter och potatis utöver pengar. Hennes vardag 

förändrades också på så vis att det var en skam att kvinnan arbetade. Det var mannens uppgift 

att försörja sin hustru och sina barn.  
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KAPITEL 4 

 

4.1 Svenska Lantarbetarförbundet 
Historiken bakom Svenska Lantarbetarförbundet går tillbaka till det tidiga 1900-talet. Sverige 

genomgick stora förändringar och det uppstod fler och fler industristäder. I  denna tidsanda 

började fler och fler arbetare tillvarata sin egna intressen och Sverige fick sina första 

fackföreningar. "År 1905 hade industrin drabbats av konflikt" (Isaksson m.fl. 1998 s7). Bland 

arbetarna i städerna växte en oro över att lantarbetare, som inte var organiserade, skulle bli 

strejkbrytare och detta var starten för Svenska Lantarbetarförbundet som bildades 1908. Efter 

1909 års storstrejk blev organisationen svagare för att senare dö ut helt. På lokal nivå fortsatte 

den dock och förbundet återuppstod 1918. För medlemmarna själv var det fackliga 

engagemanget en syssla som fick skötas på fritiden och deras syfte och mål var att förbättra 

arbetssituationen för arbetarna genom bland annat förhandlingar  (Isaksson m.fl. 1998). 

 

4.1.1 Svenska Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll 
 
Svenska Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll från 1944 behandlar inte frågan under en 

lång tid. Ordförande i förbundsstyrelsen vid denna tid var Gunnar Sträng. Den 20 juni 1944 

återfinns den första antydan till att statarsystemet var på väg att avskaffas. För första gången 

diskuteras i förbundsstyrelsens protokoll ett eventuellt avskaffande. Protokollet gör gällande 

att en successiv avveckling borde ske så fort som möjligt och att det därför beslutades att vid 

nästa avtalskonferens hålla en omröstning för att få en uppfattning om hur de olika 

konferensombuden ställer sig i frågan (Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll den 20 juni 

1944). 

  

Med anledning av att det detta år pågick avtalsförhandlingar mellan arbetsgivarsidan och 

arbetstagarsidan återkommer frågan med jämna mellanrum. Den 25 augusti 1944 håller 

förhandlingar mellan de två olika parterna på. Styrelsemötesprotokollet ger därför utrymme 

för Svenska Lantarbetarförbundets förslag till hur det nya avtalet skall se ut. Statarsystemets 

avveckling berörs i en ”Protokollsanteckning: Under avtalsåret 1944-45 skall statlönesystemet 

avvecklas och övergång till kontantlönesystem vara genomfört senast den 1 november 1945” 

(Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll den 25 augusti 1944 sid 92). 
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Den 4 oktober 1944 låter förbundsordförande Gunnar Sträng meddela att den opartiske 

ordföranden har i förhandlingarna lagt fram ett förslag till en uppgörelse. I förslaget ingår att 

löneformen timlön med bostad och bränsle skulle försvinna ur avtalet och att en ny löneform, 

månadslön utan naturaförmåner skulle införas samt att  statlönesystemet skulle vara avvecklat 

senast den  1 november 1945. Protokollet gör också gällande att Lantarbetarförbundets 

förhandlingsdelegation i stort godkänt förslaget med vissa modifikationer. Utifrån detta 

beslutar styrelsen gå på förhandlingsdelegationens linje 

(Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll den 4 okt. 1944). 

 

Enligt styrelseprotokollet från den 12 oktober lämnar förbundsordföranden en utförlig 

redogörelse för hur förhandlingsarbetet har gått till. Med stöd av protokollet menar 

vederbörande att de stora motsättningarna rörde löneökningar och hur jordbrukets 

inkomstöverskott skulle fördelas. Utöver detta gör protokollet gällande att det inte fanns några 

skäl till att genomföra ändringar i det medlingsförslaget som låg utan att det snarare handlade 

om att acceptera förslaget eller avslå detsamma. Efter denna information går 

förbundsordföranden vidare med att kommentera medlingsförslaget ingående. 

”Medlingsförslag i avtalstvisten mellan Svenska Lantarbetsgivarföreningen och Svenska 

Lantarbetarförbundet. Gällande riksavtal och löneavtal prolongeras för tiden fr.o.m. den 1 

november 1944 t.o.m. den 31 oktober 1945 med de ändringar och tillägg, som framgår av 

vidfogade handlingar samt med iakttagelse av följande. 

1) I riks- och löneavtal införas de ändringar, som erfordras med hänsyn till ändringar av 

löneformerna. […] 

4) Under avtalsåret 1944-45 skall statlönesystemet avvecklas och övergången till 

kontantlönesystem vara genomfört senast den 1 november 1945” (Svenska 

Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll den 12 oktober 1944). 
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4.1.2 Lantarbetarförbundets berättelser 1942-1944 

I 1942 års berättelse redogörs för en utredning baserad på siffror från 1941. Utredningen visar 

i procent hur avlöningen ser ut. 41,7 % av dem som arbetade inom jordbruket var 

statavlönade, 7,3% hade års eller månadslön plus kost, 37,4% var timavlönade utan 

naturaförmåner, 12,8% var timavlönade plus att de hade bostad och bränsle samt 0,8% var 

timavlönade och hade kost och logi. Utredningen menar att sammanslaget utgjorde de 

statavlönade plus de som hade kost och logi 49% medan de timavlönade arbetarna stod för 

51% ( Lantarbetarförbundets berättelse 1942). 

 

I 1943 års berättelse berättas det att undersökningar som rör avlöningsformer görs med jämna 

mellanrum. Anledningen sägs vara att dessa hjälper till för att få avtalsrörelserna att gå i rätt 

riktning. 1943 års utredning visar att de statavlönade arbetarna har sjunkit mellan 1941 till 

1943 med 6,9% medan arbetare utan naturaförmåner har stigit med 7,1%. Utredningen 

fastställer att statlöneformen, som tidigare har varit den starkast dominerande, har sjunkit och 

att systemet som helhet är på väg att försvinna (Lantarbetarförbundets berättelse 1943). I 1944 

års berättelse ägnas inget utrymme till statisk utan avtalsuppgörelsen från den 12 oktober 

1944 diskuteras. Avtalsuppgörelsen betecknas som ”dödsdomen över statlönesystemet”. De 

går vidare med att belysa att ”Den inte heller tog stor plats i avtalsuppgörelsen i fråga om 

formulering” (Lantarbetarförbundets berättelse 1944 s. 15).  1944 års berättelse går vidare 

med att beteckna statarnas situation miserabel, men att vetskapen om att systemet kommer att 

avskaffas under kommande år, gör bördan lättare att bära (Lantarbetarförbundets berättelse 

1944).  

 

4.1.3 Tidningen Lantarbetaren 

Lantarbetaren är Svenska Lantarbetarförbundets egen tidning. Tidningen återkommer till 

statarna och deras situation vid en rad tillfällen mellan 1940 till 1950. Här kommer därför 

enbart de artiklar presenteras som anses vara relevanta i relation till uppsatsens syfte. Gunnar 

Sträng, som var förbundsordförande vid denna tid, återkommer med ett flertal artiklar. I 

nummer 18 1942, beskriver han hur statarklassen har blivit mer medveten. Han menar att det 

från början var riskabelt att ansluta sig till förbundet på grund av att det, som han ser det, var 

en källa till trakasserier och personliga försakelser. I artikeln beskriver Sträng hur jordbrukets 

anställda, väl medvetna om konsekvenserna, ändå gick samman för att kämpa för deras 

rättigheter. Han säger "Det har gällt att bryta jordproletärens sedan generationer nedärvda 

räddhåga och undfallenhet och vända  den till en frisk och öppen blick för den egna 



 16  

betydelsen som arbetare inom jordnäringen" (Lantarbetaren Nr 18, 1942 sid 4). Som han ser 

det är samhället på väg att förändras och de kollektivavtal som gäller har hjälpt till att skapa 

denna förändring. Det är, i hans ögon, inte längre möjligt att stanna klockan och ta ett steg 

tillbaka (Lantarbetaren nr 18, 1942). Samma år, 1942, uppmärksammar Lantarbetaren den 

utredning som undersöker antalet statare procentuellt sett, vilken också bearbetas i stycke 

4.1.1. Artikeln uppmärksammar det faktum att statavlönade arbetare har minskat och att det 

modernare synsätt, som artikeln menar är på intåg, välkomnas (Lantarbetaren nr 26, 1942 sid 

6). 

 

Utredningen behandlas även av Gösta Netzén som 1942 var redaktör och ansvarig utgivare. 

Även om kontantlönerna inte har ett stort övertag över statlöneformen, så menar Netzén att de 

"Betecknar en revolutionerande utveckling" (Lantarbetaren nr 27, 1942, sid 3). Han ser det 

som att kontantlönen har fler fördelar i relation till staten. Så som arbetslivet håller på att 

utvecklas och med de nya krav som ställs med den utvecklingen, är bilden helt annorlunda 

mot hur Sverige såg ut när systemet först infördes. Den lilla summa pengar som ingick i 

statlönen har enligt Netzén satt statarna i en svår sits. Netzén utvecklar inte resonemanget 

vidare (Lantarbetaren nr 27, 1942 sid 3). 

 

År 1944, samma år som avtalet slöts vilket innebar slutet för statarsystemet, återfinns en rad 

artiklar rörande ämnet. I en artikel från nummer 16 rubricerad "Statlönesystemet på 

avskrivningen” signerad E. J-n, menas att anledning till varför systemet har kunnat hålla sig 

kvar så länge ska ha berott på att de människor som bor på landsbygden har en inbiten misstro 

mot nya saker. Artikelförfattaren menar att den fackliga organisationen tidigt tog strid för att 

statsystemet skulle försvinna. Vidare menar denne att någon exakt uppgift om hur många 

statavlönade arbetare det fanns när systemet var som störst inte finns men vederbörande 

uppskattar siffran till 70 procent. Personen i fråga  går vidare med att hävda att "det torde få 

anses som en fråga av ganska stor betydelse att statlönesystemet snarast möjligt kommer att 

vara en passerad löneform" ( Lantarbetaren nr 16, 1944 sid 4). Signaturen E. J-n avslutar sin 

artikel med att påpeka att denna omställning ställer krav på organisatoriska förändringar. 

 

1944 har tidningen bytt redaktör och ansvarig utgivare. Denna befattning innehar nu en Sven 

Jerstedt. Även han ger sig in i debatten om systemets avskaffande. Han börjar sin artikel med 

att förtydliga det nya avtalet som slöts den 12 oktober 1944. Ledaren är från början saklig och 

redogör för förändringar av mer detaljerad nivå men övergår sedan till den stora förändringen 



 17  

som Jerstedt ser det. Han menar att ingen sörjer att statarna kommer att försvinna under nästa 

avtalsår utan att denna kategori aldrig skapat vad han kallar yrkeskänsla, kåranda och 

klassmedvetande. Han menar snarare att med beteckningen statare har ofta en fattighetstämpel 

följt och att det förfallit vara ett förmyndarskap. Det som i hans ögon fick förbundsstyrelsen 

att lyfta frågan var den starka opinion som rådde (Lantarbetaren nr 42, 1944 sid 3). 

 

Jerstedt återkommer till avtalsrörelsen även i numret efter, där han skriver att det ofta är 

sällsynt att en avtalsrörelse får någon större social betydelse. Han menar att utrymmet att göra 

några stora förändringar är begränsat och att nya avtal innehåller mindre nyheter. I Artikeln 

återblickar Jerstedt på höstens avtalsrörelse och konstaterar att ekonomiskt har den stor 

betydelse för medlemmarna.  Invändningen han har är dock att det inte är den ekonomiska 

aspekten som väckt mest intresse utan det är de sociala förändringarna till följd av 

statarsystemets avvecklande. I artikeln framhåller han åsikten: "ifråga om bostadsförhållandet 

har statarsystemet varit ett allvarligt hinder för en tidsenlig utveckling" (Lantarbetaren 

nummer 43, 1944 sid 3). Då bostaden var en del av lönen menar han att det inte fanns någon 

anledning för arbetsgivaren att öka standarden då denne ville hålla sina kostnader nere.  Han 

menar att avskaffandet av systemet kommer att ha störst verkan på bostadsområdet. När 

arbetarna kommer att betala hyra för sitt boende kommer även deras medvetenhet och krav på 

bättre förhållande att öka (Lantarbetaren nr 43, sid 3). 

 

Gunnar Sträng var som redan nämnts aktiv debattör i tidningen Lantarbetaren. I sin artikel 

”den nya tidens löneform” menar han att det var den svenska arbetarklassens politiska 

medvetenhet och deras påverkan på det politiska planet som lade grunden samt skapade 

förutsättningar för reformarbete. Detta reformarbete inkluderade de som arbetade inom 

jordbruket. Gunnar Sträng agiterar även han för att statarsystemet gav upphov till ett 

förmyndarskap och en känsla av att stataren var fängslad. Det han anser vara till stor nackdel 

för statlönesystemet var det faktum att naturan delades ut i fast kvantitet, en kvantitet som han 

menar inte var anpassad till familjestorlek. Han framhåller förutom detta även det faktum att 

kvalitén kunde vara av skiftande slag. Inom ramen för bristande kvalité lägger han även 

bostädernas status. Sträng säger att trots att stataren gav arbetsgivaren en fullgod  arbetskraft 

fick denne, stataren, hålla tillgodo med en undermålig bostad. Sträng menar även han att 

arbetsgivarna inte hade något intresse i att reparera och öka komforten på bostäderna. Han, i 

likhet med Jerstedt, ser kontantlönesystemet som en väg att komma tillrätta med 

problematiken eftersom arbetarna själva nu kommer att betala hyra. Däremot anser han att 
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den största förändringen inte ligger i bostadsfråga utan i den psykologiska vinsten, den 

nedvärdering som följt med termen statare försvinner (Lantarbetaren nr 44, 1945 sid 4). 

 

I  nummer 44 1945 uttalar sig även Gösta Liedberg, ordförande för svenska 

arbetsgivarföreningen,  i frågan efter att ha fått en förfrågan från tidningen Lantarbetaren. Han 

menar att statsystemets avskaffande inte är så revolutionerande som det i vissa fall påståtts. 

Han pekar på att systemet successivt har avskaffats och att allt fler arbetsgivare övergått till 

ett kontantlönesystem. Däremot anser han det var viktigt ur två aspekter, dels det materiella 

och dels det psykologiska. Han lyfter den historiska aspekten och menar att naturalönen var 

en gång i tiden vanliga på de flesta arbetsområden och att detta berodde på att avlöningen var 

tvungen att ske i den form som var möjlig. Liedberg skriver i artikeln att det är med 

penninghushållningen som systemet blivit omodernt. Den utvecklingen som samhället 

genomgått på en rad områden, exempelvis transport och mekanik, har gett en grund till 

penninghushållning. I takt med att även landsbygden kan upprätthålla samma standard som 

städerna vad gäller tillgänglighet på varor, har avlöning i natura spelat ut sin roll. Han anser 

att systemet nu är moget att försvinna. Vad gäller det psykologiska aspekterna reflekterar han 

över den fattigdomstämpel som han menar har följt med statarsystemet. Han förespråkar att  

en arbetare skall ha kunskap och vara alert, egenskaper han menar kommer med 

självmedvetande och självaktning. (Lantarbetaren nr 44, 1945 sid 5). 
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4.2 Svenska Arbetsgivarföreningen. 
4.2 1 Svenska Arbetsgivarföreningens uppkomst 

I SLA´s arkiv i Stockholm återfinns bland diverse olika protokoll även ett dokument 

betecknat ”Svenska Lantarbetsgivarföreningen och dess verksamhet”, vilken är daterad till 

den 18 juni 1945. Här beskriver föreningen själv sin uppkomst och vad den har för uppgift. 

Det återfinns inte någon namn underskrift utan endast en förmodad signatur CBS/A. I 

dokumentet beskriver föreningen sin uppkomst som att ”det var i en idéernas allmänna 

brytningstid som lantarbetsgivarnas organisation kom till stånd” (Svenska 

Lantarbetsgivarföreningen och dess verksamhet 18.6.45) Föreningen själva menar att i den 

nya tid som genomsyrade samhället i början av 1900-talet uppstod ett behov av förändring 

mellan vad de kallar den nya arbetarklassen och den nya arbetsgivarklassen (Svenska 

Lantarbetsgivarföreningen och dess verksamhet 18.6.45). 

 

Med storindustrin kom arbetarnas krav på att få vara med och bestämma lönevillkor och andra 

ting relaterade till arbetarplatsen och att det var i kölvattnet av detta som arbetarna 

organiserade sig. Som en följd av detta låter dokumentet det göra gällande att arbetsgivarna 

kände ett behov att göra detsamma och att en rad arbetsgivarförbund kom till stånd. ”Den 

enskildes frihet att leva och verka i samhället säkrades sålunda genom samarbete, 

sammanslutning, organisation.” (Svenska Lantarbetsgivarföreningen och dess verksamhet 

18.6.45) Under de första åren på 1900-talet uppstod fristående lantarbetsgivarföreningar som 

allteftersom påbörjade samarbete sinsemellan. Det var dessa samarbeten som tillslut 

resulterade i en riksorganisation. De menar själva att organisationen har omorganiserats för att 

bäst kunna tillvarata arbetsgivarnas intressen. Svenska Lantarbetsgivarföreningen, SLA  är 

uppdelad i två delar; en jordbrukssektion och en skogsektion. Som deras främsta uppgift ser 

de att driva förhandlingar om kollektivavtal (Svenska Lantarbetsgivarföreningen och dess 

verksamhet 18.6.45). 

 

 

4.2.2 Förhandlingar inför advokat Westling rörande jordbrukets avtalsfråga. 

Ur förhandlingsprotokoll från den 25 september 1944 framgår det att närvarande var 

förtroendeman Sträng; ordförande för Lantarbetarförbundet, godsägare Liedberg; ordförande 

för Svenska Arbetsgivarföreningen, direktör Saemund verkställande direktör samt advokat 

Westling i egenskap av att han var opartisk. Ur förhandlingarna framgår det att mycket tid 
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läggs på att diskutera prissättning inom jordbruket, om det är underskott eller överskott. 

Förtroendeman Sträng reser frågan om statlönesystemets avskaffande. Han menar, enligt 

protokollet, att detta inte borde vara några problem utifrån hur avtalet nu var formulerat. Han 

fortsätter med att framlägga att endast 34,8% av arbetarna hade denna typ av avlöningsform. 

Han argumenterar också för att timlön med bostad och bränsle  skulle tas bort ur avtalet 

eftersom att enbart 10% erhåller denna löneform. Godsägare Liedberg säger att S.L.A är 

villiga att diskutera avskaffandet av statlönesystemet. Han menar vidare att utvecklingen går 

mot att systemet avvecklas med arbetsgivarnas medverkan. Däremot anser Liedberg att om 

systemet skall försvinna måste jordbrukarna få ersättning för eventuella kostnadsökningar i 

samband med detta. Han säger också att jordbrukarna sinsemellan har delade åsikter om 

systemet skall avskaffas eller inte.  Förtroendeman Sträng menar att en övergång till 

timlöneformen inte innebär mer kostnader. Han säger ” Om man såg på Socialstyrelsens 

statistik så vore ej timavlöningsformen mera värd än statavlöningsformen. I synnerhet 

skåningarna hade mera allmänt gått över till timlönesystemet och skåningar äro ekonomiska” 

(Förhandlingar inför advokat Westling den 25 sept. 1944 rörande jordbrukets avtalsfråga). 

 

Förhandlingsprotokollet från förhandlingar hållna den 1-4 oktober 1944 visar att från 

Arbetsgivarföreningen deltog  9 personer, medan Svenska Lantarbetarförbundet hade 16 

personer närvarande. Det beslutades att återuppta ajournerade förhandlingar från den 28 

september. Ordförande och advokaten Per Westling hade lagt fram ett förslag på en 

uppgörelse mellan de två parterna. Parternas förhandlingsdelegerade antog förslaget men kom 

överens om att ett definitivt svar skulle ges den 12 oktober. (Protokoll hållet vid förhandlingar 

inför opartiske ordförande den 1-4 oktober 1944). Den 12 oktober återupptas förhandlingar 

där de förhandlingsdelegerade meddelade att båda parter hade godkänt medlingsförslaget. 

(Protokoll hållet vid förhandlingar inför opartiske ordförande den 12 oktober 1944). 

    

 

4.2.3 Svenska Arbetsgivarföreningens material 

Svenska Arbetsgivarföreningen har i sina förhandlingsprotokoll även material som rör deras 

syn på saken. Ur ett PM, framställt rörande förändringar i lantarbetarlönen 1944, berör 

arbetsgivarsidan överensstämmelser mellan löneformerna. PM:et fastställer att innan en 

generell diskussion rörande lönehöjning diskuteras bör skillnaderna mellan de olika 

löneformerna klargöras. I PM:et menar arbetsgivarsidan att årslön med stat genererar en lägre 

inkomst, totalt sett för arbetarna, än timlöneformerna. Framför allt ser arbetsgivarsidan 
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bekymmer med att det finns olika grupper av statavlönade som arbetar. Arbetsgivarsidan 

menar att det inte tas hänsyn till att olika grupper, exempelvis djurskötare, har längre 

arbetsdagar än andra (P.M rörande förändringar i lantarbetarlönen hösten 1944).  

  

I ytterligare ett P.M från den 27/9 1944 diskuteras svårigheterna med att exakt kunna 

fastställa det egentliga värdet av en statavlönads årsinkomst. PM:et behandlar i huvudsak 

löner och löneförhöjningar. Allra sist under rubriken diverse konstateras att ”Beträffande 

eventuell  avlösning av naturaförmåner m.fl. frågor återkommer föreningen senare” (PM den 

27 sept. 1944) Dagen efter håller föreningen ett möte där det konstateras att de kommer 

återkomma till förslaget om statlönens avskaffande vid ett senare tillfälle ( Ur förhandlings-

protokoll Arbetsgivarföreningen den 28 sept. 1944). Arbetsgivarföreningen får även de 

tillgång till opartiske ordförande Per Westling medlingsförslag den 3 oktober 1944 vilken 

innefattar att statarsystemet skall avskaffas 1 november 1945 (Medlingsförslag, 

förhandlingsprotokoll s. 286-1944). 

 

Den 5 oktober 1944 håller föreningen en extra stämma med anledning av avtalsuppgörelsen. 

Av de 43 personer som deltog i stämman reserverade sig endast en person mot avskaffande av 

statlönesystemet. Av protokollet framgår ej om alla 43 närvarande hade yttranderätt och/eller 

rösträtt ( Extra stämma den 5 okt. 1944). 
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KAPITEL 5 

 
5.1 Resultatanalys 
Statarsystemet var länge en stor del av det svenska jordbruket. Varför det kom till stånd har 

Möller, Heckscher och Eriksson med flera olika åsikter om. Det enda som de egentligen 

verkar vara eniga om, är att statarsystemet kom till och att det till stora delar berodde på den 

befolkningsökning som Sverige kände av under 1700 och 1800-talet. Enligt docent Carl-

Johan Gadd var inte övergången, från att använda sig av torpare till att använda statare, helt 

problemfri. Klart verkar dock att statarsystemet var mer ekonomiskt lönsamt för 

arbetsgivarna. Han får medhåll av en annan docent i ekonomisk historia, Morell, som menar 

att statarna hade en stor fördel i att fruarna involverades i arbetsuppgifterna. Även Lars 

Furuland berör hur viktiga statarfruarna var, eftersom han menar att utan en fru kunde inte 

statarna få anställning. 

 

Den teoretiska ramen för uppsatsen är ett aktörsperspektiv. En grupp eller en individ har olika 

motiv bakom sitt handlande. De olika aktörerna i uppsatsen består av Svenska 

Lantarbetarförbundet, Svenska Arbetsgivarföreningen, tidningen Lantarbetaren samt en före 

detta statarhustru. Utifrån Svenska Lantarbetarförbundets styrelseprotokoll kan man se att ett 

första steg mot ett avvecklande tas. Styrelsen beslutar att undersöka hur deras 

konferensombud ställer sig i frågan. Detta sker i juni 1944 vilket innebär att proceduren tog 

relativt kort tid med tanke på att det definitiva beslutet togs den 12 oktober  samma år. 

Förbundsstyrelsen ger inte sken av att det sker någon stor debatt inom varken styrelsen eller 

de förhandlingar som sker mellan Svenska Lantarbetarförbundet eller Arbetsgivarföreningen. 

Något som styrks av förhandlingsprotokollen.  Det som går att konstatera är att det är Gunnar 

Sträng som i dessa förhandlingar reser frågan om ett avskaffande. Med tanke på att Sträng 

representerade arbetarnas intressen i denna för handling är inte detta förvånande. Den enda 

motsättning som eventuellt går att utläsa från förhandlingsprotokollen är att arbetsgivarsidan 

förvisso är villiga att diskutera ett avskaffande, men att de i så fall vill ha ekonomisk 

ersättning för tänkbara merkostnader, något som arbetstagarsidan motsätter sig då de menar 

att sådan merkostnader ej existerar. Själva förhandlingarna verkar inte ha skapat några 

motsättningar utan processen ser ut att ha flutit på utan några större konfrontationer. 
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Vad gäller motiven bakom ett avskaffande är dessa olika beroende på vilken aktör som 

studeras. Ur Arbetsgivarföreningens synvinkel var det viktigt att göra klart skillnaderna 

mellan de olika löneformerna. Arbetsgivarsidan menar att en individ som erhöll sin lön i stat 

erhöll lägre inkomst än timanställda arbetare. Vidare ser de problem med de olika grupperna 

av statavlönade arbetare. Arbetsgivarsidan vill att större hänsyn skall tas till de olika 

premisser som gäller mellan dessa grupper, till exempel att djurskötarna hade längre 

arbetsdagar. Ett annat problem som de ser med statarsystemet är att det är svårt att bestämma 

det exakta värdet av staten. Med tanke på att arbetsgivarsidan representerade just 

arbetsgivarna är kanske dessa motiv inte helt oväntade. Det handlar mycket om den 

ekonomiska aspekten av systemet. Deras strävan var att differentiera mellan olika 

arbetsgrupper. De lyfter systemet som orättvist ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Svenska Lantarbetarförbundets motiv till varför de vill att systemet skall upphöra går inte att 

utläsa i styrelseprotokollen, men det finns vissa indikationer på förslag till ett avskaffande i 

förbundsberättelserna och i deras facktidning. Däremot bör det återigen uppmärksammas att 

dessa källor kan vara vinklade. Förbundsberättelserna och tidningen är ämnade för 

medlemmarna och därför bör man vara aktsam med att dra för stora slutsatser. 

Förbundsberättelserna redovisar till stor del statistik som visar en gradvis nedgång i antalet 

anställda statavlönade arbetare. Det är först i 1944 års berättelse som statarsystemet framställs 

som miserabelt. Den beskriver att dödsdomen för systemet har kommit. Förbundsberättelsen 

menar att vetskapen om att systemet kommer att upphöra gör det lättare för statarna att 

uthärda ett år till. Tonen är ganska hård och den ger en känsla av systemet som förtryckande. 

Ännu en gång kan det vara väsentligt att betänka att dessa berättelser tillhör 

Lantarbetarförbundets eget material. 

 

Den aktör som framhåller flest argument för ett avskaffande är tidningen Lantarbetaren. 

Emellertid har en tidning ofta en viss inriktning, den vänder sig till ett visst forum med vissa 

specifika premisser. I detta fall handlar det om en facktidning. Likaväl som tidningsartiklar 

idag kan vara vinklade för att förstärka en viss åsikt eller försvaga en annan, kan även denna 

facktidning gjort detsamma. Ur tidningsartiklarna ges en bild av att avskaffandet var en stor 

händelse med en stark diskussion, något som inte stämmer överens med de 

förhandlingsprotokoll som presenterats. I artiklarna beskrivs hur samhället är på väg att 

förändras och att denna utveckling inte går att stoppa. Gunnar Sträng framhåller i en artikel 
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från 1942 att statavlönade arbetare har minskat, vilket även förbundsberättelserna ger stöd för. 

Artiklarna talar om en revolutionerande utveckling. 

 

En artikelförfattare E. J-n ger en anledning till varför systemet kunnat hålla sig kvar så länge. 

Han menar att det berott på landsbygdens ovilja att ta till sig nya saker, en åsikt som det 

kanske är bäst att inte fästa för stor vikt vid. Andra motiv som tidningen återger, till varför de 

vill att systemet skall försvinna, är att statarsystemet skapat ett mindervärdeskomplex bland 

statarna själva. Därutöver uttrycker tidningen det som att det inte finns någon yrkeskänsla 

eller kåranda i statarsystemet. Tidningen går vidare med att belysa att denna avtalsrörelse har 

fått en stor social betydelse. Framför allt på bostadsfronten kommer det, enligt tidningen, att 

ske stora förändringar i och med att statarna nu kommer att betala hyra. 

 

De undermåliga bostäderna vittnar även Märta Andersson om i intervjun i kapitel tre. Bostad 

och levnadsvillkoren är det flera författare som beskrivit som illa. Märta talar även hon om att 

det var svårt att förändra sina levnadsvillkor och att det var en fattig tillvaro. En tanke som 

väcks i sammanhanget är hur befolkningen i övrigt hade det? Vad som däremot skiljer, mellan 

framför allt intervjun och de artiklar som är presenterade i Lantarbetaren, är att Märta ger en 

mindre värdeladdad bild av statarsystemet. Märta ger även en mer nyanserad bild av 

statarkvinnan, exempelvis att det inte behövde innebära att kvinnan led under vita piskan. 

Däremot visar intervjun trots allt att livet var hårt men tidningen Lantarbetaren använder fler 

hårda ord och beskriver en hård kamp för ett avskaffande. 

 

Tidningen Lantarbetaren gör dock ett försök till att vara objektiva då de ber Gösta Liedberg, 

från Arbetsgivarföreningen, uttala sig i frågan. Han ger en helt annan bild än tidigare 

artikelförfattare men såsom sagts tidigare har han en annan publik och ser saken ur ett annan 

sken. Hans intresse ligger hos arbetsgivarna och det är därför inte förvånande att han intar en 

annan ställning. Han menar att avvecklingen inte var så revolutionerande som påståtts från 

vissa håll, något som styrks av förhandlingsprotokollen. Därtill pekar han på att systemet 

successivt avskaffats och att arbetsgivarna själva övergått till ett konantlönesystem något som 

även förbundsberättelserna vittnar om. Det som han däremot ser som väsentligt med 

avskaffandet är att systemet blivit omodernt i och med att samhället har övergått till 

penninghushållning samt att den psykologiska aspekten är viktigt, något som även 

artikelförfattare från Svenska Lantarbetarförbundet vittnar om. 
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Slutsatsen som går att dra är att båda sidor ville avskaffa systemet. Arbetsgivarsidan för att 

det gav en orättvis fördelning. Det togs inte hänsyn till individers olika arbetsförhållande och 

systemet hade blivit omodernt. Svenska Lantarbetarförbundet ger inga direkta motiv i sina 

protokoll. Istället så verkar det har varit en debatt i deras facktidning där systemet målas upp 

som förmyndande och kvävande. 
 
5.2 Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka processen kring statarsystemets avskaffande samt att 

försöka hitta de bakomliggande orsakerna till avskaffandet.  Det visade sig inte vara så lätt att 

få tag på relevant forskning som berörde själva avskaffandet av systemet. Området visade sig 

vara relativt outforskat. Det visade sig till slut att de aktörer som var inblandade i processen 

var Svenska Arbetsgivarföreningen och Svenska Lantarbetarförbundet. Det är i huvudsak 

material från respektive organisation som utgör underlaget för uppsatsen, i form av 

styrelseprotokoll, förbundsberättelser, förhandling protokoll och pm. Utöver nämnda material 

nyttjades även tidningen Lantarbetaren samt att en intervju med en före detta statarhustru 

genomfördes. Syftet med intervjun var att ge ett individperspektiv av statarsystemet. 

 

Resultatet visar att processen i sig inte verkar ha inneburit några större motsättningar. Från 

bland annat förhandlingsprotokoll ges uppfattningen att förloppet skedde utan någon större 

diskussion. De båda parterna var i stort sett överens om att systemet  borde avskaffas.  Vad 

gäller motiv till varför systemet upphörde skiljer sig dessa något åt beroende på vilken aktör 

som studeras. Arbetsgivarföreningen såg systemet som omodernt då Sverige övergått till 

penninghushållning. De framhöll också att systemet innebar en orättvis fördelning mellan de 

olika typerna av statare och att det därför borde försvinna. Vad gäller Lantarbetarförbundet 

går det inte ur deras styrelseprotokoll att se vilka argument som fanns för ett avskaffande. 

Däremot i förbundsberättelserna och i facktidningen Lantarbetaren går det att utläsa motiv 

som att systemet är på tillbakagång, systemet är kränkande och att det gav en 

mindervärdeskänsla. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
1) När blev ni statare? 
2) Vart flyttade ni då? 
3) Var ni de enda statarna på den gården? 
4) Vilka arbetsuppgifter hade ni? 
5) Hade du hand om mjölkningen? 
6) Hur fick ni betalt? 
7) Kände du av någon status skillnad mellan dig och morfar som var statare och de andra 

arbetarna? 
8) Hur bodde ni? 
9) Hur skötte ni barnomsorgen? 
10) Var det någon skillnad på att vara statare och att vara lantarbetare? 
11) Hur blev livet efter statarsystemet avskaffats? 
 
 
 


