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Förord 

Precis innanför dörren i min mormors egnahemshus hängde på väggen decennier av Första maj-

nålar. Små blanka märken med gubbar och paroller på.  Dessa torde ha varit min första kontakt 

med socialdemokratin, tillsammans med en liten bronsmålad järnbyst av Branting. 

   Mormor är borta sedan länge, tillsammans med en generation som var den första att rösta i 

allmänna och fria val. Men Brantingbysten finns kvar, även om bronsfärgen flagnat litet på näsan. 

Jag äger tyvärr inte mormors övertygelse, får nog aldrig som hon utmärkelse för livslång 

”partigärning”. I de Första maj-tåg jag själv deltar i finns det heller inga nålar att samla. Det är 

litet synd. I den mån som denna uppsats kan läsas som en kritik av Socialdemokraterna och än 

mer LO, så bör läsaren alltså förstå att jag hyser någon slags medfödd (hat)kärlek till de två.  

   Jag vill passa på att rikta ett stort tack till dem som med sitt kunnande och sitt tålamod hjälp 

mig att färdigställa denna uppsats. Jag tror att mormor hade tackat er också. Denna uppsats 

tillägnas henne. 

 

Malmö i december 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Feurstein, Torsten 

FCO. De Fackliga Centralorganisationerna från opposition till verktyg för LOkal kontroll 

1925−−−−1945. [FCO. The Trade Union Central Organisations From Opposition to Means for 

Local Domination 1925−−−−1945] 

 

This study deals with an important but little know component of the historical compromise 

between labour and capital – the so called “Swedish Model” – namely, local opposition control 

and industial pease by means of Trade Union Central Organisations (FCO). The main question is 

how the co-operative model of the Swedish Social Democratic Party (SAP) was upheld at the 

local level. The study restates the question of the advance of socialist reformism, but as a practice 

rather than an ideology. The material used is mainly correspondence between LO and the FCO:s  

   The FCO: s were local units of the Swedish Trade Union Confederation, Landsorganisationen 

(LO), gathering the local union branches under common leadership in matters concerning joint 

action. Originating from discontentment with increased centralization of power within the LO, 

the FCO: s with time turned into agents of control for LO and SAP. The FCO: s held a unique 

intermediary position in the trade union hierachy, being the highest local authority and at the 

same time being a part of the LO.  This position was a requirement for an effective exercise of 

power by the LO and SAP at the local level. The FCO: s controlled the local union branches by 

centralizing initiative and power well beyond the boundries of the statues. Thus the FCO: s under 

LO’s leadership became tools for opposition control. All of the FCO: s primary tasks: helping the 

unemployed, organizing new members or reporting to the LO, contained such an element of 

control, aimed especially at the communists. The fight for control over the FCO: s between 

communists and social democrats is best explained by the position held by the FCO: s, linking 

local and central authority.   

   By tying the union branches to the FCO: s, and the FCO: s to the LO, the SAP managed to 

consolidate their rule, thus warranting by means of opposition control the industrial pease that 

the “Swedish Model” required to work.  This process was helped by the Second World War, 

tying the FCO: s to the military defence, further integrating the local union members into the 

national collective.  

 

KEYWORDS: Swedish Trade Union Confederation, Swedish Social Democratic Party, socialist 

reformism, centralization, local trade union organiations, industrial pease, anti-communism.  
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1 Inledning 
 

Sociala reformer för 

     folkgemenskap och 

     samhällslycka.1 

     

 

1.1 Introduktion      

Samhällslycka. Smaka på det ordet. Socialdemokraternas Första maj-paroll 1925 andades optimism 

och framtidstro i en ung demokrati i utkanten av världen.  

   Där någonstans, runt 1925, börjar denna berättelse som är tänkt att bidra till förståelsen av 

socialdemokratins konsolidering av makten över fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i stort.  

Denna kontroll var en viktig del i lösningen av mellankrigstidens stora ekonomisk-politiska fråga i 

Sverige, arbetsfreden. Arbetsfreden i sin tur gjorde de sociala reformernas löften möjliga att hålla, 

och var därmed en grundbult i Socialdemokraternas politiska attraktionskraft.  

   Men ännu fanns det hinder. Svenska arbetare var under mellankrigstiden de mest strejkvilliga i 

världen. Det system som skulle komma att kallas Den svenska modellen var ingen färdig produkt och 

det fanns opposition mot den samarbetslinje med arbetsgivarna som skulle komma att bli 

socialdemokratins signum. Ännu var det långt till folkgemenskapen och samhällslyckans land.  

Måhända var det dithän som LO: s ordförande August Lindberg pekade. Riktningen var det då 

framsidans bild togs någon gång på 1930-talet inte längre någon fråga om.2 Vägen mot det 

socialdemokratiska samhället var utstakad, men ännu inte helt röjd. Bäst att peka med hela 

handen. 

   Att den svenska arbetarrörelsen med socialdemokratin i spetsen valde en statsvänlig och mot 

arbetsgivarna samarbetsvillig linje brukar som studieobjekt sortera under begreppet reformism. 

Som ordet avslöjar är reformismen en strategi att förändra samhället genom reformer. Motsatsen 

skulle vara mera omstörtande och revolutionära metoder. Bägge alternativen hade förespråkare 

under den här aktuella perioden.  Problemet kan beskrivas mycket enkelt. I stort fanns det allt 

sedan arbetarrörelsens födelse två mot varandra stridande uppfattningar: skulle man sträva efter 

att få en större del av den samhälleliga kakan, och gå till strid mot stat och kapital, eller skulle 

man samarbeta, baka en större kaka så att alla kunde få en större bit?3 Frågan om reformismens 

genomslag var något som lade 60- och 70-talets arbetarhistorikers pannor i djupa veck, vilket gör 

                                                 
1 Socialdemokraternas Första maj-paroll 1925. Svärd J., 1994 
2 I källmaterialet dyker bilden först upp som logotyp till Hälsingborgs FCO 1938. 
3 Kakmetaforen stulen från Olsson T., 1980 s.68 
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denna studie till något av en anakronism. Det finns dock en aspekt på reformismen som inte har 

förklarats speciellt ingående, nämligen dess praktiska tillämpning och då främst lokalt. 

   Om den gamla marxistiska trossatsen stämmer, att ett kapitalistiskt samhälles grundmotsättning 

ligger i människornas förhållande till produktionen, så blir motsättningen tydligast mellan 

arbetsgivare och arbetare. Skådebanan för denna motsättning blir då främst arbetsplatsen. En 

utgångspunkt för denna studie är att om arbetsplatsen förblivit arenan för politiskt agerande så 

skulle det ha inneburit ett hot mot den socialdemokratiska reformpolitiken. Denna politik krävde 

för sitt genomförande samarbete mellan de som hade störst intressemotsättningar. Att ta kontroll 

över fackföreningarna och därmed undanröja både det politiska och ekonomiska hot som evigt 

strejkande arbetare utgjorde, var dessutom ett tidigt ett krav från arbetsgivarhåll. En sådan 

kontroll krävde en förskjutning av makt och initiativ i den lokala fackliga vardagen.  

   För att närma mig frågan om den reformistiska politikens praktiska genomförande, med dess 

förgreningar i frågor om den svenska arbetarrörelsens successiva ”socialdemokratisering”, har en 

av länkarna mellan LO och SAP centralt, och lokalsamhällenas fackligt-politiska vardag valts ut, 

nämligen de Fackliga Centralorganisationerna eller kort, FCO.4 

    En facklig centralorganisation var en ortsbaserad sammanslutning av de lokala 

fackföreningsavdelningarna5. De växte fram först spontant, sedan allt mer centralstyrt, över hela 

landet under främst 1920- och 30-talet.   Denna typ av organisation existerar alltjämt, under 

beteckningen ”LO-sektion”, ett namn som bättre återspeglar deras position i den fackliga 

hierarkin.6 Det handlar om en lokal organisation, underställd LO, bestående av representanter 

från ortens avdelningar. Det är alltså ett mellanled i förhållandena mellan de lokala och det centrala 

aktörerna i en process mot maktkoncentrering och rolldefiniering inom arbetarrörelsen som jag 

har intresserat mig för.  

   När utvecklingen av FCO-systemet nått sin slutpunkt 1945 såg förhållandena mellan aktörerna 

på arbetarrörelsens olika nivåer lite förenklat ut så här: 

 

                                                 
4 ”Fackliga centralorganisationer”, ”FCO” och ”centralorganisationerna” används i fortsättningen omväxlande. 
5 Hädanefter: avdelningarna. I citat förekommer även ”fackföreningar”. Beteckningarna syftar på basenheten för 
facklig verksamhet i lokalsamhällena, under den finns eventuella verkstadsklubbar, beroende på ortens storlek och 
produktion. 
6 Namnbytet gjordes 1975 
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Figur 1. Förhållanden mellan SAP:s och LO:s olika organ 

 

De viktigare relationerna bland de som figuren illustrerar kommer alla att behandlas mer utförligt 

i sinom tid. För tillfället får det räcka med att poängtera centralorganisationernas roll som 

mellanled för kontakterna mellan central och lokalnivå inom fackföreningsrörelsen 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Genom att studera de fackliga centralorganisationernas uppkomst och verksamhet får man en 

tydligare bild av hur LO och senare SAP lyckades ta kontroll över den fackligt-politiska arenan, 

kontrollera den fackliga oppositionen och därmed konsolidera sin maktställning. Dessutom finns 

i FCO materialet möjligheten att åter ställa frågan om reformismens segertåg på fötterna, genom 

att studera den som en praktik. Jag söker efter de mekanismer som kunnat fånga upp och 

kanalisera lokalt missnöje.7 Den reformistiska samarbetspolitiken krävde en fungerande 

oppositionskontroll för att fungera, så långt tror jag att tidigare forskning är enig. Att LO och 

SAP lyckades i detta företag torde vara ställt bortom allt tvivel. Frågan är emellertid hur man 

                                                 
7 jmf Stråth, B. 1986 s.47 
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lyckades, i synnerhet ute i lokalsamhällena. Denna uppsats är mitt bidrag till svaret på den frågan. 

Uppsatsens övergripande fråga blir sålunda: Hur lyckades LO/SAP tillskansa sig kontrollen över den 

lokala fackligt-poltiska arenan?  Det är en av förutsättningarna för arbetsfreden och i förlängningen 

för ”den svenska modellen” och jag söker, ute i lokalsamhället.  

   De fackliga centralorganisationerna har främst studerats i samband med SAP: s kamp mot 

kommunisterna inom fackföreningsrörelsen efter 1945, en oftast hätsk kamp som blir obegriplig 

om man bara ser till vad FCO formellt hade för uppgifter.  De fackliga centralorganisationernas 

roll i det partipolitiska spelet om fackföreningsrörelsen var betydligt större än så. 

   Periodiseringen, cirka 1925 till 1945, utgår från året innan de fackliga centralorganisationerna 

inlemmades i LO:s organisationsstruktur och slutar med den stora metallstrejken 1945, som var 

slutpunkten för centralorganisationernas utveckling. 

    Frågorna som jag söker svar på i denna uppsats har alla en gemensam nämnare på temat  

kontroll, över det lokala fackföreningslivet, över politiska motståndare och över den lokala 

fackligt-politiska arenan. Alltsammans en del av socialdemokratiseringen av arbetarrörelsen. 

Frågeställningarna är: 

 

• Hur byggdes nätverket av fackiga centralorganisationer upp och vilka var centralorganisationernas 

verksamhetsområden? 

•  Skall utvecklingen av de fackliga centralorganisationerna ses som en lokal motsvarighet till den 

centralisering av maktbefogenheter som samtidigt pågick på central nivå? 

• Hur fungerade FCO som oppositionskontroll? Kunde den fånga upp och kanalisera lokalt missnöje?  

• Vilken roll spelade uppbyggandet och kontrollen av FCO-systemet för reformismens genomförande? 

 

Den första, mer deskriptiva frågan motiveras med att historien om LO: s lokala verksamhet via 

FCO i det närmaste är helt oskriven.  Den andra frågan har väldigt mycket att göra med på vilken 

plats fackliga och politiska beslut fattades i lokalsamhällena. Här måste läsaren ha i minnet att jag 

ser centralisering som en form av institutionaliserad oppositionskontroll. Den tredje frågan är 

tänkt att återkoppla till uppsatsens övergripande frågeställning. Jag tror alltså att FCO var ett 

viktigt verktyg för oppositionskontroll och en garant för arbetsfreden. Det återstår emellertid att 

bevisa. Den sista frågan är en återkoppling till forskningstraditionen om reformism och 

centralisering. 
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1.3 Disposition 

De inledande kapitlen redogör för de fackliga centralorganisationernas huvudsakliga 

verksamhetsområden. Det stora utrymme som tas i anspråk för att besvara uppsatsens första 

fråga har att göra med bristen på tidigare forskning.  En kompromiss har sålunda varit 

nödvändig. Den deskriptiva delen har fått växa på bekostnad av den tolkande. De senare frågorna 

hade annars inte kunnat besvaras, eller ens ställas. Förstår man inte vad något är kan man heller 

inte säga något om hur det fungerar.  Den första frågan kommer heller inte att explicit besvaras i 

analysen. Svaret finns istället i uppsatsens val av tema. 

    Avhandlingens kapitel är i stort tematisk uppbyggda utifrån FCO:s verksamhetsområden och 

funktioner. Formen beror på källmaterialets omfattning samt dess stora geografiska och 

tidsmässiga spridning. Då samma processer hade hunnit olika långt i skilda delar av landet har en 

kronologisk redogörelse ansetts vara otymplig. Själva undersökningen är uppdelad i fem delar. 

Efter en kort bakgrundshistoria följer redogörelser för FCO:s roll i agitation och 

organisationstillväxten, hjälpverksamheten för de arbetslösa, oppositionskontroll och 

kommunistbekämpning, samt kopplingar till andra lokala organisationer.  Därefter analyseras 

verksamheternas roll i den större berättelsen om centralisering och reformism. 

 

 
2 Tidigare forskning och uppsatsens förhållande till denna 
 

2.1 Tidigare forskning om FCO 

De fackliga centralorganisationerna har studerats ytterst litet. Det finns förvisso en mängd 

jubileumsskrifter författade av FCO: s egna medlemmar, men de har visat sig ha ringa värde i 

detta sammanhang.  Det tidigaste försöket till analys av de fackliga centralorganisationerna är Bo 

Carlsons monografi över LO och fackförbundens struktur från 1969.8 I Carlsons korta 

beskrivning ses FCO som en rest från en äldre ortsbaserad organisationsprincip som successivt 

utkonkurrerandes på grund av att yrkessammanhållningen bland arbetarna var starkare än 

ortstillhörigheten.9 Det förklarar dock inte expansionen av antalet FCO under mellankrigstiden. 

Den korta beskrivningen till trots lyckas Carlson ringa in några av de viktigaste verksamheterna 

för FCO, agitation och opinionspåverkan, medlemsrekrytering och kontakten med kommunala 

                                                 
8 Carlson, B., 1969 
9 Ibid. s. 108 
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myndigheter. Att FCO inte skulle ha varit direkta underorgan till LO, som Carlson hävdar, måste 

däremot ses som felaktigt, i alla fall efter LO:s kongress 1926.10   

   FCO och dess förhållande till den partipolitiska vardagen i samhällena har behandlats av flera 

författare, oftast som bakgrundsbild till andra frågeställningar. Ett sentida exempel utgör Rebecca 

Svenssons avhandling om arbetslöshetspolitiken i det socialdemokratiskt styrda Västerås under 

mellankrigstiden. Svensson ser två skilda maktcentra i FCO och den socialdemokratiska 

arbetarkommunen, där FCO länge utgjorde basen för en vänstersocialistisk politik. Den största 

fackföreningen i Västerås, Metall, stod länge utanför arbetarkommunen men var verksam inom 

FCO, som Svensson ser som ett slags utomparlamentariskt centrum.11 FCO:s verksamhet för de 

arbetslösa tas upp, liksom kopplingen mellan arbetslöshetspolitiken och kampen mot de 

organisatoriska motståndarna, syndikalisterna, och de politiska motståndarna, kommunisterna.12  

   Att LO genom skapandet av s.k. normalstadgar för de fackliga centralorganisationerna 1926 

försökte ta kontroll över en företeelse som i stort sprungit fram spontant, nämns i förbifarten i 

Bernt Schüllerqvist avhandling om socialdemokratins utveckling mellan ”kosackvalet” 1928 och 

”kohandeln” 1932. Att LO kom att acceptera FCO som företeelse förklaras av en bred 

vänsterallians vid LO: s kongress 1922.13 Fyra år senare, under den starkt centralistiska LO-

kongressen 1926 skaffade sig LO genom normalstadgarna ett verktyg för kontroll över FCO, en 

process som dock ligger utanför Schüllerqvists studie. Viktigt är dock att Schüllerqvist poängterar 

att kommunisterna hade ett annat syfte med de fackliga centralorganisationerna än LO, nämligen 

att utvidga dem, inbjuda syndikalister som medlemmar, samt bedriva en mer klasskampsinriktad 

politik.  

   Just denna position som skådeplats för kampen mellan socialdemokratin och kommunisterna 

har tagits upp av Anna-Lena Lodenius som studerat fackets agerande mot nazister och 

kommunister där hon också använt material från FCO. Lodenius för SAP apologetiska arbete, 

riktar in sig på LO: s verksamhet främst under och efter andra världskriget och organisationens 

behandling av kommunisterna.14 Speciellt har Lodenius studerat den underavdelning, med det 

klingande namnet Propagandarådet som LO inrättade 1939 för att hålla kontakt med de lokala 

organen. Källmaterialet från de fackliga centralorganisationerna är emellertid uteslutande hämtat 

från Propagandarådets mötesprotokoll och inte från primärmaterialet dvs. FCO: s korrespondens 

                                                 
10 Ibid. s.111 
11 Svensson R., 2004 
12 Ibid. 
13 Schüllerqvist, B., 1992 
14 Lodenius, A., 2002.  Min kritik av Lodenius bygger på att hennes beskrivning av facklig opposition i stort, hamnar 
alltför nära dåtidens socialdemokratiska partilinje; att de var viljelösa offer för kommunistisk propaganda, vilket 
forskningen talar emot. Beskrivningen av den kommunistiska fackliga politiken bygger i för hög grad på 
partiprogrammet och inte på tillgänglig forskning i ämnet. 
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med LO. Lodenius tolkning av källmaterialet har enligt min mening en tendens att undervärdera 

LO:s övervakande roll. Jag gör en annan tolkning, vilket framgår i de stycken då samma 

källmaterial använts. Lodenius riktar med rätta sökljuset på FCO: s roll som 

propagandainstrument och oppositionskontroll för SAP i lokalsamhället, och nämner mycket om 

kampen mellan kommunister och socialdemokrater. Fokus på FCO ligger dock efter 1945, varför 

bilden inte blir komplett. Lodenius noterar att det bedrevs en intensiv kamp mellan kommunister 

och socialdemokrater om kontrollen över FCO, något som tidigare varit känt, men lämnar 

läsaren i stort ovetande om varför. Att denna kamp skulle ha skett ”helt öppet”15 är en åsikt som 

Lodenius torde vara ensam om.16  Med andra ord saknas ett samlat grepp om FCO: s verksamhet 

under de formativa åren, dvs. från 1920-talets andra hälft till krigsslutet 1945.  

  

2.2 Tidigare forskning om reformism och centralisering   

Om det finns litet skrivet om de fackliga centralorganisationerna, så finns det desto mer om de 

ämnen som uppsatsens frågeställningar knyter an till. Vad som här följer ska ses som en slags 

vetenskaplig bakgrund.   

   Vad gäller reformismen så brukar allmänt menas en politisk riktning inom arbetarrörelsen, och 

då främst dess partipolitiska gren genom socialdemokratin, som använde sig av parlamentariska 

medel för att omforma samhället i en mer eller mindre socialistisk riktning, och som praktiskt 

inriktade sig på samarbete med liberaler i rösträttsfrågan.17 Reformismen är alltså en 

samarbetspolitik med den givna statens politiska spelregler. 

   I den statsvetenskapliga ideologiforskningen, som var först ut i ämnet, har socialdemokratins 

övergång från ett mer eller mindre socialistiskt och revolutionärt parti tangerat 

reformismdebatten bland arbetslivshistoriker under främst 1970-talet. De ideologiska 

förändringarna inom socialdemokratin är i denna uppsats inte det väsentliga, då den är tänkt att 

fokusera på ideologins praktiska tillämpning. Jag utgår dessutom från att reformismen redan 

under mellankrigstiden var majoritetsriktningen inom både SAP och LO. Rent ideologiskt var 

reformismen fullt utvecklad redan innan denna studie tar sin början. Ideologiforskningen har 

emellertid viss relevans för ämnet och behandlas därför här. 

  Men först en varning. Bakom frågan om reformistisk politik eller inte lurar en fråga som handlar 

om socialismens, och kanske även socialdemokratins innersta väsen: svekfrågan. För den mer 

                                                 
15 Lodenius, A., 2002 s. 289.  
16 Jmf. Gröning 1988 s.170 Grönings formulering ”krypskytte” anser jag passa bättre.  
17 Se t.ex. Östberg, K., 1990 Byråkrati och reformism 
Enligt Gunnar Olofsson kan man särskilja två olika reformistiska riktningar, en som i samarbetspolitiken enbart ser 
en strategi för att vinna inflytande och omforma samhället i en mer socialistisk riktning och en som genom reformer 
försöker undergräva den kapitalistiska samhällsordningen. Olofsson G., 1979, s.30-35. Historiskt finns exempel på 
båda varianterna inom den svenska socialdemokratin.  Speciellt  ideologiskt renodlade kan de dock inte anses ha varit 
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ortodoxa vänstern innebär reformismen bland annat ett accepterande av staten och ett 

övergivande av strejken som politiskt vapen, båda gamla trossatser som inte lätt överges. Talet om 

ett svek är förstås nonsens. Att genom samarbete och reformer skapa bättre levnadsförhållanden 

för arbetarklassen är inte att svika desamma. Däremot kanske man svek socialismen som utopi 

och därmed indirekt arbetarna. Men då är det förstås en fråga om man delar utopin om ett 

klasslöst samhälle. Även denna fråga är av ringa vikt i detta sammanhang. Det bidde måhända 

bara en tumme av den socialistiska vanten, men då de knutna nävarna under mellankrigstiden allt 

oftare kom att knytas i byxfickorna, kunde man ju ändå hålla sig varm.  

   Det har funnits två huvudspår vad gäller forskningen om SAP: s ideologiutveckling: kontinuitet 

eller brott. Numera dominerar emellertid en mer pragmatiskt hållning. 

   Man kan som statsvetaren Leif Lewin tänka sig ett fortsatt marxistisk inflytande, uttryckt i 

socialiseringar och statligt ägande.18 Eller så kan man se den svenska socialdemokratin som en 

egen idétradition, eller som influerad av annat än klassisk marxism.19 

   Att se idéutvecklingen som en diskontinuitet har sina rötter hos Herbert Tingsten som i 

socialdemokratins utveckling såg en inre motsättning, en slags kortslutning i ideologins möte med 

verkligheten, då det inte gick att förena krav på statens avskaffande och samtidigt kräva statliga 

ingripanden för att förbättra arbetarnas levnadsvillkor: alltså en ideologi som inte kunde jämka 

kortsiktiga och långsiktiga mål.20 

   Då reformismdebatten anknyter till förhållandet till staten och vilka kampmetoder som ska 

användas så är det kanske inte så förvånande att reformismen som forskningsproblem främst var 

ett 1970-tals fenomen.21 Bland arbetarhistoriker har diskontinuitetstanken dominerat, där brottet 

mellan utomparlamentariska och parlamentariska medel brukar förläggas runt sekelskiftet, eller till 

1910-talet.22  Den som satte igång debatten var den finländske historikern Seppo Hentilä, som 

drev tesen om diskontinuitet utifrån teorier om arbetararistokrati och arbetarbyråkrati.23 

Arbetararistokrater var enligt denna leninistiska teori de relativt högavlönade och yrkesskickliga 

arbetare som kom att bli ledare inom arbetarrörelsen och som först integrerades i det borgerliga 

samhället för att därefter föra in arbetarklassens organisationer på samma spår.24 Denna 

                                                 
18 Lars Lewin Planhushållningsdebatten från 1967, citerad i bl.a. Molin R., 1991 s.15, 29 
19 Om Socialdemokratin som en egen idétradition se t.ex. Karlsson S., 2001 Det intelligenta samhället. SAP som 
etatistisk, d.v.s. inriktad på en organisering av samhället med en så stark stat som möjligt, se Sunesson S.,1974 Politik 
och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer. 
20 Tingsten Herbert Den socialdemokratiska idéutvecklingen från 1941 citerad i t.ex. Östberg K., 1990a s.15 
21 Enligt Klas Åmark var detta intresse delvis betingat ett direktdemokratiskt ideal som sökte den ”äkta revolutionen” 
och som därför riktade sin kritik mot reformismen. Åmark, K., 1984, s. 46 
22 Åmark, K., 2002 ”Arbete, arbetarrörelse och arbetarkultur. Skandinavisk historisk forskning” 
23 Hentilä S., 1979 (boken är en utveckling av tankegångar i en artikel från 1972 i Historisk tidskrift för Finland, som satte 
igång debatten)  
24 Ibid. 
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teoribildning har aldrig fått någon större efterföljarskara inom forskningen.25 Däremot har 

byråkratiseringen d.v.s. den ökade professionaliseringen inom fackföreningsrörelsen studerats av 

främst Kjell Östberg som fastslagit att byråkratiseringen förvisso stärkte reformismen, men inte 

skapade den.26   

   Reformismforskningen lyckades tidigt slå knut på sig själv i sökandet efter ”övergången” från 

en mer radikal till en mer samarbetsinriktad linje. Den forskningsknuten löstes upp av en liten 

artikel av Hans-Olof Hjelm och Lars Ekdahl, som gjorde gällande att de två inriktningarna inte är 

en fråga om före och efter utan istället ska ses som parallella och samtidiga.27 Det hela blir då en 

fråga om historiska processer, inte sökandet efter ett visst årtal.28 Dessa tankar delas även här. 

Den sannolikt dominerande inställningen inom forskarkåren numera torde vara att frågan om 

övergången helt enkelt inte är intressant.29 

   Vad så gott som all forskning i ämnet reformism har gemensamt är att den i varierande grader 

fokuserar på centralisering av makt, beslutsfattande och initiativ.30 Så dominerande har 

centraliseringen varit att Tom Olsson i sin avhandling 1980 beskrev det som ”forskningens helt 

överskuggande problemställning”31. Centraliseringen av fackföreningsrörelsen innebar att frågor 

flyttades från lägre till högre nivåer.  Inom fackföreningsrörelseforskningen har kanske främst 

medlemsomröstningarna i samband med avtalsrörelserna studerats, ett förfarande som formellt 

försvann i samband med 1941 års mycket centralistiska LO-kongress, men som i praktiken  hade 

försvunnit redan under 1930-talet. Det kanske främsta exemplet på denna typ av forskning utgör 

Olssons bok om Pappersmassestrejken 1932.32 

   Den dominerande förklaringen till den ökade centraliseringen lägger vikten på 

kollektivavtalssystemets utveckling under mellankrigstiden, som förutsatte starka parter.33  

Motparten i avtalsförhandlingarna, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), var redan tidigt starkt 

centraliserad och påskyndade LO:s utveckling i samma riktning med glada tillrop. En 

decentraliserad beslutsordning, som medlemsomröstningar, beskrevs med SAF:s egna ord som 

                                                 
25 Ett av de senaste (sista?) exemplet på ett försök att tillämpa arbetararistokratiteorin torde vara Hans-Olof 
Ericssons studie av den politiska splittringen i Jönköping, Husqvarna och Norrahammar från 1991, Ericsson H., 
1991 
26 Östberg, K., 1990, s.329 
27 Ekdahl L., Hjelm H., 1978 s.8-11 
28 Stråth, B., 1986, s.46f 
29 Åmark K., 2002, Stråth B., 1986 s.46 
30 T.ex. Olsson T., 1980 s.77, 437, Höglund S., 1978, Åmark K., 1991 s.31  
31 Olsson, T., 1980, s. 23 Även i våra grannländer och i synnerhet Danmark gäller centraliseringen som dominerande 
forskningsämne under 1960- och 70 talen. Åmark, K., 2002  
32 Olson T., 1980 
33 Åmark, K., 1984 Åmark 1991 s. 31 
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”primitiv, ologisk, opraktisk och utopisk”34 enligt Sten Höglunds studie av reducering av 

medlemsinflytandet inför Saltsjöbadsavtalet.35  

   Det finns förstås fler förklaringar än så. Man kan som Sune Sunesson se centraliseringen som 

LO: s anpassning till statens struktur.36 Eller kan man som Höglund se det som en anpassning till 

den kapitalistiska ekonomins utveckling.37 Båda dessa linjer har en hel del automatik eller 

determinism över sig. En åsikt som dock gör Sunessons argument mer rimligt är att så gott som 

alla parter eftersträvade ett representativt system för fackligt beslutsfattande. Det var ett krav från 

SAF, det utlovades av LO och det motionerades om i riksdagen av borgerliga partier. 

    Centraliseringen som en förutsättning för reformismen syns också i en av de stora frågorna 

under mellankrigstiden: arbetsfreden. För ett effektivt samarbete med arbetsgivarna, för ökad 

produktion och ökat välstånd, krävdes fred under avtalstiden. Att denna arbetsfred inte gick att 

”odla” fram har hävdats av bl.a. Maths Isacson.38 Samma övertygelse ligger sannolikt till grund 

för arbetarhistorikers avfärdande av den tidigare folkrörelseforskningen. Även om de övriga 

folkrörelserna, som t.ex. nykterhetsrörelsen och frikyrkan verkade integrerande och demokratiskt 

fostrande, så verkar den generella inställningen inom den arbetarhistoriska forskningen vara att en 

sådan tradition hade begränsat inflytande när arbetarrörelsen verkligen skulle integreras i 

samhället, under mellankrigstiden.39  

   Att arbetsfreden var intimt förknippad med kommunistbekämpning och därmed innehöll ett 

inslag av övervakning har tagits upp av bland andra Bengt Schüllerqvist.40 I synnerhet gäller det 

kommunistbekämpningen under 1930- och 40-talen. Det kapitel i denna uppsats som berör de 

fackliga centralorganisationernas roll i denna kommunistbekämpning lutar sig i stor utsträckning 

på Schüllerqvist, Karl Molins beskrivning av militärens inställning till kommunister, Lodenius bok 

som tidigare nämnts, samt på de forskningsrapporter som lades fram av Säkerhetskommissionen 

2002 (som studerade den militära, respektive polisiära övervakningen av kommunisterna).41  

     Kommunisternas roll och verksamheter inom fackföreningsrörelsen har studerats av flera 

forskare, så även förhållandet mellan Sveriges kommunistiska parti (SKP) och SAP. Framförallt 

utgjorde kommunisterna en fara inom fackföreningsrörelsen. Här är forskarkåren så gott som 

                                                 
34 Höglund S., 1978 s.61 citatet taget från SAF:s huvudorgan Industria i en kommentar till Stefan Oljelunds artiklar 
om facklig demokrati i socialdemokratiska Ny Tid. 
35 Höglund S., 1978 
36 Sunesson S., 1974 
37 Höglund S., 1978 
38 Isacson M., 1987 s.4 
39T.ex.  Wallentin H., 1982 s.35, Åmark K., 1984 s.11, Östberg K., 1990 s.251 
40 Schüllerqvist B., 1992 100, även Åmark K., 1986 s.138, Isacson M., 1987 s.4 
41 Säkerhetskommissionens rapporter innehåller dessutom bra sammanfattningar av forskningen i ämnet 
kommunistbekämpning 
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samstämmig.42 Speciellt farliga var de när de kunde spela på ett bredare missnöje. Denna roll som 

”missnöjesartikulator” brukar anses vara SKP: s viktigaste.43 Till de vanliga misstänkta för facklig 

opposition hör också de som Tom Olsson döpt till ”spontanfackliga”, eller som Sten Andersson 

kallat ”frifackliga”, den beteckning som även används här.44 Denna mycket svårgreppbara 

kategori av fackföreningsmedlemmar hade det gemensamt att de satte facket före partipolitiken. 

Den som gått längst i att teoretisk ringa in de frifackliga är Bo Persson, som i de frifackliga sökt 

ett ”lokalistiskt alternativ” till de övriga fackliga alternativen under tidsperioden, reformism, 

kommunism, vänstersocialism och syndikalism.45 Bland ingredienserna i Perssons lokalistiska 

alternativ finns bland annat krav på lokal självbestämmanderätt, samarbete med 

konkurrentorganisationer (i praktiken med syndikalister) och utvidgning av verksamheterna till 

sådant som låg utanför det rent fackliga.46 Mot Persson har bl.a. Berit Bengtsson riktat kritiken att 

det inte går att särskilja ett sådant ”alternativ”, då ett spänningsfält mellan lokala krav och centrala 

direktiv funnits inom alla förbund.47 De frifackliga är intressanta i detta sammanhang eftersom de 

sannolikt även stod att finna inom de fackliga centralorganisationerna. Att även de frifackliga 

utgjorde ett hot mot LO: s samarbetspolitik har bland annat hävdats av Schüllerqvist.48 

Förklaringen ligger i att avtalssystemet krävde självständigt verkande förhandlingsombud.49 All 

form av opposition och all lokal makt inom facket underminerade LO: s och förbundens 

ställning i avtalsförhandlingarna. Kollektivavtalssystemet krävde starka parter. Avtalssystemet 

både förutsatte och skapade centralisering.  

    De som drev på för ökad centralisering var LO (för förhandlingsutrymme), SAP och 

borgerliga partier och SAF (för arbetsfreden), samt tidigt även kommunisterna. Kommunisternas 

stöd för en centralistisk linje under 1920-talet syftade till att samla makt under förbunden, som 

man hoppades kunna utnyttja. Detta har studerats av bl.a. Bernt Kennerström.50 Dilemmat låg i 

att kommunisternas inflytande inom fackförbunden helt byggde på deras lokala närvaro i 

avdelningarna, alltså på en decentraliserad maktstruktur. Genom att verka för mer makt åt 

förbunden kom de på så sätt att skjuta sig själva i foten.51  

                                                 
42 Se t.ex. Gröning, L., 1988 s.148, 153 
43 Korpi W., 1978, s.299  
44 Andersson, S., 1990 s. 189 Andersson ser dock inte de frifackliga som någon permanent kategori, 
45 Persson, B., 1990 s. 23ff, Persson, B., 1991 s. 105-111  
46 Persson B., 1990 s.23ff 
47 Bengtsson, B., 2005 s.34 
48 Schüllerqvist, B., 1992 s.103 Även: Olsson, T., 1980 s. 437 
49 Olsson, T., 1980 s.437 
50 Kennerström B., 1971 
51 Åmark, K.,  1986 s.162 



12  

 
 

    Denna beskrivning får tjäna som ett axplock.  Forskningen om centralisering och reformism 

har fått en rad ”spin-off” effekter, allt från studier av arbetarkultur till arbetsprocesstudier, bara 

föra att nämna några.52 

 

2.3 Vad uppsatsen tar med sig från tidigare forskning 

 I denna variant av ”katten-på-råttan-och-råttan-på-repet” så hänger allting ihop som följer: 

oppositionen behövde neutraliseras för att LO skulle kunna garantera arbetsfreden. Ett av de 

främsta verktygen för denna oppositionskontroll var centraliseringen. Arbetsfreden var en 

förutsättning för socialdemokraternas expansiva ekonomiska politik och i förlängningen för 

välfärdsamhället. Kontrollen över fackföreningsrörelsen var en förutsättning för samarbetet över 

blockgränserna. Verktygen på lokal nivå var att knyta avdelningarnas medlemmar närmare LO 

och LO i sin tur närmare SAP på central nivå. 

     

    

3 Teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt  
 

3.1 Medvetet litet teori 

Någon enhetlig teoretisk modell kommer inte att följas i denna uppsats. I redogörelsen för FCO-

systemets uppkomst kommer jag att utgå från antagandet att det i stort handlar om en anpassning 

till rådande maktstrukturer i det svenska samhället, samt om integration i det samma. 

Förhållandet mellan LO och FCO förklaras med den centralisering av maktbefogenheter som 

skedde under tiden, kopplat till kraven som kollektivavtalssystemet och det politiska läget förde 

med sig.   

   Även om jag inte följer någon specifik teori så bygger delar av uppsatsen på teoriska 

antaganden om reformismens praktiska förutsättningar, som om inte annat visar hur jag själv 

positionerar mig i ämnet. Ett sådant antagande som legat till grund för mitt intresse för ämnet, 

och som i viss mån kommer att prövas är lånat från den lilla artikel som Ekdahl och Hjelm löste 

                                                 
52 Här inkluderar jag även 1980-talets närmas pliktskyldiga referenser till Harry Bravermans Labor and Monopoly 
Capitalism från 1975 (på svenska 1977). Braverman återvände till Marx’ alienationsteori vad gällde nedvärderingen av 
arbetet under 1900-talet. Arbetarhistorikers förtjusning över verket, förutom att det är väl skrivet, kan också ha 
berott på att det öppnade upp ”pauperiseringstesen” som var en del av den mer ”vetenskaplige” Marx’ kritik av 
kapitalismen, fast nu på immateriella/psykologiska grunder. Reformismen som ideologi utgick bl.a. från att den 
materiella pauperiseringstesen inte stämde.  Braverman upplever numera en renässans i globaliseringsforskningen. 
Mest intressant är dock de arbetsprocesstudier som inspirerades av verket och debatten om den. 
   Ur skiftet från ekonomi till mer mjuka ämnen uppstod bl.a. arbetarkulturforskningen, forskning som fokuserar på 
språk och markörer etc. 
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den reformistiska forskningsknuten. Antagandet riktar in sig på förhållandet mellan den 

ekonomiska och politiska sfären 

  

För att en reformistisk politisk praktik är det nödvändigt att begränsa arbetarklassens kamp till 

fördelningsfrågor inom det kapitalistiska systemet, främst då till en facklig lönekamp och en kamp om 

sociala reformer. Den direkta kampen mellan arbete och kapital i produktionssfären, den industriella 

kampen som ytterst gäller maktförhållandena på arbetsplatsen och utgör grunden för klasskampen, 

kommer därvid att bli ett hot mot den reformistiska politiken.53 

 

Om man bortser från det tidstypiska54 språkbruket, så delar jag grundtankarna i ovanstående citat. 

I min tolkning innebär detta att arbetsplatsen som politisk arena utgjorde ett hot mot den 

reformistiska politiken och därmed mot SAP. Motståndarlägret utgjordes självklart av 

kommunister och syndikalister, men också av ”frifackliga” ”lokalistiska” eller hur man nu ska 

beteckna dem som i facket såg en organisation med fler uppgifter än ren lönekamp, därmed 

innefattande delar av  SAP: s vänsterflygel. Som medel för denna uppdelning kommer jag främst 

att sätta politiseringen av fackföreningsrörelsen, centraliseringen av maktbefogenheter inom LO, 

den nationella integreringen av fackföreningsrörelsen under andra världskriget samt en väl 

fungerande apparat för oppositionskontroll. En aktiv klasskamp ute på arbetsplatserna som ett 

hinder för reformismens genomförande låter måhända rimligt. Men är det sant? Det skulle i så 

fall förutsätta att frågor med politisk sprängkraft flyttade bort från arbetsplatserna och 

avdelningarna till någon annan plats närmare ”toppen” även i lokalsamhällena. Kanske till de 

fackliga centralorganisationerna?   

   Ett annat ”teoretiskt” antagande har jag lånat från Gunnar Olofsson, som hävdat att 

reformismen är självbekräftande, enligt den politiska regel som säger att den som får rätt, har 

rätt.55 Samarbetslinjen fungerade för att skapa bättre levnads och arbetsförhållanden, alltså hade 

man rätt, vilket gav inriktningen mer stöd.  

  För att reformismen skulle fungera i praktiken var den politiska sfären tvungen att vara skild 

från den ekonomiska, annars ingen samarbetsvilja från liberalerna om rösträtten, eller senare med 

arbetsgivarna inom SAF för arbetsfreden. Samtidigt innebär reformismen omsatt i praktik att de 

två sfärerna separerades. För att inte framstå som en självgenererad och automatisk process krävs 

en saknad ingrediens, nämligen den historiska utvecklingen. Det är här kontrollen över den lokala 

arenan, renodlingen av verksamheterna och FCO-systemets utbyggnad kommer in.   

 

                                                 
53 Ekdal och Hjelm 1978, s.17  
54 För nöjes skull kan läsaren räkna ut hur många gånger man kan få in ordet kamp i två meningar 
55 Olofsson, G., 1979 s. 185 
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3.2 Material och metod 

Att använda källor från periferin för att belysa centrum är inget nytt, inte heller inom den 

arbetarhistoriska forskningen. Denna uppsats utgör i det sammanhanget inget undantag.56 Jag 

följer här en uppmaning från tidigare forskning, att söka den plats där den reformistiska 

samarbetspolitiken omsattes i praktik – arbetsplatsen.57 I det hänseendet misslyckas jag redan från 

starten. Vi kommer inte till dit, men väl till den närmaste omgivningen. Den största skillnaden 

mot tidigare försök att tackla reformismen med hjälp av lokalt material blir därför att det lokala 

materialet här täcker så gott som hela landet.58  

    Huvuddelen av källmaterialet består av korrespondens mellan LO och de fackliga 

centralorganisationerna. Av de inkommande breven från FCO har samtlig korrespondens från 

1926 till 1945 studerats. Något egentligt urval har därmed inte gjorts. Utifrån dessa inkommande 

brev har däremot gjorts ett urval bland svaren från LO till FCO. Jag har här speciellt varit 

intresserad av utgående förhållningsregler och uppmaningar som utgått från centralt håll gällande 

frågor som anknyter till uppsatsens frågeställningar. Till detta centrala material har även cirkulär, 

normalstadgar, samt kongressbeslut om FCO:s verksamhet studerats.59  

   LO: s utgående svar på inkomna brev har arkiverats efter olika principer genom åren, vilket 

gjort att de ömsom återfinns bland det inkommande materialet, ömsom separat i s.k. 

korrespondensböcker, där svarsbreven finns numrerade. Detta, förutom materialets omfattning 

har gjort ett urval till ett måste. 60 En mycket stor del av korrespondensen utgörs dessutom av 

standardformuleringar.   Propagandarådets protokoll, med början 1941, har inte lämnat så mycket 

uppgifter och har studerats av andra. Från FCO har även samtliga bevarade års- och 

verksamhetsberättelser från 1936 (då dessa började infordras) till 1945 gåtts igenom.  Breven, 

som alltså utgör huvudmaterialet är författade av tjänstemän inom LO, vanligen någon från 

Propagandarådet eller dess föregångare. Breven från FCO är skrivna av utsedda 

korresponderande, vanligen FCO:s ordförande eller kassör. 

   Samlingarna är sannolikt gallrade, men enbart i något enstaka fall uppenbart censurerade. Ett 

dilemma för forskaren är att riktigt känsliga frågor generellt sett inte behandlades brevledes utan 

personligen, eller per telefon. Flera sådana brev förekommer, där det antecknats att svar givits på 

                                                 
56 Mycket av inspirationen till själva valet av metod är hämtad från Jansson, T., 1988 
57 Isacson, M, 1987, s.5-6, Isacson, M., 1991, s.19 Stråth, B. 1986, s.49 Åmark i: Åmark, K. & Misgeld K., (red), 1991, 
s.42. Fascinationen över arbetsplatsen har sannolikt med den dominerande teoribildningen i forskningsområdet att 
göra., vilket lett till att andra frågor länge missades. Se: Åmark, K., 2002, s.7-11 
58 Det möjliggörs såklart av att detta lokala material samlats på ett och samma ställe, Arbetarrörelsens Arkiv och 
Bibliotek, ARAB i Stockholm 
59 I några få sammanhang förkommer även material från provstudier i andra samlingar och av ”strömaterial” från 
korrespondensböckerna. Det framgår i de fallen av fotnoterna. 
60 Primärmaterialet består av ca 120 arkivvolymer. 
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detta sätt. Sammantaget tror jag dock att de svarsbrev som studerats ger en god bild av 

verksamheten från centralt håll. 

   Vad gäller själva undersökningsmetoden så kommer studieämnet, de fackliga central-

organisationerna, att användas både som mål och som medel. Källmaterialet har å ena sidan 

använts för att förstå centralorganisationernas uppkomst, utveckling och verksamhetsområden 

och på så sätt som ett mål i sig. Å andra sidan utgör denna redogörelse förutsättningen för 

uppsatsens större frågor. Centralorganisationerna blir då medlet till att förstå hur 

maktkoncentration och renodling av verksamheter gick till, som exempel på reformismens 

praktiska tillämpning. 

 

3.3 Männens historia 

Kjell Östberg har betecknat arbetarrörelsens olika organ som ”enkönade manliga församlingar”.61 

De fackliga centralorganisationerna utgör knappast något undantag. Att jag här har gett mig in på 

ett ”klassiskt” arbetarhistorisk ämne har tyvärr medfört en lika klassisk könsmässig snedvridning.   

   Att studera Textilarbetareförbundets avdelningar inom de fackliga centralorganisationerna 

skulle ha fallit på att så gott som samtliga av detta dåtidens enda kvinnodominerade förbunds 

lokala ordförande och sålunda representanter i FCO: s styrelse var män. Lika magert resultat 

skulle en studie av Stockholms Kvinnliga FCO, den enda kända kvinnliga sannolikt ge. Likaså 

dess organ Arbetets kvinnor. Försök har gjorts i samtliga fall.62  

  Den mesta informationen om de manligt dominerade centralorganisationernas syn på kvinnor i 

allmänhet och dess roll inom arbetarrörelsen i synnerhet har att göra med kampanjer för att 

organisera kvinnor, särskilt hembiträden, som LO sporadiskt försökte sig på från och med 

valnederlaget för SAP 1928 (som delvis skylldes på bristen på kvinnoröster) och organiserat från 

1940. Denna organisering tas upp i följande kapitel. Litet i marginalen, ungefär som då det begav 

sig. 

     

                                                 
61 Östberg K.,1997 s.10 
62 Antalet kvinnliga ordföranden inom Textilarbetareförbundets avdelningar är uppskattade efter en översikt av 
inkommande skrivelser till förbundet. 
  Stockholms Kvinnliga FCO var underordnat Stockholms FCO, manligt dominerad 
   Att Arbetets Kvinnor aldrig förde någon separat politik kan bero på att Sigfrid Hansson, då redaktör för LO-organet 
Fackföreningsrörelsen uttryckligen förbjöd det redan på det första konstituerande mötet ARAB, Ark.nr. 2818, 
Arb.Kvinnor, vol. 1.  Därmed inte sagt att tidningen inte förtjänar att studeras, vilket också gjorts (se Mogert, R., 2000) 
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4 Undersökning 
 

När LO: s kongress 1926 beslöt om normalstadgar för de fackliga centralorganisationerna var det 

ett försök att skaffa sig kontroll över en organisationsform som man egentligen inte ville veta av. 

Att olika fackföreningar på en ort tillfälligt gjorde gemensam sak, oftast under strejker, var inget 

nytt men hade börjat ta allt fastare former i början av 1920-talet. Dessa organisationer var 

ursprungligen spontant uppkomna och skapade en slags facklig maktfaktor i lokalsamhällena. Tre 

saker verkar ha gjort LO skeptiskt inställd. Modellen med rent lokala fackliga organisationer gick 

för det första tvärt emot LO: s organisatoriska plan enligt industriförbundsprincipen, där det var 

typen av produktion, inte orten som skulle avgöra en persons fackliga tillhörighet. För det andra 

hade ett flertal av dessa centralorganisationer erkänt syndikalister som medlemmar. Två 

anledningar verkar ha funnits för syndikalisternas medlemskap. Å ena sidan var det i flera fall 

omöjligt att framgångsrikt bedriva lokala arbetskonflikter utan syndikalisternas medverkan, i 

synnerhet i samhällen där syndikalisterna var starka, eller dominerade inom en viss sektor. Å 

andra sidan var samarbete mellan syndikalister och LO-anslutna arbetare ett krav från 

kommunistiskt håll, både lokalt och centralt. Just kommunistiskt inflytande inom FCO var den 

tredje stötestenen.  Främst genom kommunisternas styrka inom vissa nyckelförbund hade LO:s 

ledning tvingats acceptera centralorganisationernas existens vid kongressen 1922.63 Fyra år senare 

började försöket att ta kontroll över dem, och ge dem en funktion.  

  Normalstadgarna för fackiga centralorganisationer från LO:s kongress 1926 fastslog de 

arbetsuppgifter som i stort skulle komma att gälla för centralorganisationerna framöver, om än 

med olika tolkningar. Den paragraf som vållade störst motstånd och som tog längst tid att driva 

igenom var § 2, som fastslog att enbart fackföreningar som tillhörde LO-anslutna förbund skulle 

beviljas medlemskap i centralorganisationerna. Denna paragraf var helt riktad mot 

syndikalisterna. Förvisso fanns möjligheten till dispens från paragrafen inskriven i stadgarna, men 

man fick i praktiken alltid nej om det gällde ett syndikalistiskt LS64, och alltid ja om det gällde 

någon av de reformistiska förbund som stod utanför LO. Paragrafen ledde till att det långt in på 

1930-talet fanns  centralorganisationer som använde sig av egna stadgar där §2 inte förekom.  

   De viktigaste arbetsuppgifterna som fastslogs i stadgarna var: 

• Att hjälpa de arbetslösa, oftast genom att skapa understödsorganisationer för dem, samla 

in pengar och fördela dessa. 

                                                 
63 Schüllerqvist, B., 1992 s. 50 
64 LS = Lokal Samorganisation av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation, syndikalistisk fackförening grundad 
1910. 
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• Bedriva ”agitations och upplysningsverksamhet”, vilket ursprungligen innebar att man 

skulle verka för bildandet av fackföreningar på orter eller inom branscher där sådana 

fattades, samt arrangera möten i fackliga ämnen. 

• Rapportera till LO om ”möjligen uppkommande missförhållanden, som kunna anses 

skada fackföreningsrörelsen…”65 

Dessa verksamheter skulle komma att utgöra kärnan i centralorganisationernas verksamhet, men 

de ganska lösa formuleringarna skulle komma att få ett mer specifikt, politiskt, innehåll med 

tiden.  

 

4.1 Agitation, propaganda och organisatorisk tillväxt 

 

Ombudsman Axel Eriksson vände sig mot namnet 

”Propaganda” som han ansåg  ha en viss ”klang 

från söder”. 

(ur Uppsala FCO: s mötesprotokoll 1942)66 

   

4.1.1 Inledning 

Tidigare forskning har i stort avfärdat agitationen som en ”självständigt verkande faktor”67 i 

organisationstillväxten inom LO under mellankrigstiden. En sådan ståndpunkt måste emellertid 

revideras när den lokala agitationen tas med i beräkningen.  

   Här följer en redogörelse för de fackliga centralorganisationernas egen tillväxt, deras  roll i 

organisationstillväxten i stort, i den centrala propagandan samt exempel på övrigt lokalt opinions- 

och organisationsskapande 

 

4.1.2 Skapandet av fackliga centralorganisationer. 

Hur en facklig centralorganisation kom till, på vems initiativ och varför den skapades hänger 

intimt ihop med när den bildades. Formellt, men inte nödvändigtvis skulle en FCO bildas av de 

lokala avdelningarna. Det går lite grovt att urskilja tre faser: 

 

• Spontan tillkomst ungefär från första världskrigets slut fram till LO-kongressen 1926. Ofta 

med kommunistisk och/eller syndikalistisk medverkan 

                                                 
65  LO, organisationstryck ”Normalstadgar för fackliga centralorganisationer” 1926 
66 FAU (Folkrörelsearkivet i Uppsala), LO-sektion Uppsala, Uppsala FCO årsmöte 17 februari 1942 
67 Åmark K., 1986 s.163f 
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• Med hjälp av socialdemokratiska organisationer, oftast arbetarekommuner eller 

ungdomsorganisationer. Cirka 1928 till andra världskriget.  

• Med hjälp av utskickade ombudsmän Från mitten av 1930-talet och framåt. I synnerhet efter 

1945 skulle denna variant bli regel. 

 

Denna uppdelning bör ses som tendenser snarare än klart avgränsade faser. De två senare faserna 

överlappade dessutom varandra. Den sista, där initiativet kom uppifrån och skapandet 

genomfördes av utskickade ombudsmän, utgjorde slutstadiet. 

   Fråntaget storstäderna, där en facklig samordning kanske var naturligt framtvingad av det stora 

antalet avdelningar, så verkar de första FCO ha bildats i syfte att samla krafterna mot lokala 

arbetsgivare. Speciellt i mindre städer med en dominerande arbetsgivare fanns en tradition att 

tillfälligt slå sig samman under större konflikter.68 Samverkan mellan LO-förbundens avdelningar 

och lokala syndikalister var förhållandevis vanligt förekommande på platser där de senare var 

numerärt starka, eller där de dominerade ett visst yrke.69 En sådan samverkan betraktades då 

sannolikt som en nödvändighet för att framgångsrikt kunna bedriva blockader och strejker.  

   Under 1930-talet, i synnerhet dess andra hälft, blev det allt vanligare att socialdemokratiska 

arbetarekommuner eller socialdemokratiska ungdomsklubbar var initiativtagare.70  En redan 

etablerad FCO kunde också bilda nya centralorganisationer, som ett led i den organisatoriska 

utbyggnad som stod inskriven i stadgarna.  På så sätt kunde modellen med fackliga 

centralorganisationer expandera geografiskt.71  Slutligen kunde vid enskilda tillfällen även 

initiativet till startandet av en centralorganisation komma direkt från LO.72 

  Spontant uppkomna fackliga centralorganisationer var i huvudsak ett 1920-talsfenomen, ett 

fenomen som i stort upphörde i och med att syndikalisterna successivt sållades ut ur 

organisationerna. Det var också en konsekvens av att den frifackliga vägen blev mer 

svårframkomlig i takt med den ökade partipolitiseringen av den fackliga vardagen. 

    Eftersom centralorganisationerna vuxit fram spontant, så var det ingen som med säkerhet 

kunde säga hur många FCO som fanns när LO: s kongress 1926 beslutade att de skulle lyda 

                                                 
68 T.ex. FAU, LO-sektion Skutskär,  Skutskär FCO mötesprotokoll 18 januari 1921 
69 Förhållandet gällde nästan uteslutande bruksorter. 
70 T.ex. ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek), LO, E08A Strängnäs FCO styrelseberättelse 1936, Örnsköldsviks 
FCO årsberättelse 1935, ARAB, LO, E08A, Ljungsbro FCO Brev t LO, odat., 1935 
71 Som exempel: Halmstad FCO bildade Laholms FCO, som i sin tur startade avdelningar i Båstad. , Helsingborg 
FCO bildade Örkelljunga FCO, Kiruna försökte bilda Pajala FCO,  Gudmundrå (Kramfors) FCO bildade 
Ytterlännäs, Bjärtrå och Kolsva FCO. 
72 På så sätt bildades t.ex. Luleå FCO  
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under huvudorganisationen. Arbetarekommunerna fick ordna fram adresserna.73 Förbunden fick 

hjälpa till med att skicka ut normalstadgarna till avdelningarna.74 

 

 

 1925              1940 

 

Bild 2: Fackliga centralorganisationer. Geografisk fördelning 1925 och 1940.75 

 

                                                 
73 ARAB, LO, B03, LO cirkulär 572, 18 november 1927. Även ARAB, LO, B03 LO cirkulär 573, 574, 18 november 1927 
74 ARAB, LO, B03 LO cirkulär 616, 26 oktober 1928 
75 Bilden bygger på uppgifterna listade i bilagan. Sammanställningen i bilagan är gjord utifrån rapportblanketterna till 
Propagandarådet, där startåret skulle ifyllas, samt uppgifter ur den inkommande korrespondensen. FCO skickade 
vanligen ett brev med styrelsesammansättningen i samband med grundandet, eller åtminstone meddelande om att 
man startat verksamheten. Korrigeringar har gjorts där FCO i rapportblanketterna (till synes medvetet felaktigt) 
angett årtal som syftar på äldre föregångare till FCO, vilket var förhållandevis vanligt. I sådana fall har uppgifterna ur 
korrespondensen ansetts vara mer tillförlitliga.     
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Den geografiska expansionen skedde framförallt under 1930-talet. Möjligen följer utvidgningen 

en tidigare ökning av socialdemokratiska arbetarkommuner under 1920-talets senare hälft.76 En 

viss överetablering kan urskiljas i starka socialdemokratiska fästen, som t.ex. Skåne. (Se även 

bilagan) 

 

4.1.3 Centralorganisationernas inre struktur       

Avdelningarna som ingick i en centralorganisation valde ombud till den senare efter antalet 

medlemmar.77 Stora avdelningar fick således större inflytande över en enskild FCO: s verksamhet. 

Från och med LO-kongressen 1931 var medlemskap i en facklig centralorganisation, i den mån 

sådan fanns, obligatorisk för avdelningar anslutna till LO-förbund, en regel som dock inte följdes 

av alla.78 De som valde att stå utanför var ofta stora industriförbundsavdelningar på mindre 

bruksorter.79 

 

4.1.4 Successiv integrering i LO:s organisationsstruktur och fortsatt expansion 

Efter en ganska trög start, fick de fackliga centralorganisationerna så småningom ytterligare 

uppgifter från LO. Bland de första och viktigare var organiserandet av det s.k. B-medlemskapet80 

som riktade sig till arbetslösa ungdomar, med start 1934. Tanken var att FCO skulle fördela de 

arbetslösa medlemmarna på de olika förbundens avdelningar på orten. Att få in de arbetslösa 

ungdomarna i facken var ett sätt att försöka förhindra dem från att bli offer för främst nazistisk 

propaganda.81  Den ursprungliga skepsis som LO: s ledning haft till centralorganisationerna levde  

kvar till dess att de uppfattades kunna fylla en funktion. Tveksamheten inför FCO som en del av 

organisationsstrukturen återkom  i förslaget att använda de fackliga centralorganisationerna till B-

medlemskapet, vilket framgår av LO:s cirkulär till förbundsstyrelserna.  

 

Vid … behandling av frågan har prövats tanken på en särskild ungdomsorganisation, under de Fackliga 

Centralorganisationerna. Emellertid tala flera skäl mot en sådan anordning. Icke minst med hänsyn till de 

Fackliga Centralorganisationernas många gånger mot L.O. och vederbörande fackförbund stridande 

                                                 
76 Se Gröning, L., 1988 s.124 
77 LO organisationstryck Normalstadgar för fackliga centralorganisationer 1928, §4, mom.2. 
78 LO organisationstryck Protokoll Landsorganisationens 10: e kongress 1931, s.134   
79 Bland de avdelningar som valde att stå utanför en befintlig FCO utmärker sig särskilt metall- pappers- och 
gruvavdelningar.  T.ex. ARAB, LO, E08A, Söderhamns FCO verksamhetsberättelse 1937, Åstorp FCO verksamhetsberättelse 
1937, Gudmundrå (Kramfors) FCO verksamhetsberättelse 1940. 
80 Med reducerad medlemsavgift, därav namnet. I praktiken ungefär samma avgifter (och status) som kvinnliga 
medlemmar. 
81 ARAB, LO, B03, LO cirkulär nr 839, 10 januari 1934. Och därmed ”kunna överföras till strejkbryteri” 
  Framgången med B-medlemskap blev aldrig speciellt framgångsrikt, sannolikt av organisatoriska orsaker. Det gick 
inte på förväg att avgöra var  den arbetslöse skulle erhålla anställning, varför den ursprungliga tilldelningen av 
avdelning från FCO kunde slå fel.  



21  

 
 

uppträdande. Till detta kommer också att flera Fackliga Centralorganisationer icke godkänt L.O:s 

mönsterstadgar.82 

 

Vändningen kom med den nyanställde ombudsmannen inom LO, Valter Åman 1933, sedermera 

ordförande i Propagandarådet.83 Åmans meriter kom från SSU, där han specialiserat sig på 

kommunistbekämpning.84 Han var dessutom bekant med sin föregångare Ragnar Casparsson som 

oftast varit den som upprätthållit kontakten med centralorganisationerna.85 Tillsammans delade 

de åsikten att LO skulle engageras i partiets kamp mot kommunisterna. 

  Från LO:s sida började man snart aktivt föra statistik över de fackliga centralorganisationerna 

och fundera över deras möjliga roll i den utökade propagandaapparaten. Siktet var inställt på 

arbetsplatserna när Åman 1937 skissade upp planerna för den framtida verksamheten.  

 

Såsom lokala organ för förmedling av denna centralt dirigerade propaganda torde de fackliga 

centralorganisationerna i första hand vara lämpliga.86 

 

Eftersom de fackliga centralorganisationerna vuxit fram oreglerat, så fanns det platser med få 

avdelningar men med lokala centralorganisationer. Motsatt så fanns det orter som saknade FCO 

trots att de uppfyllde de kriterier som Åman nu ställde upp för bildandet: mer än fem avdelningar 

och/eller 500 medlemmar.87 Närmare bestämt fanns det 106 sådana orter, enligt Åmans 

beräkningar.88 För att råda bot på detta förhållande fastslogs att: 

 

En effektivisering synes … nödvändiggöra ett reglerande ingripande från Landsorganisationens sida, 

innebärande att man centralt har möjlighet att påverka tillkomsten av fackliga centralorganisationer på platser 

som av demografiska eller geografiska skäl kunna anses vara i behov av dylika.89 

 

Allt för att ”effektivt tillvarata de möjligheter som den centralt dirigerade propagandan 

erbjuder”.90 Vad denna propaganda riktade in sig på kommer att behandlas i senare kapitel. 

   Uppsvinget i utbyggnaden (se diagram 1 nedan) sammanföll förvisso med det förändrade 

ekonomiska läget under 1930-talets högkonjunktur (export till rustande Nazityskland) och med 
                                                 
82 ARAB, LO, B03, LO cirkulär nr 839 10 januari 1934. 
83  Namnet kom till 1938, själva propagandarådet den 24 mars 1937, ARAB, LO, B04:01, Propagandarådet utgående 
cirkulär 24 mars 1937. Funktionen fanns dock tidigare både inom LO. SKP hade även de liknande funktioner 
inriktade på det fackliga arbetet. Valter Åman anställdes 1934. se även Schüllerqvist 1992, s.186f.   
84 Lodenius A., 2002 s.196 
85 Lodenius A., 2002 s.196 (om Åmans och  Casparsson bekantskap) 
86 ARAB, LO, E08A, ”P.M. rörande propaganda och agitation” Valter Åman 10 februari 1937 (Återfunnet bland inkommen 
korrespondens från de fackliga centralorganisationerna).  
87 ARAB, LO, E08A,”P.M. rörande propaganda och agitation” Valter Åman, 10 februari 1937 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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det socialdemokratiska makttillträdet 1932. Tillväxten av centralorganisationer som följde de 

närmaste åren efter 1935 måste dock främst förklaras med det medvetna arbetet för 

organisationstillväxt från LO:s sida.91  En uppmaning till avdelningarna att bilda 

centralorganisationer gick ut med cirkulär från Propagandarådet 1938.92  
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Diagram 1: Fackliga centralorganisationer. Totalt – (vänster y-axel). Nybildade – (höger y-axel). 93 

 

Kriget medförde ett avbräck i expansionen, men ungefär hälften av de 106 centralorganisationer 

som Åman hade efterlyst bildades under åren 1935 – 39. 

 

4.1.5 Att skapa avdelningar 

Bland de fackliga centralorganisationernas viktigaste arbetsuppgifter återfanns skapandet av nya 

avdelningar.  För detta ändamål kunde man ansöka om agitationsbidrag från LO, länge den enda 

form av finansiella stöd en FCO kunde få.94  

   Någon mer exakt uppgift över hur många avdelningar som bildades av de fackliga 

centralorganisationerna kan tyvärr inte ges. För 1935, första året med inkommande statistik, låg 

                                                 
91 För en relativt komplett förteckning över befintliga Fackliga Centralorganisationer se bilagan  
92  ARAB, LO, BO4:01, Propagandarådet utgående cirkulär 20 oktober 1938 
93 Diagrammet bygger på uppgifter från de rapportblanketterna till Propagandarådet 1935-45, där året för grundandet 
skulle ifyllas. Dessa uppgifter har sedan kontrollerats mot de år som nämns i brevväxlingen mellan FCO och LO. 
Korrigeringar har gjorts i fall då nybildade centralorganisationer angett ett äldre datum byggt på tidigare startförsök, 
vilket var förhållandevis vanligt. Diagrammet har sålunda baserats på lyckade försök till permanent organisation. 
94 Sedermera infördes ett nyetableringsbidrag. Vid behov kunde extra utbetalningar ske 
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genomsnittet på en till två avdelningar per FCO.95 Multiplicerat med antalet centralorganisationer 

så skapades således hundratals avdelningar bara det året. Även om organisationstillväxten hade 

sin kulmen under 1930-talet, så fortsatte agitationsarbetet inriktat på nyorganisering av 

avdelningar under hela den aktuella tidsperioden. 

   Om man till centralorganisationerna agitation dessutom lägger lokala socialdemokratiska 

arbetarekommuners och ungdomsklubbars verksamhet för bildandet av nya avdelningar så måste 

tidigare forsknings avfärdande av agitationen som förklaring till medlemstillväxten ses som en 

grov underskattning.96 Förvisso gynnades medlemstillväxten av både den ekonomiska och den 

politiska konjunkturen, som gjorde det lättare att bilda avdelningar.97 Men konjunkturer skapade 

inte avdelningar, det gjorde människor, under 1930-talet oftast socialdemokratiska sådana. 

Möjligen är det de stora och relativt misslyckade agitationsturnéerna som hamnat för mycket i 

fokus, vilket fått till följd att agitationens betydelse felaktigt nedvärderats.98 Lägger man till den 

lokala, dagliga agitationen, så blir bilden mer komplett.  

   Av allt att döma blev dessa lokalt tillkomna avdelningar permanenta, till skillnad från dem som 

skapades under de stora agitationsturnéerna. Detta gällde i högre grad för skånska lantarbetare, än 

för norrländska skogsarbetare, men än mer för de starkare industriförbundens nybildade 

avdelningar.99 

 

4.1.6 Upplysningsmöten och diskussionsmöten 

Om 1920-talet kan ses som de stora folkmötenas tid, så var 1930-talet de slutna rummens. 

Arbetarrörelsen hade helt enkelt flyttat in, inte bara samhälleligt och bildligt, utan befann sig rent 

fysiskt inomhus, gärna i Folkets Hus. Måhända var det därmed naturligt att det samtidigt blev 

lägre i tak.    

     De fackliga centralorganisationerna kunde oftast räkna med gratis talare från LO ifall de höll 

möten i fackliga ämnen.100 Att enbart hålla möten för centralorganisationens medlemmar, innebar 

                                                 
95 Översikt gjord på inkomna verksamhets och revisionsberättelser över 1935 (147 inkomna rapporter). Alla 
centralorganisationer har dock inte angivit om, eller hur många nya avdelningar som bildats, i synnerhet gäller det de 
större städerna. Möjligheten att via antalet anslutna avdelningar, som ökar markant under främst 1930-talet, utröna 
hur många som är nybildade, respektive vilka som tidigare stått utanför (vanligen politiskt motiverat) har inte varit 
möjlig.  
96 För en sådan syn på agitationens underordnade roll, som dessutom verkar ha varit inflytelserik, se Åmark 1986 s. 
163f 
97 Åmark 1986 s.163-170 
98 Just agitationsturnéernas misslyckanden var också ett välkänt faktum inom LO. ARAB, LO, B02, LO, Ernst 
Sätterberg Brev t. Skånes arbetares fackliga distriktsorganisation, 18 januari 1938 
99 För hela tidsperioden 1935-1945, frånräknat Norrland, så är de enda här kända avdelningsnedläggelserna av FCO-
grundande avdelningar kopplade till motsvarande industrinedläggelse. Nybildade avdelningar blev medlemmar i 
FCO, och stannade kvar där.  
100 Förutsatt att man var en godkänd FCO, dvs. accepterade normalstadgarna. 
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en renodlig av fackföreningarnas verksamhet. Mötena exkluderade såväl organisatoriska 

motståndare som allmänheten. 

   Upplysningsmöten och diskussionsmöten var till skillnad från styrelsemötena öppna för 

samtliga medlemmar. Oftast hölls då föreläsningar om dagspolitiska eller organisatoriska frågor. 

Föreläsningarna kostade ofta en slant i inträde, för att täcka lokalkostnader, även om talarna 

ställde upp gratis. De informationsbroschyrer som delades ut kostade också för den enskilde. 

Undantaget var givetvis Norrland där information ur LO:s och SAP:s synvinkel var viktigast och 

alltid kostnadsfri. Förutsättningen för att få talare var dock att frågorna som skulle behandlas var 

”rent fackliga”.101  

    Skillnaden mellan upplysningsmöten och diskussionsmöten var att det senare tillät allmän 

debatt. Ansökningar om talare kunde således bevaras så här från LO: 

 

Då det … av Centralorganisationens skrivelse framgår, att mötet anordnas som ett diskussionsmöte vilja vi … 

ifrågasätta lämpligheten härav, alldenstund man måste räkna med att det blir ett kärkommet tillfälle för 

kommunisterna att på vår bekostnad göra sig hörbara inför en större allmänhet. Vi skulle därför vilja 

hemställa till Centralorganisationen att anordna detsamma som ett rent upplysningsmöte utan någon som 

helst diskussion.102 

 

Det gällde under möten där politiska eller organisatoriska motståndare var att vänta, att ”försvaga 

dem utan att ge dem möjlighet att försvara sig”.103  

    Av LO:s statistik för 1935 framgår att 286 möten hölls, en blandning av fackliga, politiska, 

agitations- och arbetslöshetsmöten.104  Genom rapportblanketternas införande kunde man från 

centralt håll informera sig om vilka möten som hölls var, och hur pass välbesökta de var. Speciellt 

välbesökta var de nu inte. Ett genomsnittligt möte verkar ha samlat mellan 10 och 20 procent av 

centralorganisationernas medlemmar. Med andra ord samma fenomen som för ett genomsnittligt 

avdelningsmöte. Förklaringarna är säkert flera. I rapporten från en av Uppsala FCO:s avdelningar 

var svaret på det bristande engagemanget kort och gott ”Ringa fritid”.105 

 

                                                 
101 Sölvén, A., Landorganisationens nya stadgar. Kommenterande redogörelse. Stockholm, 1942, s.64   
102 ARAB, LO, B02, LO Brev t. Sala FCO 22 aug 1934. Frågan som skulle behandlas var Tredjemansrätt, d.v.s. en då 
pågående debatt om rätten för i konflikt utomstående att förhålla sig neutral. Missnöjet med de förslag som 
framlades hade att göra med att de öppnade för rätten att använda strejkbrytare. 
103 ARAB, LO, B02, LO Brev t. Gustav Jansson, Västervik 22-3-38 
104 ARAB, LO, E08A, ”Uppgifter år 1935 från de Fackliga Centralorganisationerna” (FCO statistik). Någon liknande 
statistisk för de följande åren ha inte återfunnits. Sannolikt gjordes liknande sammanställningar år för år, då de 
rapportblanketter som infördes 1935 innehöll just sådana uppgifter. 
105 FAU, LO-sektion Uppsala, Uppsala FCO rapportblankett A avd.73 Sv.Handelsarbetareförbundet 1938  
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4.1.7 Att organisera kvinnor 

 

Med tanke på de kvinnliga medlemmarnas dåliga 

intresse för möten, har vi tänkt inrama föredraget 

och diskussionen med trevliga propaganda-

punkter…106 

 

När det gällde att organisera kvinnor i fackföreningarna handlade det nästan uteslutande om 

hembiträden.  LO anordnade en konferens om frågan 1936 och gick ut med cirkulär till 

centralorganisationerna med uppmaning  att bilda hembiträdesföreningar vid ett flertal tillfällen, 

utan imponerande resultat.107 Bristen på intresse från LO vad gällde hembiträdena var en följd av 

att de likt städerskorna inte enkelt passade in i industriförbudsprincipen, att båda två var 

genomgångsyrken (på väg till hemmafrutillvaron) samt att kvinnornas medlemsavgift var 

reducerad till hälften av den manliga.108 Så länge man inte tjänade tillräckligt på kvinnornas 

organisering, antingen i form av röster i valen, eller medlemsintäkter så var intresset från 

fackföreningsrörelsen och partiet svalt.109 

   Något hundratal hembiträdesföreningar bildades trots allt under den aktuella perioden av 

fackliga centralorganisationer.110 De fick då oftast, men inte alltid, tillträde till styrelsen och 

beslutsfattandet.111 Oklart är om kvinnorna i verkligheten kunde utnyttja denna möjlighet.112 Klart 

är att någon överväldigande entusiasm inte verkar ha funnits, varken från män att organisera 

kvinnor, eller från kvinnor att bli organiserade av (sina) män.113 Vissa av hembiträdesföreningarna 

blev således mycket kortlivade.114 

  

                                                 
106 ARAB, LO, E08A, SAP-LO-ABF Samarbetskommitté 24 februari 1944, mötesprotokoll om anordnandet av möten 
gällande likalönsprincipen, återfunnet bland inkommande korrespondens från FCO. Jfr Östberg K., 1997 s. 120 
107 Om hembiträdesfrågan se t.ex. Östberg K., 1997 s.122. För uppmaningar att bilda hembiträdesföreningar se t.ex. 
ARAB, LO, B03, LO cirkulär 24 november 1937, ARAB, LO, B04:01, Propagandarådet utgående cirkulär 14 april 1944 
108 Östberg K., 1997 s.122 
109 Ibid. 
110 T.ex. ARAB, LO, E08A, Kristianstad FCO verksamhetsberättelse 1934, Lunds FCO verksamhetsberättelse 1936, Gotlands 
FCO verksamhetsberättelse 1937, Malmö FCO verksamhetsberättelse 1938, Enköping FCO verksamhetsberättelse 1939, Kalmar 
FCO verksamhetsberättelse 1941, Hälsingborg FCO verksamhetsberättelse 1942. 
111 För exempel på formellt medlemskap, utan tillträde till styrelse ARAB, LO, E08A, Kristianstad FCO 
verksamhetsberättelse 1935.   
112 I Uppsala FCO, som särstuderats återfinns inga kvinnliga medlemmar i något mötesprotokoll från FCO:s styrelse 
eller representantskap. Hembiträdesföreningen hade i Uppsalas fall formellt rätt att deltaga. 
113 ARAB, LO, E08A, Hälsingborg FCO Brev t. LO, 27 maj 1944, Hudiskvalls FCO verksamhetsberättelse 1939 
114 T.ex. ARAB, LO, E08A, Kalmar FCO verksamhetsberättelse 1941 (hembiträdesförening grundad), Kalmar FCO 
verksamhetsberättelse 1942 (hembiträdesförening nedlagd), Tidigare hade Kalmar FCO försökt att betala den lokala 
socialdemokratiska ungdomsklubben för att organisera hembiträdena. Kalmar FCO verksamhetsberättelse 1937 
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4.1.8 Övrig organisering och agitation 

Hade man väl en fungerande FCO var det inte svårt att utöka aktiviteterna även till sådant som 

inte hörde direkt till det fackliga. Följande beskrivning är måhända mest kuriosa, men visar 

samtidigt på den stora spännvidden i centralorganisationernas verksamheter.  

   Flera centralorganisationer bildade egna blåsorkestrar.115 Andra höll sig med egna korplag i 

fotboll.116 Som organisatör av möten kunde man även bjuda in till föreläsningar om allt från 

sexualundervisning till rashygien.117 Förhållandevis vanligt var det att centralorganisationerna 

bildade hyresgästföreningar, eller undersökte bostadsstandarden.118 Mindre vanligt var det att som 

Timrå FCO föra ”Propaganda för rolig hobby. I syfte att öka intresset för kulturella hobbies”119 

eller att som Örnsköldsviks FCO mana till ökad ”köksväxtodling”.120 Det bildades 

pensionärsföreningar, begravningskassor, ordnades utflykter för ”de gamla”, hölls föredrag av 

arbetarförfattare, ordnades aftonskolor i matematik, insamlades pengar till abortläkare och 

visades förbjudna filmer, allt i FCO:s regi.121  

   Att flertalet centralorganisationer utvidgade verksamheten till områden utanför det rent fackliga 

skulle kunna utgöra ett belägg för Bo Perssons hypotes om det ”lokalistiska alternativet”, som 

innehåller just ett sådant element av expansion.122 Emellertid går det inte att urskilja något enkelt 

samband mellan expansionen och den opposition mot central ledning som är själva grunden för 

det alternativ som Persson beskrivit. En enklare förklaring, som här lånats av Göran Salmonssons 

studie av Metalls tidiga historia, är att unga fackliga organisationer inte har definitiva gränser för 

sina verksamheter och därmed lätt kan utöka dessa.123 Flertalet av de fackliga 

centralorganisationerna var under 1930-talet mer eller mindre nystartade eller ombildade. 

                                                 
115 ARAB, LO, E08A, Strömstad FCO verksamhetsberättelse 1936, Kristinehamns FCO verksamhetsberättelse 1936. Karlstads 
FCO verksamhetsberättelse 1935. Åmål FCO verksamhetsberättelse 1936, Kalix FCO Brev t. LO 20 september 1943 
116 ARAB, LO, E08A, Jönköping FCO verksamhetsberättelse 1935, Kristinehamns FCO verksamhetsberättelse 1942 
117 Sexualundervisning: t.ex. ARAB, LO, E08A, Helsingborgs FCO verksamhetsberättelse 1935, Åkers styckebruk FCO 
verksamhetsberättelse 1939 (båda med Elise Ottesen-Jensen) Sölvesborgs FCO verksamhetsberättelse 1942, Tierp FCO 
verksamhetsberättelse 1945. Andra skapade avdelningar av RFSU t.ex. Nyköping FCO verksamhetsberättelse 1936 
Rashygien: Västerås FCO verksamhetsberättelse 1937 (föreläsare var  Ragnar Jirlow, ämnet ”Nordiskt, ariskt, germanskt” 
och samlade 83 av centralorganisationens 7343 medlemmar) 
Kvillinge FCO verksamhetsberättelse 1942, ämne ”Nordiska folkkaraktärer” 
118 ARAB, LO, E08A, Ljungby FCO verksamhetsberättelse 1942, Sandviken FCO verksamhetsberättelse 1942, Olofström FCO 
verksamhetsberättelse 1939, Ängelholm FCO verksamhetsberättelse 1936 (hyresgästföreningar). 
Kolbäck FCO verksamhetsberättelse 1936, Ystad FCO och Åkersberga FCO verksamhetsberättelse 1937 (bostadsstandard). 
119 ARAB, LO, E08A, Timrå FCO Brev t. LO 13 mars 1934 
120 ARAB, LO, E08A, Örnsköldsvik FCO verksamhetsberättelse 1942 
121 ARAB, LO, E08A Nässjö FCO Brev t. LO (odat.) 1942 (pensionärsförening).  Nybro FCO Brev t. LO 21 mars 1940 
(begravningskassa). Vänersborgs FCO verksamhetsberättelse 1942 (utflykter ”för de gamla”). Skånes fackliga arbetaredistrikt 
Brev t. LO 24 augusti 1942 (föreläsning av arbetarförfattare (Moa Martinsson)). Korsör FCO verksamhetsberättelse 1939 
(aftonkurs i matematik (och skönlitteratur)). Örebro FCO verksamhetsberättelse 1935 (insamling till abortläkare). Lysekils 
FCO Brev t. LO 24 oktober 1943 (förbjuden film: Chaplins ”Diktatorn” ,tillhandahölls av ”FILMO” dvs. LO och 
SAP:s  filmdistribution ). 
122 Dessa ingår i den ”motoffentlighet” som ingår i Perssons teoretiska ram. Persson B., 1990 s.28, Persson B., 1991 
s.109 
123 Salmonsson G., 1998 s.22 



27  

 
 

 

4.2 Att hjälpa och kontrollera arbetslösa och andra behövande 

     

Nu har vi ett stort antal unga fackföreningsmedlemmar som går 

arbetslösa och som behöver en riktig uppmuntran för att inte 

mista sin tro på fackföreningsrörelsen och ett socialdemokratiskt 

samhälle.124  

 

4.2.1 Inledning 

Att det blev de fackliga centralorganisationernas sak att bistå behövande grupper hade sannolikt 

att göra med att det var inom facket som arbetarrörelsens tjockaste plånbok fanns, fylld med 

hjälp av ett större medlemstal än partiernas.125 Förvisso var centralorganisationernas ekonomi 

oftast begränsad, men tack vare sin position som lokalsamhällets största fackliga organisation var 

man den naturliga platsen för frivilla insamlingar eller extra utbetalningar av 

avdelningsmedlemmarnas medlemsavgifter. Följande kapitel behandlar centralorganisationernas 

roll i den allt mer partipolitiserade hjälpverksamheten. 

 

4.2.2 De arbetslösas förening 

Arbetslöshet kan leda till missnöje, vilket i sin tur riskerar att gynna ens politiska motståndare. 

Oavsett om man likt Lars Ekdahl ser arbetslösheten som ”det stora spöket i den kapitalistiska 

världen”126 eller inte, så gav den enkla ekvationen potentiellt missnöjd = potentiellt farlig anledning till 

oro inom LO, speciellt som de arbetslösa sågs som lätta byten för kommunisterna. För SAP var 

arbetslöshetspolitiken minst lika problematisk; den hade fällt tre socialdemokratiska regeringar 

under 1920-talet.127 Arbetslösheten låg under perioden 1925 och fram till andra världskriget alltid 

på tvåsiffriga procenttal. Trots högkonjunktur under nästan hela 1930-talet, så var arbetslösheten 

forstsatt hög på grund av att en stor yngre generation då kom ut på arbetsmarknaden.  

   Hjälpverksamhet till arbetslösa är en av de mest klassiska uppgifterna för fackföreningsrörelsen, 

och var alltså inget nytt när de fackliga centralorganisationerna fick i uppgift att med ”råd och dåd 

bistå de arbetslösa”.128 Detta understöd, som skedde både genom insamlingar och extra 

uttaxeringar från medlemmarna, blev dock snart indraget i den allt starka partipolitiseringen av 

centralorganisationernas uppgifter.  

                                                 
124ARAB, LO, E08A, Högsjö FCO Brev t. LO odaterat 1944 
125 För den aktuella perioden gällde oftast förhållandet 2:1 
126  Ekdahl L., 2002 s.27 
127 Svensson R., 2004 s.18 
128 LO, organisationstryck ”Normalstadgar för fackliga centralorganisationer”, 1926 (med liknande formuleringar fram till 
1941) 
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   För att undvika att kommunister använde arbetslöshetsföreningarna för politiska syften, 

skapades 1933 normalstadgar även för de arbetslösa, vilka fastslog att FCO:s styrelse skulle 

inneha majoriteten i arbetslöshetsföreningarnas styrelser. Detta omöjliggjorde att de arbetslösa 

själva skulle kunna utöva kontroll över medlen från centralorganisationerna.129 Kontrollen över 

FCO:s arbetslöshetsunderstöd gjorde det till ett effektivt vapen mot oppositionella grupper. I 

Stockholm användes understödet för att skapa uppslutning kring FCO:s normalstadgar, där 

understöd inte betalades ut till dem som inte accepterade stadgarna, vilket i det fallet uteslutande 

torde ha varit kommunister och eventuella frifackliga.130  

    Verksamheter bland de arbetslösa, specifikt de som syftade till att bemöta kommunistisk och 

syndikalistisk agitation, särskilt vid de stark kritiserade AK-arbetsplatserna131, var fram till mitten 

av 1930-talet en av de vanligaste motiveringarna vid ansökningar om agitationsbidrag från LO.132 

AK-arbetena kom att ersättas med reservarbeten, med marknadslöner, men av källmaterialet att 

döma föga mer populära. Inte heller skapade de mindre oro hos centralorganisationernas oftast 

socialdemokratiska ledningar. Inrapporteringen till LO, som här från Uddevalla FCO utryckte 

denna oro. 

 

…kan inte snart en kraftig hand taga sig an resärvarbetarna, så faller dom i händerna på syndikalister och 

kommunister.133 

 

Växjö FCO klagade på hur syndikalister och kommunister drev runt på AK-arbetsplatserna ”likt 

hyenor” och spridde sina ”giftspyderier” bland ”till ytterligheten dåligt politiskt orienterade 

arbetare”.134 För att förändra denna situation ansökte man om och fick agitationsbidrag.135  Andra 

hade bättre kontroll över läget. 

                                                 
129  Krav på  ”mönsterstadgar”, ”så att kommunisterna misslyckas att taga även denna fråga [arbetslöshetsfrågan, min 
anm.] på entreprenad”  kom bland annat från Malmö, ARAB, LO, E08A,Skånes fackliga arbetaredistrikts Brev t. LO 17 
dec 1932 
Dessa normalstadgar har inte återfunnits under källstudierna. De refereras kort i ett brev från Ystads FCO i 
november 1933, just i samband med att man omorganiserat De Arbetslösas Förening på grund av kommunistisk 
dominans, ARAB, LO, E08A, Ystads FCO Brev t. LO, 10 november 1933. Troligen är normalstadgarna hämtade ur 
LO:s skrift ”Råd och anvisningar rörande hjälpverksamhet åt arbetslösa”, omnämnd i ett brev från 
Söderhamsdistriktets FCO  ARAB, LO, E08A, Söderhamnsdistriktets FCO Brev t. LO 15 november 1933 , även det i 
samband med att man där ville omorganisera arbetslöshetsföreningen, då den existerande övertagits av kommunister.  
130 Kommunisterna hade dominerat arbetslöshetsföreningen i Stockholm fram till 1930, varpå den omorganiserades. 
ARAB, LO, E08A, Stockholm FCO Brev t. LO 12 jan 1930.  
131 Efter Arbetslöshetskommissionen AK som fördelade arbete åt arbetslösa där lönen skulle ligga under den lägsta 
grovarbetarlönen på platsen. Arbetslösa kunde också tilldelas arbeten som var satta under blockad, speciellt 
syndikalistiska blockader, då LO deltog i besluten om vilka konflikter som var tillåtna för AK-arbete, vilket 
systematiskt användes till syndikalisternas nackdel och för att motverka fackligt oppositionella LO-medlemmars krav. 
Se t.ex. Svensson 2004 s. 52, 137,  
132 T.ex. ARAB, LO, E08A, Kristinehamn FCO Brev t. LO 11 april 1929 , Växjö FCO Brev t. LO 13 maj 1934, Landskrona 
FCO verksamhetsrapport 1936-37 
133 ARAB, LO, E08A, Uddevalla FCO Brev t. LO odaterat 1935  
134 ARAB, LO, E08A, Växjö FCO Brev t. LO 13 maj 1935 
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…ganska lugnt bland reservarbetarna f.n. Det kan kanske tänkas att bolsjevikerna kommer tillbaka i god tid 

före den 1 maj, men vi får väl se upp med dem.136 

 

Centralorganisationernas position i den lokala fackliga vardagen gjorde dem till effektiva verktyg 

för att ta sig an de arbetslösa. Så viktig var frågan att socialdemokratiska arbetarkommuner, likt 

följande exempel från Säter, kunde vända sig direkt till LO för att bilda en facklig 

centralorganisation.  

 

…syftet i föreliggande fall är på basis av fackliga central bilda en de arbetslösas förening och därmed 

undandraga dessa [d.v.s. de arbetslösa, min anm.] ett syndikalistiskt-kommunistiskt inflytande.137 

 

Som svar fick Säters arbetarekommun att det nog ändå var bäst initiativet kom från någon 

avdelning, och att arbetarekommunen sålunda borde vända sig till en av dessa, samt att man då 

skulle få gratis talare.138 

   Problemet för FCO med ”De arbetslösas förening” var att de ofta riskerade att hamna under 

kommunistisk ledning.  I sådan regi tenderade verksamheten att utvidgas, sannolikt så att även 

syndikalister och oorganiserade tilläts medlemskap. För att markera skillnaden omdöptes flertalet 

före detta kommunistdominerade arbetslöshetsföreningar efter att åter ha hamnat under 

centralorganisationernas kontroll till ”De organiserade arbetslösas förening”, dvs. öppna enbart för 

LO-medlemmar.139 

   Förutom upprätthållandet av ordning och reda bland de arbetslösa, så var de fackliga 

centralorganisationerna mest aktiva inom diverse insamlingar och extra uttaxeringar av 

medlemmarna. Påhittigheten när det gällde hjälpverksamheten var här stor. I Stockholm 

ordnades en slags försvenskad form av ”bröd och skådespel” med potatis istället för bröd. De 

arbetslösa fick möjlighet att se Gösta Berlings saga på Dramaten och fick mellan 15 och 20 kg 

potatis per person (dock inte vid samma tillfälle).140  I Göteborg gjorde livsmedelsavdelningen på 

sin fritid 3 ton julkorv och delade ut bland sina arbetslösa kamrater tillsammans med 15 ton 

                                                                                                                                                         
135 ARAB, LO, E08A, Växjö FCO Brev t. LO 13 maj 1935, ARAB, LO, B02, LO Brev t. Växjö FCO 15 maj 1935 
(300kr) 
136 ARAB, LO E08A, Borås FCO Brev t. LO 26 februari 1932 
137 ARAB, LO E08A, Säters arbetarekommun Brev t. LO, 17 mar 1934.   
138ARAB, LO, B02, LO Brev t. Säters arbetarekommun 4 april 1934 LO lovade skicka Molander, en av sina bästa talare. 
139 Därav fenomenet med två samtidigt förekommande namn på arbetslöshetsföreningarna, av sin samtid oftast 
förkortade DAF och DOAF, vilket senast förbryllat Rebecca Svensson (Svensson 2004, s 154).Exempel på sådana 
namnbyten är: ARAB, LO, E08A, Ystad FCO verksamhetsberättelse 1933, Malmö FCO verksamhetsberättelse 1933,Nybro 
FCO verksamhetsberättelse 1941, Sala FCO verksamhetsberättelse 1939, Västerås FCO verksamhetsberättelse 1940  
140ARAB, LO, E08A, Stockholms FCO verksamhetsberättelse 1936-37. 
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mjöl.141  Man ordnade även badresor, biograf- och museibesök, utflykter m.m.142 Inte minst under 

julen ordandes tombolor och dansaftnar.143 I Halmstad ordnades vänskapsmatcher med Halmstad 

BK till förmån för de arbetslösa.144 På andra orter ordnades bespisningar eller understöd in 

natura.145 Över huvud taget ägnades mycket energi åt att hålla de arbetslösa sysselsatta, mätta och 

belåtna.  

   För att förbättra situationen för de arbetslösa kunde en FCO även göra gemensam sak med 

arbetarekommunen, eller enskilt försöka påverka kommunstyrelserna eller länsarbetsnämnderna 

att höja AK- eller reservarbetslönerna.146  

   Arbetslösheten slog väldigt ojämnt över Sverige. På sina håll var den dessutom säsongsbetonad 

(frusna åkrar och flottningsleder). I synnerhet var exportindustrin och dess transporter väldigt 

känsliga för konjunkturförändringar i omvärlden. Vid krigsutbrottet 1939 skedde därför en 

explosion av arbetslöshet, speciellt i hamnarna. Göteborgs FCO fick exempelvis snabbt tusentals 

nya arbetslösa, medan mindre centralorganisationer inte rapporterade någon arbetslöshet alls.  

   Mobiliseringen av värnpliktiga under kriget kunde användas för att minska understödsbördan 

för FCO. I Malmö t.ex. hoppades man på fler inkallade för att i någon mån rädda sin ekonomi, 

medan man på andra orter, med mindre arbetslöshet, fick motsatt problem.147 Inkallade 

medlemmar gav då mindre medlemsintäkter och sämre ekonomi för centralorganisationen vilket i 

sin tur gjorde mindre centralorganisationer än mer ekonomiskt beroende av LO.148 Möjligen som 

en konsekvens av detta hände det under åren 1939 till 1941 att LO via FCO betalade ut 

arbetslöshetsunderstöd till de lokala medlemmarna.149  

   Formuleringen i stadgarna som manade till hjälp till arbetslösa togs bort i samband med LO:s 

kongress 1941. Då fanns arbetslöshetsunderstöd från stat och kommun och inte minst 

fungerande A-kassor. Kraven på aktiv arbetslöshetspolitik hade länge kommit även från FCO-

leden. Linköpings FCO som samlat in 7300 kronor (motsvarar ca 200 000 idag) till sina arbetslösa 

medlemmar 1936 uttryckte detta krav på följande sätt: 

                                                 
141 Tillverkad av Livs avd 65. ARAB, LO, E08A, Göteborg FCO verksamhetsberättelse 1937 
142 ARAB, LO, E08A Göteborg FCO verksamhetsberättelse 1937, Göteborg FCO Brev t.  LO 28 februari 1941, Malmö FCO 
Brev t.  LO 27 mars 1941 (Malmö FCO ordnade utflykter till Frostavallens friluftsanläggning utanför Höör, där 
författaren långt senare gjorde sina första försök till slalomåkning; en svårbemästrad sport i flackt landskap) 
143 T.ex. ARAB, LO, E08A, Ljungby FCO verksamhetsberättelse 1935, Lund FCO verksamhetsberättelse 1935, Nässjö FCO 
verksamhetsberättelse 1936 
144 ARAB, LO, E08A, Halmstad FCO verksamhetsberättelse 1937 
145 ARAB, LO, E08A, Sundsvall FCO Brev t. LO odat. 1935, Lund FCO verksamhetsberättelse 1935 
146 T.ex. ARAB, LO, E08A, Gudmundrå FCO verksamhetsberättelse 1938, Göteborg FCO verksamhetsberättelse 1937, 
Vänersborgs FCO verksamhetsberättelse 1938, Askersund FCO verksamhetsberättelse 1940, Sundsvall FCO verksamhetsberättelse 
1940 
147 ARAB, LO, E08A, Malmö FCO Brev t. LO 3 april 1941. 
148 T.ex. ARAB, LO, E08A,Södertälje FCO Brev t. LO 21 juli 1941 
149 T.ex. i Stockholm 1940,10000kr - ca en tredjedel av de totala utbetalningarna det året. ARAB, LO, E08A, 
Stockholm FCO verksamhetsberättelse 1940  
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…ovanstående belopp, ger en ganska god bild av den solidaritet och offervilja, som besjälar de arbetande gent 

emot sina arbetslösa kamrater, som utan egen förskyllan ställts i nöd och umbärande, men visar även på 

samhällets oförtrytliga skyldighet att så ordna för sina medlemmar, att de för sin existens icke äro beroende av 

nådegåvor, även om de givits av kamratlig hand.150 

 

 

4.2.3 Övrig hjälpverksamhet  

Även hjälpverksamheter för andra än arbetslösa kom att dras in i den allt mer partipolitiserade 

fackliga vardagen under 1930-talet. De lokala Spanienkommittéerna, för insamling av medel till 

frivilliga i spanska inbördeskriget (1936 – 39) som centralorganisationerna skulle organisera, var 

även dessa tummelplatser för partipolitiska strider, vilket drabbade de spanienfrivilliga som 

återvände. 151 I framförallt Malmö, som p.g.a. sitt geografiska läge ofta var första anhalt för 

återvändande, skapade detta problem. Ordförande i Malmö FCO vände sig därför till LO efter 

hjälp1938. 

 

Har på grund av Spanienfararnas hemkomst tagit hand om dessa enligt styrelsens uppdrag att utestänga 

kommunisterna från allt inflytande. Allt gick bra, men har hakat upp sig på grund av den s.k. 

Spanienkommitténs ordf. ingripande i vissa ting, varför jag även måst sätta honom ur spelet. [jag] önskar 

personligen att sekretariatet sänder centralorganisationen en skrivelse vari vi uppmanas att taga hand om dessa 

Spanienfarare för att förhindra kommunisternas inflytande.152 

 

Nu fick man ingen hjälp från LO, men vikten av att hålla alla hjälpkommittéer under 

socialdemokratisk flagg uppfattades av flera centralorganisationer.153 Den internationella 

hjälpverksamheten var annars en fråga som kunde förena kommunister och socialdemokrater, 

vilket också utnyttjades av kommunisterna och som vållade socialdemokraterna problem. 

Problemet med samarbetet i kommittéerna mellan de olika politiska lägren kunde utryckas så här: 

 

                                                 
150 ARAB, LO E08A, Linköping FCO verksamhetsberättelse 1936  
151 Överblivna pengar flyttades sedermera över till Norgekommittéerna efter Nazitysklands invasion. 
152 ARAB, LO, E08A, Axel E Svensson (ordf Malmö FCO (och Skånes Fackliga arbetaredistrikt) Brev t. LO, 
Landssekretariatet 11 december 1938 
153 ARAB, LO, B02, LO Brev t. Malmö FCO 13 december 1938 ”Landssekretariatet kan […] icke tillmötesgå denna Eder 
hemställan med hänsyn till att Landssekretariatet icke tidigare och även för framtiden icke avser att taga någon 
befattning med de frivilliga som återvända hem.” 
Om Spanienkommittéer under socialdemokratisk kontroll t.ex. ARAB, LO, E08A, Härnösand FCO årsberättelse 1936, 
Lund FCO Brev t. LO 9 april 1938. 
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Vad som synes absolut nödvändigt är ett ställningstagande och ett bestämt uppträdande för utrensningar av 

alla kommunistiska element i dessa kommittéer. Ty just en av anledningarna till det stigande misstroendet för 

kommittéernas verksamhet är samvaron med denna riktning.154  

 

Ordföranden i Malmö FCO syftade på misstroendet hos ”vårt folk”155 dvs. socialdemokraterna.  

Även uppfattningen att samarbetet med kommunisterna inom FCO:s kommittéer fick 

centralorganisationerna att framstå i dålig dager hos myndigheterna förekom.156 

   Också de första flyktingar som kom till Sverige efter Hitlers makttillträde 1933 kom att drabbas 

av den partipolitiserade verklighet som härskade inom arbetarrörelsen. De flesta flyktingarna i 

Sverige under mellankrigstiden kom att bo i de större städerna, men på vägen dit kom de ofta i 

kontakt med en FCO, vilket i sig inte är konstigt, då hjälpverksamheten inklusive resebidrag var 

centralorganisationernas bord. För ändamålet hade LO 1933 inrättat Arbetarrörelsens 

Flyktinghjälp157. 158 Officiellt gällde, i alla fall under perioden 1933 till 1939, att alla flyktingar hade 

rätt till hjälp. I praktiken gällde dock att kommunister och i viss mån judar inte kunde räkna med 

något understöd från flyktinghjälpen, dock av olika skäl.159 Trots det finns exempel på FCO, även 

socialdemokratiskt dominerade, som enskilt valde att betala uppehället för flyktingar som på 

grund av sin politiska övertygelse inte kunde räkna med något LO-finansierat stöd.160 Tydligt är 

                                                 
154 ARAB, LO, E08A , Malmö FCO Brev t. LO 22 januari 1939 
155 Ibid. De återvändande utgjorde dessutom en ekonomisk börda för Malmö FCO, som fick betala för sårades 
sjukhusvistelse. 
156 ARAB, LO, E08A Hudiksvall FCO Brev t. LO, 27 februari 1940.   
157 Ursprungligen ”Fackliga och politiska emigranters hjälpkommitté” 
158 Uppgifterna om flyktingmottagningen bygger på en provunderökning som inkluderar andra arkiv. För den 
intresserade är fortfarande Helmut Müsseners Exil in Schweden 1974, en av de bästa introduktionerna, trots sin ålder, 
och att boken av någon outgrundlig anledning aldrig översatts till svenska. Då ämnet måhända kan stimulera till 
fortsatta studier har här vad som framkommit om den lokala flyktinghjälpen förlagts till fotnoterna som blivit 
medvetet omfattande. De fackliga centralorganisationerna inställning till flyktingar efter kriget har studerats i Björn 
Horgbys Dom där , Horgby, B., 1996 (även om jag ställer mig tveksam, alternativt förbryllad till Horgbys teoretiska 
ram). Krav på förtur för svenska medlemmar till arbetstillfällen vid eventuella avsked (något som inte godkändes från 
LO) finns även i det källmaterial som använts här.ARAB, LO, E08A, Motalaortens FCO Brev t. LO 28 juni 1944, LO, 
Valter Åman Brev t.Motalaortens FCO 10 juli 1944, Linköping FCO Brev t. LO 8 november 1944, LO, Valter Åman Brev t. 
Linköping FCO 10 november 1944.   Malmö FCO Brev t. LO, Landsekretariatet 24 januari 1944.  
ARAB, LO, B03, LO-cirkulär nr 1477, 7 november 1944  (gällande förhållningsregler i frågan). 
159 I LO:s cirkulär om Flyktinghjälpen specificeras att kommunistiska ledare inte kunde räkna med någon hjälp. 
ARAB, LO, B03, LO-cirkulär nr 997, 16 september 1937 (till förbundsstyrelserna) och LO-cirkulär 1073, 5 december 1938 
(till medlemmar i avdelningar och FCO). 
   Anledningen till att judar inte skulle beredas hjälp verkar ha varit ekonomisk, de skulle hänvisas till de judiska 
församlingarna om möjligt.  Liknande förhållningsregler verkar ha gällt även från 1933, även om inskränkningen 
först gjordes offentlig 1938. ARAB,  LO, B03, LO cirkulär 1073, 5 december 1938, ARAB, Sv.Pappers. Ink. skrivelser t. 
förbundet.,  Fackliga och politiska emigranters hjälpkommitté Brev t.  Flyktingkommittén, Stockholm 5 oktober 1933 (märkt ”ej 
för publicering”) (då brevet återfunnits i Pappers arkiv, anser jag det sannolikt att informationen varit tillgänglig även 
för andra förbund redan 1933, speciellt som Pappers vid den här tiden hade sitt säte i Gävle, och rimligen inte kunde 
vara medlemmar i hjälporganisationen i Stockholm).  
  Mellan 1933 och 1938-39 gällde inför de egna fackföreningsmedlemmarna: ”Vid undersökning av de politiska 
flyktingarnas hjälpbehov kommer hänsyn inte tagas till vederbörandes politiska hemvist. Alla som äro i behov av 
hjälp … komma att erhålla kommitténs stöd” ARAB, LO, E08A Göteborg FCO verksamhetsberättelse 1940.  
160 Ur källstudierna framkommer att följande centralorganisationer själva betalade hela uppehället för flyktingar: 
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också att LO, som i huvudsak finansierade flyktinghjälpen gjorde mycket lite för att skapa 

opinion för flyktingmottagningen under åren 1933 till 1938.161 Under de åren fanns det 

centralorganisationer som helt enkelt inte visste att någon flyktinghjälp fanns.162 

 

 
4.3 Socialdemokratiskt fackligt – politiskt vapen 

  

 … fackliga centralorganisation 

har till uppgift: 

att till Landssekretariatet rapportera möjligen 

uppkommande missförhållanden, som 

kunna anses skada fackföreningsrörelsen… 

Normalstadgarna för FCO § 1, mom. 1.163  

 

4.3.1 Inledning 

Rapporteringarna till LO om lokala ”missförhållanden” kom att följa ett förutsägbart mönster. 

Vad, eller snarare vem som kunde betraktas som skadlig för fackföreningsrörelsen var det aldrig 

någon tvekan om. De mindre och mer tillfälliga skadegörarna var syndikalister. De större och mer 

permanenta var kommunister. Här följer en redogörelse för FCO:s förhållande till dessa två 

riktningar. Speciellt kommunisterna vållade stora problem och bekämpandet av dem kom att 

                                                                                                                                                         

Helsingborgs FCO, Luleå FCO, Motalaortens FCO, Gudmundrå FCO, ARAB, LO, E08A Hälsingborg FCO Brev t. 
LO, Landssekretariatet 16 juni 1937, ARAB, LO, B02, LO Brev t. Hälsingborgs FCO 7 september 1937, även  LO, Per 
Backman Brev t.  Fackliga och politiska emigranters hjälpkommitté 26 juni 1937, ARAB, LO, E08A, Helsingborgs FCO 
verksamhetsberättelse 1938, Luleå FCO verksamhetsberättelse 1938 Luleå FCO verksamhetsberättelse 1940 (med separat 
redovisning för den lokala flyktingkommittén), Motalaortens FCO  verksamhetsberättelse 1936.  
 Till dessa ska läggas storstäderna med omnejd, särskilt i Mälardalen och runt Göteborg (flest norska flyktingar). 
Följande fackliga centralorganisationer rapporterar personlig kontakt med flyktingar med finansiellt stöd av mindre 
omfattande karaktär: Västerås, Bollnäs, Härnösand, Linköping, Malmö, Simrishamn, Skurup, Södertälje, 
Valdemarsvik, Köping, Vansbro, Kalmar, Ljungby, Sundbyberg, Norrtälje, Alingsås, Eskilstuna, Borås. 
ARAB, LO, E08A,Västerås FCO Brev t. LO 29 november 1933, Bollnäs FCO Brev t. LO odat. 1934., Härnösand FCO 
revisionsberättelse 1935., Linköping FCO revisionsberättelse 1935 och 1936., Malmö FCO revisionsberättelse 1935-36., Simrishamn 
FCO kassarapport 1936., Skurup FCO verksamhetsberättelse 1935., Södertälje FCO års- och revisionsberättelse 1935 även 
Södertälje FCO verksamhetsrapport., Valdemarsviks FCO Brev t LO 31 mars 1936.,  Köping FCO verksamhetsrapport 1935., 
Vansbro FCO Brev t. LO 11 mars, okänt årtal., Kalmar FCO verksamhetsberättelse 1936., Ljungby FCO verksamhetsberättelse 
1936., Sundbybergs  FCO verksamhetsberättelse 1936., Norrtälje FCO Brev t. LO odat.,  Alingsås FCO Brev t. LO 13 november 
1944., LO, Valter Åman, Brev t. Eskilstuna FCO 20 november 1944. , Borås FCO Brev t  LO odat 1944  
Samt för andra flyktingkategorier. 
 Norra Solberga FCO brev t. LO 15 maj 1945.,  Osby FCO verksamhetsberättelse 1945  (inte politiska flyktingar utan 
överlevande från koncentrationsläger efter kriget.) 
, gällande  flyktingar i Jukkasjärvi, Kiruna FCO verksamhetsberättelse 1942 
161 T.ex. omnämndes inte skapandet av Arbetarrörelsens flyktinghjälp i LO-organet Fackföreningsrörelsen efter 
skapandet av organisationen. Skriften fanns i snart sagt varje Folkets Hus, i de flesta större avdelningar, och 
rabatterades till styrelsemedlemmar i avdelningarna, med andra ord ett förträffligt informationsverktyg. 
162 T.ex. ARAB, LO, E08A, Ljungby FCO Brev t. LO 2 september 1934 
163 LO organisationstryck. Normalstadgar för fackliga centralorganisationer 1936. 
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knyta ihop de fackliga centralorganisationerna med socialdemokratin men även med militären och 

samhället i stort.    

 

4.3.2 Mot syndikalister 

Ungefär en fjärdedel av de lokala fackliga centralorganisationerna rapporterade förekomsten av 

en syndikalistisk LS i sitt verksamhetsområde.164 Till skillnad från synen på kommunisterna som 

vacklade lite fram till 1930-talet, så fanns det aldrig någon tvekan från LO:s ledning om hur 

syndikalisterna skulle bemötas.165 Syndikalister var medlemmar i en konkurrentorganisation utan 

existensberättigande och skulle behandlas därefter. Framförallt via samarbetet mellan LO och 

AK166, fanns möjligheten att skicka arbetslösa till platser under syndikalistisk strejk eller blockad, 

och därigenom omöjliggöra dem, vilket också konsekvent utnyttjades.167  Att syndikalister deltog i 

de fackliga centralorganisationernas verksamheter, som bland annat kunde erbjuda 

arbetslöshetsunderstöd , var därmed ett problem.                                           

   Syndikalismen i Sverige uppstod ur ett missnöje mot LO och var (och är) inte reformistisk. 

Förekomsten av syndikalister i de fackliga centralorganisationerna, som var underställda LO, var 

därmed något av en motsägelse i sig själv. Förklaringen låg oftast i att syndikalisterna varit med 

och grundat många FCO och alltså var befintliga medlemmar när centralorganisationerna knöts 

till LO efter kongressen 1926. Vidare var det en kommunistisk förhoppning att samla alla fackliga 

organisationer under samma tak. Så, ifall kommunister dominerade en viss FCO var 

sannolikheten större att syndikalisterna fick vara medlemmar. Ytterligare stöd kunde 

syndikalisterna få från de frifackliga, denna svårdefinierade grupp av medlemmar som delvis 

delade kommunisternas och även syndikalisternas tanke om lokalt samarbete. Sedd ur ett lokalt 

perspektiv var det en rimlig synvinkel; största möjlig samling för största möjliga verkan. Men så 

skulle man inte se det.   

    I tidigare forskning brukar syndikalisternas sorti med rätta kopplas samman med LO:s 

kongressbeslut om uteslutning ur FCO 1926.168 Därmed verkar forskningen ha satt punkt. 

Uteslutningsprocessen tog emellertid betydlig längre tid än så.  Den varade långt in på 1930-talet. 

   LO gick redan 1925 ur med cirkulär som förbjöd en LS att vara medlem i FCO.169 Flera 

kongressbeslut från 1926 och framåt förtydligade beslutet. Tydligen hade kongressprotokollen 

                                                 
164 Uppskattningen baserad på inkommande rapportblanketter 1937-1942 
165 Om LO:s tidiga ambivalens i kommunistfrågan se t.ex. Schüllerqvist B., 1992 s.93,103,116 
166 Arbetslöshetskommissionen 
167 Svensson 2004, s 52 LO var med och klassificerade konflikterna, därmed avgörande om det var möjlig att skicka 
AK-arbetare, alltså en form av arbetslösa, till arbetsplatser i konflikt. 
168 Schüllerqvist B., 1992 s.50,116 
169 Tyvärr har inte detta cirkulär återfunnits under källstudierna, men nämns i t.ex. ARAB, LO, E08A,  Trollhättan 
FCO Brev t. LO 2 november 1925. Västerås FCO Brev t.  LO, odat. 1925, Oxelösund FCO  Brev t. LO  odat., januari 1926 
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inte lika stor spridning som normalstadgarna för centralorganisationerna. I stadgarna fanns 

möjligheten att söka dispens för avdelningar vars förbund inte var medlemmar i LO.170 

Paragrafen var sannolikt tänkt för reformistiska förbund, t.ex. Textil, eller Hotell och Restaurang, 

som under en tid stod utanför LO, men kunde tolkas som att den möjliggjorde syndikalisters 

medlemskap i FCO. Sådana dispensansökningar förekom under hela 1930-talet, den sista så sent 

som 1941.171 Motiveringarna till att låta en LS vara kvar inom FCO kunde se olika ut. Från 

tveklöst kommunistiska enhetssträvanden (flest), till antikommunistiska (enstaka).172 Ofta 

användes argumentet att samverkan med LS motverkade konflikter ute på arbetsplatserna.173 

 

Dess [LS, min anm.] anslutning kan även betraktas som en säkerhetsventil mot eventuella desperata åtgärder 

som även skulle komma beröra övriga organisationer.174 

 

Svaren på dispensansökningarna hade alla samma innebörd; de hänvisade alltid till lojaliteten mot 

LO. Moroten som erbjöds dem som rättade in sig i leden var ekonomiska bidrag, piskan var hot 

om uteslutning.175 

 

Vi hoppas … att centralorganisationen skall besluta lojalt följa kongressens beslut, ty eljest blir det förbudets 

sak att se till att deras avdelningar ej äro anslutna till en organisation, som ej respekterar de beslut som 

Landsorganisationens kongress har fattat.176 

 

Sakta men säkert kom syndikalisterna att uteslutas från de fackliga centralorganisationerna. Så 

länge som en LS var med i FCO, kunde den senare inte räkna med godkännande från LO, och 

fick därmed inte heller något finansiellt stöd. 177 Stödet användes även mer direkt för att motverka 

syndikalister och det ändamålet var en mycket vanligt förekommande motivering från FCO för 

                                                 
170 LO, organisationstryck . Normalstadgar för fackliga centralorganisationer1931 §2, mom.2 
171 ARAB, LO, B02, LO Brev t. Säffle FCO 27 juli 1941. Ansökan sannolikt på grund av det förändrade världsläget och 
därmed ökad kommunistisk verksamhet. Säffle FCO: ordförande hade tidigare angivit att kommunisterna var 
anledningen till att LS kvarstod i FCO, ARAB, LO, E08A Säffle FCO Brev t. LO 1 mars 1931. 
172  De flesta sådana ansökningar kom tveklöst från kommunistiskt styrda FCO. För ett exempel på 
antikommunistisk motivering: ARAB, LO, E08A, Söderhamn FCO Brev t. LO, 12 april 1932. LS hade ”även varit 
behjälpliga med att bekämpa de värsta kommunistiska elementen”. Se även Henningsson B., 2004 s.249, För exempel 
på lokal variation bland syndikalister i förhållande till kommunister. 
173 ARAB, LO, E08A, Falkenberg FCO Brev t. LO odat. 1925, , Luleå FCO Brev t.  LO, 7 maj 1929 (Luleå FCO var 
under denna period kommunistiskt dominerat).  Sävsjö FCO Brev t. LO, 1 april 1932 (sannolikt kommunistisk FCO), 
Vansbro FCO Brev t.  LO odat., februari 1935 (kommunistisk dominerad FCO). Risinge FCO Brev t. LO, 8 augusti 1936 
174 ARAB, LO, E08A, Sala FCO Brev t. LO, 20 februari 1929, 
175 Dvs. samma materiella maktmedel som gäller för övriga fackliga organisationer. Jfr. Åmark K., 1983 s.8 
176 ARAB, LO, B02, LO, Arvid Thorberg  Brev t. Mjölby FCO, 23 januari 1929 Liknande formulering i t.ex. LO Brev t. 
Norrtälje FCO, 20 februari 1932 
177 T.ex ARAB, LO, B02, LO Brev t. Filipstad FCO, 9 april 1930 
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ökade bidrag.178  Att få agitationsbidrag för att motverka syndikalister verkar emellertid gradvis ha 

upphört mot slutet av 1930-talet.179 Då utgjorde syndikalisterna inte längre något reellt hot.180 

   Grundplanen för bekämpandet av en LS gick ut på att via FCO starta en avdelning av det slag 

som syndikalisterna kunde tänkas arbeta med, vanligen en avdelning av Grov och 

Fabriksarbetareförbundet181, och sedan försöka få syndikalisterna att gå över, med mer eller 

mindre fredliga metoder.182 Till sin hjälp hade LO centralt de rapportblanketter som 

centralorganisationerna började skicka in 1936, som angav hur många syndikalister som fanns på 

orten, och deras huvudsakliga sysselsättning. 

     

4.3.3 Mot kommunister - bakgrund 

Att det bedrevs en hård kamp inom fackföreningsrörelsen mellan kommunister och 

socialdemokrater är inget nytt. I detta sammanhang finns mycket forskning att luta sig mot. Här 

följer en kort rekapitulation av motsättningarna, varefter FCO:s roll behandlas.  

  Den praktiska antikommunism, som socialdemokratin skulle bli mästare på, har sitt ursprung 

främst i SAP:s valnederlag 1928.183 Kommunisterna i Sveriges Kommunistiska Parti, SKP184, som var 

då inne i sin ”ultravänsterperiod”185 och drev en konfrontativ politik gentemot 

socialdemokraterna, kom att bli syndabockarna i SAP:s valanalys.186 Med hjälp av LO:s cirkulär nr 

                                                 
178 ARAB, LO, E08A Växjö FCO Brev t. LO odat 1926, Örebro FCO Brev t. LO, odat., december 1927, Uppsala FCO Brev t. 
LO, 21 april 1930, Holmsunds (Obbola) FCO Brev t. LO, 24 oktober 1934, Söderhamn FCO Brev t. LO, 11 augusti 1934, 
Växjö FCO Brev t. LO, 13maj 1934, Uddevalla FCO Brev t. LO, odat. 1935, Södertälje FCO Brev t. LO, 23 februari 1935, 
Gudmundrå (Kramfors) FCO Brev t. LO, 23 november 1937, Västervik FCO Brev t.  LO 18 februari 1937, ARAB, LO, B02, 
LO Brev t.Västra Frölunda FCO, 20 juli 1937 ARAB, LO, E08A,Örebro FCO Brev t. LO, 13 oktober 1941,  
179  Exempel på avslag: ARAB, LO, B02, LO Brev t.  Karlstad FCO, 21september 1937. Exempel på undantag: ARAB, 
LO, B02, LO Brev t. Västervik FCO, 23 februari 1937, ARAB, LO, E08A, Örebro FCO Brev t.  LO 13 oktober 1941. 
180 Ironiskt nog kom syndikalismen i Sverige dock att överleva, mycket tack vare kollektivavtalslagen och lagen om 
arbetsdomstol 1928. Ironiskt, eftersom det knappast var syftet med lagarna. Åmark K., 1986 s.149,  Blomberg E., 
1994 s.356 Syndikalismen som fenomen försvann annars från snart sagt varje europeiskt land under 1900-talet, 
undantaget Spanien. 
181 För Grov och Fabriksarbetareförbudet som ”uppsamlingsförbund” inom LO, se Molin, R., 1991 s.93 
182 Det finns exempel på centralorganisationer som grundats just för detta syfte; att bilda avdelningar för att 
motverka syndikalister. T.ex. Älvdalens FCO, Lilla Edet FCO.  Till de mindre fredliga metoderna hörde att under 
pågående syndikalistisk konflikt snabbt bilda en lämplig avdelning och sluta kollektivavtal med arbetsgivaren. ARAB, 
LO, E08A, Åtvidaberg FCO Brev t.  LO 25 november 1932.  Syndikalistiska stridsåtgärder respekterades inte av LO, och 
vice versa.  
183 Även om SSU tidigare drivit frågan, och dess mobiliserande verkan för SAP troligen redan kunde anas av bl.a. Per 
Albin Hansson. Se Schüllerqvist B., 1992 s.90ff 
184 Grundat ur en utbrytargrupp ur SAP 1921 (själva utbrytningen 1917), splittrat 1924 och 1929. 1924-26 Ledde 
Zeth Höglund en utbrytargrupp ur SKP, med samma namn. Gruppen återknöts till SAP efter Hjalmar Brantings död 
1926. 1929-1934 fanns åter två partier med samma beteckning. En moskvatrogen under ledning av Hugo Sillén och 
Sven Linderot, Den andra var mer nationell och antistalinistisk. Den senare tog sig namnet Socialistiska partiet 1934 
och kom att utvecklas till ett nationalsocialistiskt parti efter att dess grundare Karl Kilbom lämnade partiet 1937. I 
folkmun och i debatten användes beteckningar som anspelade på de olika partiledarna: Höglundare, Sillénare, 
Kilbommare etc.  (SKP som partibeteckning har även fått ett invecklat fortsatt öde men det är en historia för sig) 
185 Kennerström 1974, s. 9-10 
186 Från den här tiden härstammar den kommunistiska beteckningen ”socialfascister” för socialdemokrater. Den 
beteckningen fick man sedermera äta upp i samband med non-aggressionspakten Sovjet – Tyskland 1939, då Zeth 
Höglund myntade det vida spridda skällsordet ”nazibolsjeviker” för kommunisterna. 



37  

 
 

870 lyckades SAP/LO att splittra SKP i två riktningar, en moskvatrogen del i SKP och en mer 

nationell och mer LO-trogen187 i Socialistiska partiet, SP.188  

  Kommunisterna utgjorde en hämsko för socialdemokratins samarbetsinriktade politiska linje 

och skon klämde som värst inom fackföreningsrörelsen. Det var där kommunisterna var som 

starkast, och det var där som de ansågs kunna göra störst skada.189 Den kommunistiska fackliga 

politiken var aldrig i praktiken så enkel som deras program fastslog; att vinna 

fackförningsmedlemmarnas förtroende och konkurrera ut de reformistiska ledarna, som en 

förberedelse inför revolutionen.190 De stora orden i partiprogrammen till trots inriktade sig både 

det moskvatrogna SKP och SP framförallt på att inneha framskjutna positioner inom facket, mer 

än driva partilinjen när positionen väl var nådd.191 På central nivå, inom LO och förbunden, var 

de under 1930-talet redan utkonkurrerade, men lokalt kunde de styra avdelningar och fackliga 

centralorganisationer.192 Där försökte de sig ofta på lokalt samarbete med syndikalister och i viss 

mån oorganiserade arbetare.193 Vid arbetsmarknadskonflikterna under mellankrigstiden försökte 

kommunisterna ofta att ta ledningen och driva konflikterna längre än vad LO-förbunden 

önskade. Kommunisterna skapade inte dessa konflikter, de uppstod ur den spända miljö av 

lönereduceringskrav, misstro och maktcentralisering som var tidens signum. Däremot visste 

kommunisterna att utnyttja missnöjet bland fackföreningsmedlemmar till sin fördel. 

   Så länge som kommunisterna hade framskjutna positioner inom fackföreningsrörelsen så kunde 

inte socialdemokraterna garantera arbetsfreden, vilken utgjorde hörnstenen i deras 

samarbetspolitik.194 Det var just kontrollen över strejkbenägna arbetare som socialdemokraterna 

kunde erbjuda sina samarbetspartners. Likaså var det denna kontroll som LO förde till 

förhandlingsbordet med Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Arbetsfreden var trumfkortet som 

gjorde SAP och LO intressanta som medspelare för SAF och borgerliga partier. Dessutom var 

arbetsfreden förutsättningen för socialdemokraternas ekonomiska politik, som utlovade väljarna 

sociala reformer.  

   Att försöka utesluta kommunister ur ledningen från alla typer av organisationer var från och 

med 1928 en socialdemokratisk självklarhet. Partiet drev på för att förmå LO att sluta upp bakom 

                                                 
187 Eller i alla fall mindre konfrontativ. 
188 Jag följer här en något haltande forskningstradition. Namnet Socialistiska partiet kom först 1934. 1928-34 hade 
alltså de två riktningarna samma namn, SKP. 
189  Schüllerqvist 1992, s.98 
190 Kennerström 1971 s.29 Det var detta partiprogram som var utgångspunkt i den socialdemokratiska kritiken under 
mellankrigstiden. Se t.ex. Molin, Hjort, Johansson & Lampers 2002, s.13 
191 Kennerström 1971 s.36 
192 Åmark 1986, s141, Molin K., Hjort M., Johansson A. W., Lampers L., 2002 s.121 
193 För SKP: s och SP: s olika syn på vilka som skulle ingå i deras enhetsfronter se t.ex. Kennerström 1971, s.31f, 
Olsson 1980, s.75 
194 Schüllerqvist B. 1992 s.155ff 
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denna linje.195 De skulle lyckas med sitt uppsåt. De nya ombudsmän inom LO som hade 

kontakten med de lokala avdelningarna från 1929 och framåt delade alla åsikten att LO borde 

engageras i partiets kamp mot kommunisterna.196 Samtliga personer på LO med kontakt med 

lokalavdelningarna hörde till denna generation av socialdemokrater. Samtliga hade dessutom 

praktiska erfarenheter av kommunistbekämpning. När LO:s ordförande Edvard Johansson dog 

1936 försvann också den sista som fortfarande i princip ansåg att LO borde förhålla sig neutralt i 

partistriderna.197 Därefter var det fritt fram för nästa generation av fackföreningsmän att driva 

den nya linjen fullt ut.  

   SKP:s stöd av non-aggressionspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen i augusti, och Sovjets 

anfall av Finland i november 1939 gjorde att de åkte ut i den politiska kylan. Följden av partiets 

agerande var dels ett enormt medlemsras, dels att SAP och de borgerliga partierna hamnade 

närmare varandra, med samlingsregeringen som följd. SAP:s ställningstagande för försvaret av det 

egna landet (och för den delen även Finland) spelade även det en stor roll. LO fick nu 

möjligheten att driva ut kommunisterna ur styrelserna ur avdelningar och centralorganisationer 

genom LO:s cirkulär 1144. Ett tillägg från metallindustriarbetareförbundet, ett förbund med 

många kommunistiska medlemmar, fråntog kommunister rätten till att kandidera till 

förtroendeposter även lokalt. LO:s berömda cirkulär och Metalls tillägg skulle dock bli en 

kortlivad framgång.198     

 

4.3.4 Striden om de fackliga centralorganisationerna  

 

… det finns nog en lojal reserv i ”de djupa 

tysta leden”. 

Socialdemokratisk förhoppning inför avdelnings-

valen  i Arvika FCO 1941.199 

 

Det enda ekonomiska stöd som en FCO kunde räkna med var agitationsbidrag, vanligtvis samma 

från år till år. Mot slutet av 1930-talet tillkom ett nyetableringsbidrag. För att få detta stöd krävdes 

att centralorganisationen motiverade anslaget genom en verksamhetsplan. Ursprungligen verkar 

stödet ha varit ämnat för att skapa nya avdelningar på platser där arbetarna fortfarande var 

oorganiserade. Speciellt i starka socialdemokratiska fästen som t.ex. Skåne fungerade stödet under 
                                                 
195 Schüllerqvist B., 1992 s.186-187 
196 Ibid. 
197 Även om Edvard Johansson redan tidigare blivit marginaliserad. Schüllerqvist 1992 s.192 
198 Viktigast i efterhand torde ha varit att man inför LO:s kongress 1941 inte hade någon som kunde mobilisera 
någon framgångsrik opposition. Denna kongress avskaffade medlemmarnas medbestämmanderätt vid 
avtalsförhandlingar och var i det stora hela mycket centralistisk. Se Höglund S., 1979 s.86, 92-94 
199 ARAB, LO, E08A, Arvika FCO Brev t. LO 21 februari 1941 
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hela tidsperioden i det stora hela just så. Av de inkomna motiveringarna framgår dock att även 

motverkandet av kommunister och syndikalister också var att betrakta som agitation. I synnerhet 

gällde detta Norrland.  Agitationsbidragets storlek avgjordes av centralorganisationens storlek och 

egna finanser, med ett viktigt undantag: kommunistbekämpning. När det hade gällt syndikalister 

hade agitationsbidraget i stort sett haft sin ursprungliga betydelse, den skulle tjäna till 

organisatorisk utvidgning, genom att skapa nya avdelningar och locka över syndikalister. När det 

gällde kommunister var det däremot inte organisationen det handlade om, i alla fall inte efter att 

den kommunistiska fackliga konkurrentorganisationen Enhetskommittén gått i graven 1928 och 

SKP splittrats 1929. Kommunisterna var redan medlemmar i LO-förbunden. Det handlade 

istället om LO-finansierad politisk kontroll. 

   De beviljade agitationsbidragen till centralorganisationerna följde alla samma mönster. Alla fick 

pengar, större centralorganisationer fick mer, de med god ekonomi mindre, de med många 

kommunister väldigt mycket. Speciellt efter att SKP stött Sovjets invasion av Finland och därmed 

gjort sig omöjliga i de flesta sammanhang, så måste LO:s utbetalningar ha skjutit i höjden.200 

Cirkulär nummer 1144 ”Enad front mot kommunismen” tillsammans med Metalls tillägg innebar att 

kommunisterna sparkades ut från avdelningars och centralorganisationers styrelser. Så gott som 

samtliga FCO kunde i de rapporter som avkrävdes i frågan redovisa att cirkuläret hade tillämpats 

till fullo. 

 

Om jag inte tar fel, så består dock styrelsen numera inte av mer än högst två kommunistiska ledamöter. Men 

t.o.m. detta är ju allt för mycket. 201 

 

… kommunisterna lade beslag på ordförandeposten i metalls avd. 18. Att sedan rösterna förklarats ogiltiga har 

inte förbättrat deras humör.202 

 

Ansökningarna om bidrag från LO speglar arbetsinsatsen som krävdes för att hålla 

kommunisterna ute.  Centralorganisationerna fick betalt efter utförd tjänst, här ett exempel från 

Göteborg. 

 

Bland uppgifterna vilja vi särskilt framhålla vårt arbete med att utestänga kommunisterna från de fackliga 

förtroendeuppdragen, luftskyddsverksamheten och arbetet för Finland.203  

                                                 
200 Intressant vore att någon gång ”följa pengarna”, dvs. studera LO:s utbetalningar under denna tid. 
201 ARAB, LO, E08A, Fryksände (Torsby) FCO Brev t. LO, odat., 1940 
202 ARAB, LO, E08A, Arvika FCO Brev t. LO 21 februari 1941 
203 Bidragsansökan från Göteborgs FCO 1940. Anslaget som beviljades var 2000 kronor, vilket motsvarar ca 45000 
kr i dagens penningvärde. ARAB, LO, E08A, Göteborgs FCO Brev t.  LO 15 april 1940 (anslagssumma antecknad i 
blyerts). Liknande betalningar för samma ändamål förekommer från 1935 och framåt, vanligen 5000kr/år. T.ex. 
ARAB, LO, B02,  LO Brev t.  Göteborg FCO, 12 januari 1935 
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De övriga arbetsuppgifterna som Göteborgs FCO nämner i exemplet ovan återkommer jag till.   

    När det gällde kommunister generellt så var linjen kompromisslös. När det däremot gällde 

kommunister som FCO-styrelsen kände personligen var tonen ofta en annan. I ett känt fall där 

kommunistiska hamnarbetare tillhörande Gudmundrå (Kramfors) FCO förlorat sina arbeten på 

grund av sina politiska övertygelser kunde de ändå få stöd av FCO: 

 

En av de avskedade satt under fjolåret med i fackl.centrals styrelse och hans uppträdande där gav ej anledning 

till minsta anmärkning. […] Vårt omdöme om honom är enhälligt att det är en duktig karl och tror honom ej 

om kunna begå sabotage, spioneri o.dyl., men det är ju endast antagande…204 

 

En tanke som verkar ha delats av flera FCO-styrelser var att kommunisterna skulle behandlas 

lika. I Gudmundrå FCO vars medlem avskedats i exemplet ovan, menade man att om 

kommunister skulle avskedas hos dem så borde samma sak gälla överallt, ”ty vi tror ju att 

kommunister äro bolsjeviker oberoende av i vilken landsända de äro bosatta”.205 Liknande tankar 

uttryckes senare i Hälsingborgs FCO när cirkulär 1144 började rinna ut i sanden. 

 

Rättfärdigheten kräver ju att alla kommunister behandlas lika, i synnerhet som frågan [att inte få kandidera till 

förtroendeuppdrag min anm.] ej är av personlig natur. Båda omskrivna kommunister äro rent personligt sett 

folk mot vilka ej kan göras någon anmärkning. Det enda felet är att de äro kommunister.206 

 

Anledningen till att cirkulär 1144 inte kom att upprätthållas var såklart främst det förändrade 

världsläget efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen 1941. De svenska kommunisterna kunde åka 

snålskjuts på Röda armén tillbaka till politisk anständighet. Men också en plump i protokollet 

möjliggjorde de svenska kommunisternas fackliga återtåg. Då inte alla förbund tillämpande 

cirkuläret lika nitiskt som Metalls tillägg krävd, så kunde kommunistiska medlemmar från andra 

förbund väljas in i FCO, varför utestängandet av just kommunistiska metallarbetare blev svår att 

                                                 
204 ARAB, LO, E08A, Gudmundrå FCO Brev t. LO, 9 mars (?) 1940.  Fallet behandlades i den s.k. 
Sandlerkommissionen SOU 1948:7 (som bland annat granskade säkerhetspolisens arbete). Arbetarna hade inte blivit 
beviljade passerkort av länsstyrelsen och därmed blivit avskedade. (eftersom de då inte kunde komma in på 
arbetsplatsen). Gudmundrå FCO hade av brevet att döma ingen sympati för kommunister i stort. Vad man vände sig 
mot var att det inte var samma regler över hela riket.  Av LO utlovades efter kontakt med 
Transportarbetareförbundet, länsstyrelsen och arbetsgivaren att försöka ordna fram nya jobb, samt att inte tillsätta de 
vakanta tjänsterna på stuveribolaget. Däremot fick de inte något trakasseringsunderstöd från 
Transportarbetareförbundet, vilket formellt hade varit en möjlighet. ARAB, LO, B02, LO Brev t. Gudmundrå FCO, 19 
mars 1940.  Att Gudmundrå FCO tog ställning för sin avskedade medlem talar för att de inte var inblandade i 
övervakningen av i alla fall de här aktuella kommunisterna, vilket styrker Molins tolkning av händelsen. Molin K., 
1982 s.37 
205 ARAB, LO, E08A,Gudmundrå FCO Brev t. LO,  9 mars (?) 1940. 
206 ARAB, LO, E08A, Helsingborgs FCO Brev t. LO, 17 april 1943 
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argumentera för.207  Dessutom tillämpades en taktik av kommunisterna att föra fram kandidater 

som formellt inte var medlemmar i partiet vilket ytterligare gjorde cirkulär 1144 tandlöst. 

   Göteborgs FCO:s ledning, som hade lagt ner stor möda för att få bort kommunister ur de 

lokala styrelserna, analyserade förändringen korrekt. 

 

Vid de fackliga årsvalen i början av 1940 blevo kommunisterna utslagna praktiskt taget överallt … deras 

försvar av pakten mellan Sovjet-Unionen och Tyskland samt Sovjet-Unionens anfallskrig mot Finland var då i 

var mans medvetande. … Nu synes en viss – och åtminstone i Göteborg påtaglig – förändring ha ägt rum 

beträffande kommunisternas inflytande bland fackföreningsfolket. 208 

 

 Vad kommunisterna riktade in sig på var att kritisera saker som ett större flertal kunde skriva 

under på. Prisstegringar, arbetslöshet och att förbunden inte förhandlade upp lönerna ens i 

branscher i högkonjunktur, skapade ett missnöje som kommunisterna visste att utnyttja.209 Häri 

låg också kommunisternas kanske viktigaste roll i den svenska arbetarrörelsens historia. De var 

enligt en samstämmig forskarkår framförallt en ”missnöjesartikulator”.210  Det var i sammanhang 

då de lyckades formulera en kritik som även en större del av fackets medlemmar delade, som de 

utgjorde ett reellt hot mot LO. Under mellankrigstiden hade lönesänkningar och 

arbetslagstiftning varit tacksamma ämnen för opposition. Under kriget var det främst två ämnen 

som engagerade: Det första var ramavtalet mellan LO och SAF som formellt kopplade 

löneökningar till prisstegringen men där lönerna i praktiken halkade efter. Det andra var 

lönestoppet 1942, som frös lönehöjningarna.211 Att kommunisterna genom sin kritik av 

lönenivåerna samlade åhörare även utanför de egna leden var uppenbart. Flera 

centralorganisationer rapporterade detta. 

 

Enär ramavtalet framkallat ett missnöje, som kan vara fullt förståeligt, … kan detta ramavtal också bli ett 

tacksamt objekt för vissa ytterlighetsriktningar [läs kommunister min anm.], att på arbetsplatserna föra en 

propaganda mot LO:s ledning, som starkt skadar sammanhållning och lojalitet inom fackföreningsrörelsen.212 

  

Att skjuta in sig på samlingsregeringens utrikespolitik var även det ett tacksamt ämne. 

Propagandarådet, som var de inom LO som skulle samla informationen från FCO, hade även 

kontakt med partimedlemmar lokalt och kunde sålunda få in rapporter som den här : 

 

                                                 
207 Ibid. 
208 ARAB, LO, E08A, Göteborg FCO Brev t. LO, 25 januari 1941 
209 Ibid. 
210 Korpi W., 1978, s.299, se även Olsson T., 1980, s. 30 
211 Olsson L. & Ekdahl L., 2002, s.79 
212 ARAB, LO, E08A, Kiruna FCO Brev t. LO 15 februari 1941. 
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I Lidköping befarar man också vissa framgångar för kommunisterna icke på grund av den lokala styrelsen 

men fastmer som följd av den statliga politiken, uppenbar nonchalans gentemot framställningskrav rörande 

avlägsnandet av nazister ur statsledningen och vissa eftergifter till den minst uppskattade av de krigförande 

parterna.213 

 

Bland de ”eftergifter” som brevet från partidistriktet i Skövde nämnde fanns sannolikt 

transiteringen av tyska soldater, en av de frågor som kommunisterna kritiserade och där de kunde 

nå en större publik.214 Det var alltså i sådana sammanhang, när kommunisterna lyckades att göra 

sig till talesmän för en mer allmän opposition, som de var reellt farliga för SAP och LO.  Potentiellt 

farliga var de däremot hela tiden, av de inkomna rapporterna att döma.  

   Själva organisationen i FCO kunde i sig utgöra medlet för att bli av med kommunistiskt 

inflytande inom den lokala fackföreningsrörelsen. Ett exempel utgör Luleå FCO som ombildades 

tre gånger under den här aktuella perioden.215 Eftersom den centralorganisation som skapats 1928 

tagits över av kommunister och socialdemokratiskt dominerade avdelningar stod utanför FCO, 

vände sig LO 1935 till sin ombudsman för Norrland med uppmaningen. 

 

…det skall bildas en ny centralorganisation i Luleå av de avdelningar som hittills stått utanför…  

Denna uppgift får Du nu taga på dina axlar och Du får inte unna Dig någon ro förrän saken är ordnad och 

klar. Du får sålunda omedelbart gripa Dig verket an för att nu gäller det att en gång för alla göra slut på det 

sillénkommunistiska inflytandet inom den fackliga rörelsen på denna plats.216 

 

Luleå utgör ett av de klaraste exemplen på att skapandet av fackliga centralorganisationer också 

kunde ske efter centrala direktiv.217 LO behövde starka fästen i Norrland, att utgå ifrån i den 

fortsatta kampen mot kommunisterna i fackföreningarna. Av agitationsbidragen till Luleå samt 

motiveringarna för dessa framgår att de oproportionerligt stora bidragen helt hade att göra med 

att Luleå, liksom Piteåbygdens FCO, skulle motverka kommunistisk aktivitet även i Norrlands 

                                                 
213 ARAB, LO, E08A, H. Claesson SAP partidistrikt Skövde Brev t.  LO, 20 juli 1942, Liknande Skövde FCO Brev t. LO, 
12 februari 1943 
214  En liten notis i sammanhanget: eftersom FCO hade rapportering som en av sina huvuduppgifter, så fick man 
även in rapporter om 32 plomberade tyska vagnar på väg till Norge, som tagit inlandsbanan dit (inte kortaste vägen). 
Kiruna FCO, som var de som lagt märke till tågen, utan att veta vad det rörde sig om fick rådet från LO att hålla tyst 
om nyheten, varpå Kiruna svarade att de tyckte det var ”sykologiskt oklokt att låtsas som det regnar”. ARAB, LO, 
E08A,Kiruna FCO Brev t. LO, 2 maj 1940, ARAB, LO, B02, LO Brev t.  Kiruna FCO, 9 maj 1940, LO � Kiruna FCO, 5 
augusti 1940 
215 Närmare bestämt 1928, 1935 och 1940. 1940 med hjälp av Valter Åman personligen, se: Molin 1982, s.36 Den 
sista gången troligen utan framgång (se nedan bild 3) 
216 ARAB, LO, B02, LO (Fritiof Thunborg) Brev t. ombudsman Henrik Nilsson, Luleå 8 jan 1935. Understrykning i 
originalet. 
217 ARAB, LO, E08A, Luleå FCO brev t. LO 17 december 1935  
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inland, med sikte på Kiruna och Arvidsjaur, ett område som av de lokala ombudsmännen 

betraktades som ett ”halvt kriminellt inriktat kommunistträsk”218. 219 

    Att gå ”omvägen” via en regional ombudsman, en arbetarkommun eller ett partidistrikt för att 

få en centralorganisation i socialdemokratiska händer var i Norrland mer regel än undantag och 

bildade mönster för resten av landet. Även om Norrland var speciellt, särskilt under andra 

världskriget då förvarsmässiga och politiska intressen geografiskt sammanföll, så går mönstret 

igen.220 Den som begärde medel till kommunistbekämpning fick under 1930 och 40-talen alltid 

pengar.  Tydligen var detta inte grundtanken med finansieringen. Snarare verkar man från LO ha 

hoppats på ekonomiskt självständiga centralorganisationer. Agitationsbidraget skulle vara 

tillfälligt, och förknippat med det organisatorisk arbetet.221 Permanenta utbetalningar av 

agitationsbidrag verkar ha vuxit fram successivt, mer motiverade av partipolitiska än 

organisatoriska skäl, även om de ofta sammanföll. Ändamålen med bidragen kunde sålunda 

formuleras som såhär, i ett tidigt exempel från Norrland: 

 

[dels] organisering av de stora arbetaregrupper som ännu stå oorganiserade och dels bekämpa bolsjevismen.222 

 

Själva metoden för att bekämpa ”bolsjevismen” var oftast att försöka ordna majoritet vid 

avdelningarnas och FCO:s årsmöten då de lokala ombuden valdes. Uteslutning eller 

ogiltigförklarande av röstning var de olika förbundens sak att sköta, vilket användes flitigt i 

                                                 
218 ARAB, LO, E08A, Piteå Tidning Ab (Oläslig signatur) Brev t. LO 25 oktober 1934 Möjligen författat av en av de 
många fackliga redaktörer som deltog i propagandaarbetet för LO:s räkning. Liknande kontakter är kända från bl.a. 
Västervik  
219 ARAB, LO, E08A,Pitebygdens FCO Brev t. LO 13 oktober 1941. Brevet redovisar för ett bidrag på 1000kr/år, åren 
1939-1941. Även ARAB, LO, E08A,  Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt (Luleå) Brev t. LO, 9 december 1941 om 
samarbetet med Pite-bygdens FCO för en kampanj ”inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar för att vi skola få 
därvarande centralorganisation i pålitliga händer” 
  Angående Arvidsjaurs FCO så var det den enda FCO i Norrland som 1940 fortfarande var i kommunistisk regi. 
Lodenius nämner i det här sammanhanget ett brev från LO till Arvidsjaur i april 1942 om avslag på begäran om att få 
propagandamaterial (Lodenius 2002 s.192) och använder LO:s motivering (att Arvidsjaur styrdes av kommunister) 
som belägg för att Propagandarådets antikommunistiska verksamhet inte skulle ha varit känd bland de fackliga 
centralorganisationerna. Emellertid handlar det i brevet från Arvidsjaur inte om ”propagandamaterial” som Lodenius 
hävdar, utan om få sköta propagandan, i det här fallet syftande på organiseringen av nya medlemmar. Således måste 
Arvidsjaurs FCO ha upptäckt att den lokala organiseringen sköttes av andra (närmare bestämt av partidistriktet och 
Pite-Bygdens FCO som nämnts ovan). Att ta det som intyg på kommunistiska medlemmars eventuella ovetande om 
att de motarbetades centralt håller därmed inte. Feltolkningen beror sannolikt på att Lodenius använt sig av 
sekundärkällor (Lodenius 2002, s 346, not 208).ARAB, LO, E08A, Arvidsjaur FCO Brev t. LO 7 april 1942, ARAB, 
LO, B02,  LO, propagandarådet Nils Goude  Brev t. Arvidsjaur FCO 15 april 1942.  
220Kommunisternas starka ställning i Norrland utgjorde alltså dels ett partiproblem, dels ett försvarsproblem 
eftersom militären räknade med att ett eventuellt anfall av Sovjetunionen skulle komma just där det fanns många 
potentiella medlöpare. Se Molin 1982, s.42 
221 ARAB, LO, B02, LO Brev t. Stockholms FCO 14 jan 1930. Stockholms FCO hade begärt pengar till att reorganisera 
De Arbetslösas Förening, för att undanröja de arbetslösa kommunistiskt inflytande. Av svaret framgår att de 2000 kr 
man fick för besväret inte skulle ses som en permanent utbetalning. 
222 ARAB, LO, E08A, Pite-Bygdens (Munksund) FCO Brev t. LO 1 september 1933 Understrykning i originalet. 
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kölvattnet av cirkulär 1144 men erbjöd, som framgått, inte någon lösning på sikt. Att ordna 

majoritet var därmed den mest framkomliga vägen. Därmed inte sagt att det var lätt. 

 

Vid de årsmöten som hållits ha det ibland varit rena slumpen som gjort att vi kunnat hålla våra ställningar. 

Som exempel kan nämnas att vid en av våra större avdelningars årsmöte var det ett strömavbrott som räddade 

situationen.223 

 

Vi soc.dem. hade under förra året majoriteten med endast en rösts övervikt. Och fanns det tillfällen då jag inte 

vågade lysa ut möten utan att jag gjort mig underrättad om att alla våra ombud hade tillfälle att komma.224 

 

För att kunna ordna majoritet gällde det att veta de lokala styrkeförhållandena och sådan kunskap 

kunde centralorganisationerna förmedla, om de låg i ”rätta” händer. Så komplicerat och samtidigt 

så trängande var det att få kontroll över de fackliga centralorganisationerna att det krävde en ny 

organisation. Vad som behövdes var de lokala propagandaledare som LO dragit upp riktlinjerna 

för redan innan kriget. Propagandaledarna skulle förmedla informationsmaterial från LO och 

därmed motverka kommunistisk agitation. Visserligen hade så gott som alla centralorganisationer 

propagandaledare, men tanken var att även att avdelningarna skulle ha sådana, vilket inte hade 

realiserats. Beredskapen med de ständiga inkallelserna hade förhindrat mycket av verksamheterna, 

trots uppmaning från LO att välja sådana styrelser där medlemmarna var över 45, och inte skulle 

komma att kallas in.225 För att göra ont värre, så var Folkets Hus ofta under ”militärockupation”, 

dvs. tjänade som förläggning.226 Flera centralorganisationer stod alltså utan lokal, utan permanent 

styrelse, och med inkomster som varierade efter inkallelseorderna. Någonting behövde göras.  

    För att förstå hur systemet av fackliga centralorganisationer fick sin slutliga form går det inte 

enbart att se till centralorganisationerna som sådana. LO:s trängande behov av att rensa ut 

kommunister hade även att göra med centralorganisationernas involvering i försvarsarbetet.  

 

                                                 
223 ARAB, LO, E08A, Kalix FCO Brev t. LO 4 maj 1945 
224 ARAB, LO, E08A,Sävsjö FCO Brev t. LO 18 mars 1939 
225 ARAB, LO, E08A, Emmaboda FCO verksamhetsrapport 1940, Forshaga FCO verksamhetsrapport 1940, Strömstad FCO 
verksamhetsrapport 1940 Vingåkers FCO verksamhetsrapport 1940 
226 T.ex. ARAB, LO, E08A,Klippan FCO verksamhetsrapport 1940. Bollnäs FCO verksamhetsrapport 1940, Vingåkers FCO 
verksamhetsrapport 1940, Nynäshamns FCO Brev t. LO, 3 mars 1941. 
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4.4 Kommunistbekämpning, samarbete med militären och kontaktmannaorganisationens 

tillkomst under Andra världskriget 

 

Arbetets söner, sluten nu alla 

    vänskapsförbund med vårt naziparti 

    Stalin den store behagat befalla 

    att vi med Hitler nu vänner ska bli 

    Upp stalinister och visa ert mod! 

    Riket som flöt utav arbetarblod 

    ska vi försvara, och vi ha ju vana 

    att byta åsikter morgon och kväll. 

    Så att gå fram under hakkorsets fana 

 blir ju för oss blott en ren bagatell. 

    Antikommunistisk nidvisa 1939.227 

4.4.1 Bakgrund 

SKP:s försvar av non-aggressionspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen, samt deras försvar 

av Sovjetunionens invasion av Finland 1939, försämrade deras ställning  katastrofalt.228 I juni 

1941 hamnade SKP åter på ”rätt sida” i och med Tysklands anfall mot Sovjetunionen. Man 

kunde då åter flytta fram sina positioner inom fackföreningsrörelsen. För Socialdemokratin var 

detta ett problem på flera sätt, som alla involverade de fackliga centralorganisationerna.  Vad som 

här följer är en redogörelse för centralorganisationernas medverkan i förvaret, samt dess 

kopplingar till kommunistbekämpningen. 

 

4.4.2 Att inte sätta vapen i händerna på kommunister 

Det militära verksamhet som de fackliga centralorganisationerna deltog i och skapade var 

hemvärnet, luftvärnet och arbetet med den civila arbetskraften till Finlands försvar. I de sammanhangen 

var vikten av att veta vem som var kommunist ytterst stor.  

   Efter en viss tvekan över huruvida fackföreningsmedlemmarna skulle ställa upp inom det 

frivilliga luftvärnet fattades i oktober 1939 beslut om aktiv medverkan från 34 

centralorganisationer runt om i landet.229 De fackliga centralorganisationerna var de i 

                                                 
227  ”Uppsala Fackliga Centralorganisation 50 år” Lundmark 1966 s 37. Författare anges vara Rickard Sjöholm från 
Folkets dagblad. 
228 Molin K., 1982 s.21 
229  Mötet nämnt i Stockholms fackliga centralorganisations luftskyddsbyrå Brev t. LO, 4 december 193 ARAB, LO, E08A. 
Tvekan från LO uttryckes i ett brev från LO till Jönköping FCO ”Vi hysa … den uppfattningen att det säkerligen 
kommer att ställa sig tämligen svårt att kunna få någon mera allmän uppslutning kring en sådan fråga inom 
fackföreningarna” ARAB, LO, B02, LO Brev t. Jönköping FCO, 20 februari 1939. Jönköpings FCO hade fått frågan av 
Landshövdingen i Jönköpings län. ARAb, LO, E08A, Jönköping FCO Brev t.  LO 15 februari 1939. Liknande förlag från 
landshövdingen i Västernorrlands län rapporterades från Härnösand ARAB, LO, E08A, Härnösands FCO Brev t. LO 5 
maj 1939. 
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lokalsamhället som främst hade möjlighet till stödverksamhet, så önskan om deras medverkan var 

helt naturlig. Att Göteborgs FCO i ett tidigare citerat exempel anförde arbetet med att hålla 

kommunisterna utanför luftvärnet som skäl för ökade bidrag från LO ska förstås i detta 

sammanhang.230  

   Också enrollering av finlandsfrivilliga, var något som centralorganisationerna kunde ta på sig, 

”så att inga förrädare kommer med” 231, som ordföranden i Malmö FCO uttryckte det. 232 Genom 

cirkulär nr. 1173 i april 1940 gick slutligen LO ut med uppmaning om att delta i bildandet av 

hemvärnsenheter,  ett cirkulär som avslutades med orden: 

 

Det faller av sig själv att uppsikt måste utövas för att hindra, att nazister och kommunister anslutas till 

hemvärnsorganisationerna.233  

 

Samarbetet med militären skedde även på en högre nivå. Propagandarådet upprätthöll kontakt 

med höga militärer och hjälpte till med att motverka kommunistisk agitation vid förläggningarna 

speciellt i Norrland.234 På central nivå hade SAP och försvarsmakten ”funnit varandra” redan 

1939, inte minst i det som skulle bli Civilförbundet folk och försvar.235 I samband med mobiliseringen 

kom även de personer som mer konkret arbetare för att motverka femtekolonnare inom fack och 

förvar att samarbeta mot en gemensam fiende.236  Av allt att döma blev de kontakter som därmed 

knöts viktiga även för framtiden.237  

 

4.4.3 Ett (k) i marginalen238 

Att rapportera in enskilda medlemmars politiska övertygelse gjordes av samvetsgranna 

socialdemokratiska ombud i FCO vid behov. Exempel på sådan rapportering finns från 1928 och 

                                                 
230 Se ovan  
231 ARAB, LO, E08A, Malmö FCO Brev t. LO, 28 november 1939. (Mysko, den 28:e november 1939 hade ju inte Finska 
vinterkriget brutit ut än)  
232 Huruvida man här samarbetade med säkerhetspolisen, som också höll uppsikt över de frivilliga har inte framgått. 
Jmfr. Molin,  1982, s.52 
233 ARAB, LO, B03, LO cirkulär nr. 1173 23 april 1940 
234 ARAB, LO, B02, Valter Åman Brev t. Major Nordkvist, fältpost 40 200 18 januari 1940 Brevet nämner flera liknande 
kontakter. Jfr. Molin K., 1982, s.201 
235 Hjort, 1998 , s.12 
236 ARAB, LO, B02, Valter Åman Brev t. Major Nordkvist, fältpost 40 200, 18 januari 1940 
237 ARAB, LO, B02, Valter Åman � Major Nordkvist, fältpost 40 200, 18 januari 1940 Ur denna brevväxling framgår 
också att Valter Åman diskuterat frågan om upplysningsverksamheten med en major Petri, krigshögskolans rektor. 
Petri, som i äldre uppslagsverk betraktas som des svenska hemvärnets fader, var med på det möte inom 
Civilförbundet Folk och Försvar, som av SAP:s tidigare partisekreterare Sven Andersson utgjorde startskottet för det 
som skulle bli IB.  (Lampers 2002, s. 71). Petri var över huvud taget en av de första att få kontakt med likasinnade 
inom SAP (Hjort, 1998 s.12). Likheterna med det som senare skulle bli IB är själva problemställningen (kommunister 
inom förband och försvarsindustri), samt det tidiga persongalleriet (se vidare kapitel 4.4.4). 
238 Små ”k” i marginalen var det sätt som den stora undersökningen av FCO-styrelsernas politiska sammansättning 
1945 markerade tillhörigheten till ett visst parti (se nedan). Traditionen måste ha varit äldre än så då det första 
exemplet i det källmaterial som här har använts är från 1928. 
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framåt i källmaterialet.239 Någon central registrering av de kommunister som rapporterades fanns 

sannolikt aldrig, eftersom det inte behövdes. De fackliga centralorganisationerna rapporterade på 

förfrågan.  

 

                          
 Bild 3. Exempel på inrapportering av kommunistiska representanter i FCO.240 

 

Att veta vem som var vem bland kommunisterna torde inte ha intresserat LO, däremot hur 

många de var till antalet, för att se om det var möjligt att uppnå en socialdemokratisk majoritet. 

Namnen behövdes bara i samband med kontakten med förbunden för att de i sin tur skulle 

kontakta avdelningarna som valt kommunistiska ombud till FCO. Att vissa centralorganisationer 

dessutom lade till adresser till de kontrollerade torde ha varit ett utslag av överdriven nit.241 Nej, 

det viktiga var styrkeförhållandena och sådan rapportering återfinns i källmaterialet från hela den 

aktuella perioden. Vanligen var rapporteringen mycket enkel; i stil med ”val har ägt rum och 

kommunister ha blivit majoritet i styrelsen”242, eller enkla notiser om att socialdemokraterna hade 

”trygg majoritet”243. Sådan rapportering var säkert välkommen, men så småningom inte längre 

                                                 
239 ARAB, LO, E08A, Örnsköldsvik FCO Brev t. LO, 30 maj 1928. 
240 ARAB, LO, E08A, Luleå FCO Brev t. LO, Propagandarådet (Nils Goudé) 20 november 1941 
241 ARAB, LO, E08A, Hudiksvalls FCO Brev t. LO, 27 februari 1940 
242 ARAB, LO, E08A, Södertälje FCO Brev t. LO, 28 mars 1928. Även t.ex. Värnamo FCO Brev t. LO, 14 december 1934 
243 ARAB, LO, E08A, Varbergs FCO Brev t. LO odat 1934.   
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tillräcklig. Rapportfunktionen skulle istället komma att läggas på utsedda ombudsmän och 

kontaktmän. Det var denna förändring som skulle utgöra slutpunkten för de fackliga 

centralorganisationernas utveckling. 

 

4.4.4 Kontaktmännen 

De kontaktmän eller arbetsplatsombud som SAP och LO höll sig med ute i landet har fått störst 

uppmärksamhet i studiet av den militära övervakning av kommunister som allmänt går under 

beteckningen IB. Denna övervakning ligger emellertid tidsmässigt utanför denna uppsats. Att 

kontaktnätverket som SAP och LO byggt upp var grundbulten i övervakningen är redan känt. 

Intressant i detta sammanhang är enbart dess kopplingar till den tidigare 

kommunistbekämpningen via FCO och dess betydelse för centralorganisationernas utveckling 

   Tidigare forskning förknippar uppbyggnaden av kontaktmannanätverket framförallt med den 

stora Metallstrejken 1945.244  Det är emellertid felaktigt. Den utlösande faktorn var inte strejken 

eller Metalls kongress året innan, som förebådade konflikten. Inte heller var det kommunisternas 

valframgångar 1944 som utgjorde startskottet. Istället var det avdelningsvalen inom Metall under 

månadsskiftet januari februari 1944 som fällde avgörandet.245  I en pm från propagandarådet i 

början på mars samma år, gick man igenom de synpunkter som Metallarbetareförbundet haft 

gällande den lokala propagandan.246 Tydligen hade man från förbundet underrättat sig om de 

kommunistiska framgångarna i avdelningsvalen och kunde ana vart det barkade, då avdelningarna 

senare skulle välja ombud till förbundskongressen och missnöjet med lönerna var allmänt. Ett 

missnöje som skulle komma att leda till en av de största strejkerna i Sveriges historia. I 

Propagandarådets pm gavs en kort redogörelse för hur läget såg ut och vad som borde göras. 

Man behövde: 

 

… bygga upp en organisationsapparat, som i olika sammanhang kan vara i aktion. Antingen det gäller 

spridning av litteratur, eller det allmänt fortlöpande upplysnings- och propagandaarbetet inom avdelningarna 

och de fackliga centralorganisationerna, är det avgörande huruvida lämpligt och kunnigt folk utöver landet 

står till förfogande , beredda att rycka in i arbetet247 

 

                                                 
244 Lampers 2002, s 271f   
245 Att det var då som bollen sattes i rullning är känt från tidigare forskning, mindre känt är hur pass snabbt den 
redan 1944 rullade.  
246 ARAB, LO, E08A, PM angående metalls ”P.M. angående propagandaverksamheten inom fackföreningsrörelsen” (titelsida 
saknas) Propagandarådet 7 mars 1944. Vad som talar för tolkningen att det var avdelningsvalen som var det avgörande 
är förstås tidpunkten. Årsmöten där de lokala styrelserna valdes hölls vanligen i slutet av januari eller i början av 
februari. 
247 ARAB, LO, E08A, PM angående Metalls ”P.M. angående propagandaverksamheten inom fackföreningsrörelsen” (titelsida 
saknas) Propagandarådet 7 mars 1944. Materialet återfunnet i den inkommande korrespondensen från FCO. 
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De lämpliga och kunniga var ursprungligen tänkta att vara de lokala propagandaledarna. Som 

tidigare nämnts fanns sådana ledare inom de flesta FCO. Över 4000 personer hade utbildats för 

denna roll, vilket måste ha innefattat även avdelningarnas medlemmar.248 Tydligen var inte det 

tillräckligt många. FCO:s propagandaledare skulle samarbeta med avdelningarnas 

propagandaledare och det var denna sista kugge, ute på arbetsplatserna, som saknades i 

propagandamaskinen.249 Avdelningarna valde inte propagandaledare som de skulle, trots 

uppmaningar.250 LO och propagandarådet saknade därmed ”en effektiv distributionsmetod”251 för 

att nå ut med sin propaganda. Då kommunisterna hade sina starkaste fästen inom just Metall, det 

största och viktigaste LO-förbundet, koncentrerades de fortsatta planerna för propagandan till 

detta förbund. 

 

 Beträffande det speciella bekymmer Metall anför, när det gäller kommunisternas verksamhet, föreslå vi i syfte 

att informera såväl talare som vissa av våra medlemmar på arbetsplatserna, 

       att propagandarådet ombesörjer, att den kommunistiska pressen och övrigt kommunistiskt material 

fortlöpande följes 

       att på grundval därav svar utarbetas i en lättillgänglig och offensiv anda 

 att dessa svar distribueras i första han till de personliga adresser c:a 7.000, till vilka ”Information och 

argument” [urspr. ett informationsmaterial till lokala talare min anm.,] utgår, och vidare till de adresser Metall 

kan ge anvisning på, d.v.s. bl.a. den kader av medlemmar, som finnes i Stockholm och som väl kan utvidgas 

att omfatta även andra platser i landet.  

 

Sagt och gjort. Propagandarådet anställde en medarbetare på heltid för att hålla koll på den 

kommunistiska pressen.252 Det andra steget är emellertid det intressantaste i detta sammanhang; 

utvidgningen av ”kadern”, som det kallades med en militär term. För det ändamålet anställde 

propagandarådet ordföranden i Örebro FCO, Folke Allard, som länsombudsman för Örebro 

län.253 Titeln till trots skulle Allard bli verksam över hela landet.254 Det var först nu som systemet 

med fackliga centralorganisationer fick sin slutliga form. 

                                                 
248 Ibid. 
249 Ibid. 
250 ARAB, LO, B04, Propagandarådet utgående cirkulär till förbundsstyrelserna 22 september 1941. 
251 ARAB, LO, E08A,PM angående Metalls ”P.M. angående propagandaverksamheten inom fackföreningsrörelsen”  (titelsida 
saknas) Propagandarådet 7 mars 1944 
252 ARAB, LO, A05, Protokoll Propagandarådet 13 november 1944  
253 Allard började sin anställning i maj 1944, omnämnt i ARAB, LO, A05, Örebro FCO Brev t. LO, propagandarådet, 15 
maj 1944.  
254 Då Allard var heltidsanställd, med traktamente, så reste han flitigt. För maj månad 1945 rapporteras om 
verksamhet från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder ARAB, LO, E08A, ”Rapport över verksamheten som facklig 
länsombudsman för maj månad 1945”, Folke Allard Brev t.  LO, propagandarådet 1945 
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    Uppgifterna för länsombudsmannen var att ordna fram de propagandaledare i FCO, 

avdelningar och arbetsplatser, som de lokala medlemmarna inte kunnat eller önskat ordna.255 

Allard skulle även föra register över de ”kadermän” som skulle engageras i kampen mot 

kommunisterna och förse dessa medarbetare med material.256 Genom Allards månadsrapporter 

till propagandarådet kan man se att informationskanalerna ner till arbetsplatserna nu var allt för 

viktiga för att upprätthållas av lokala förmågor. Likaså krävde den lokala 

kommunistbekämpningen en central ledning. I fortsättningen var det ombudsmännen som skulle 

organisera arbetsplatsombuden, och det var Allard som hjälpte till att rensa ut kommunisterna ur 

de lokala styrelserna. Genom samarbete med de lokala socialdemokratiska arbetarekommunerna 

och ungdomsklubbarna värvades medarbetare.257 Man gjorde uppskattningar över 

styrkeförhållandena och lade upp planer för hur man skulle uppnå majoritet vid de fackliga 

valen.258 Det första exemplet på denna nya ordning torde vara Karlskoga FCO. Allard kunde i 

mars 1945 rapportera: 

 

Karlskoga besökte jag den 21 och 22 mars och hade då ett sammanträde med alla pålitliga 

(socialdemokratiska) ombud i F.C.O. … Vi gjorde då upp ”ritningarna” till en ny styrelse…259 

 

Företaget lyckades, och Allard kunde rapportera till propagandarådet den 25 mars om 

framgångarna. Lodenius, som återger det telegram som skickades i sammanhanget, tolkar 

detsamma som att det var Karlskoga FCO som själva skött utrensningen.260 Det stämmer inte. 

Från och med tillsättandet av länsombudsmannen Allard ordnades även det lokala 

utrensningsarbetet av experter. Inte tillfälligt som tidigare hade varit fallet, utan permanent. 

Segertelegrammet skulle bli det första av flera liknande.261  

          

                                                 
255 ARAB, LO, E08A, ”Betr. t.f. ombudsman i Örebro.” odat. sannolikt maj 1944 Dokument funnet bland  inkommande 
korrespondens från FCO.  
256 Ibid. Upprättandet av centrala register över de lokala medarbetarna anses av Lampers inte ha förekommit innan 
1955 (Lampers 2002, s. 106).Tydligen fanns sådana register tidigare. Enligt dokumentet från propagandarådet skulle 
propagandarådet och Folke Allard inneha varsin kopia av ett sådant register. I Lampers fall gäller det dock tiden efter 
att SAP tagit över verksamheten. 
257 ARAB, LO, E08A, ”Rapport för juli månad” Folke Allard � LO propagandarådet, odat. sannolikt 1944 Rapporten 
återfinns i den inkommande korrespondensen från FCO för 1944. Samtliga rapporter från 1945 är daterade med 
årtal. Att Allards verksamhet vid det här laget var i full gång styrks även av ARAB, LO, E08A, Örebro FCO, Folke 
Allard Brev t.  LO, propagandarådet, 14 november 1944  
258 Ibid. 
259 ARAB, LO, E08A, ”Rapport för mars månad 1945 över verksamheten som facklig länsombudsman” Folke Allard � LO, 
propagandarådet, odat. 1945 Understrykning, parentes och citationstecken i originalet. 
260 Lodenius 2002, s.251 
261 Dessa faller dock utanför uppsatsens tidsram.  
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Bild 4. Telegram skickat från Folke Allard till Propagandarådets sekreterare Gustav Wahlberg om utrensningen av kommunister i 

Karlskoga FCO.262 

 

Att Allard inriktade sig på just Karlskoga FCO i det första exemplet på den nya given, har 

sannolikt sin förklaring i att produktionen på orten helt dominerades av vapentillverkaren Bofors 

AB. 

    Folke Allard inledde detta arbete redan under sommaren 1944. Det fanns alltså ett embryo till 

kontaktmannaorganisation inom LO innan hela frågan överfördes till partiet 1945-46. Från SAP 

gick man 1945 ut med brev till arbetarekommunerna för att få upplysningar om FCO-styrelsernas 

politiska sammansättning.263 Därefter drogs nya riktlinjer upp av partiet, men det är en annan 

historia. 

   Att det blev via arbetarekommunerna som den fortsatta kommunistbekämpningen skulle 

bedrivas var ganska naturligt.264 Det hade visat sig vara svårt att bekämpa kommunisterna genom 

                                                 
262 ARAB, LO, A05, Folke Allard telegram t. Gustav Wahlberg, 25 mars 1945, . Lodenius tolkar telegrammet som att 
Karlskoga FCO meddelar Allard om framgången, Lodenius 2002, s.251. Av telegrammet framgår dock tydligt att det 
är skickat från Örebro, Allards hemvist. Adressaten är inte Allard utan Gustav Wahlberg, Propagandarådets 
sekreterare. Telegrammet är dessutom skickat till Wahlbergs privatadress, möjligen som en försiktighetsåtgärd. 
263 Kanger, T., Gummesson J., 1990, s 11.  Lampers 2002, s.272f . Siffran 2700 arbetarekommuner anges av Kanger 
och Gummesson . Lodenius har en invändning mot att undersökningen verkligen skickats ut till alla 2700 
arbetarekommuner och anser att 300 torde vara närmare sanningen, då det var så många arbetarekommuner som 
rapporterade och den siffran överensstämmer med antalet FCO Lodenius 2002, s 346 (not 228). Vilken siffra som är 
korrekt är omöjligt att säga med säkerhet. För den högre siffran talar att LO då kunde helgardera sig för eventuella 
nytillkomna FCO, samt att en FCO ofta täckte områden med många arbetarekommuner (speciellt som detta var 
innan kommunreformen).  
   Jag skulle gladeligen ha studerat rapporterna ifråga, men fick tyvärr aldrig tillgång till materialet, trots flera försök 
och hjälpsam personal på ARAB 
264 Det fanns en etablerad tradition av att gå partivägen för att komma åt de fackliga lokalorganisationerna, inte minst 
från erfarenheterna i Norrland. (se ovan) 
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FCO, en organisation som kommunisterna var medlemmar i och hade inflytande över.265 

Systemet fungerade bara om FCO:s ledning var socialdemokratisk, vilket det inte fanns några 

garantier för. Omvägen via arbetarekommunerna var ett måste. Det hade erfarenheterna från 

Norrland visat och det var också så Allard hade inlett arbetet. 

   Att lokala propagandaledare efter 1944 inte längre ordnades utan inverkan från LO centralt var 

bara ännu ett exempel på hur initiativ flyttades högre upp i hierarkin. LO meddelade i november 

1945 att de orter som önskade bilda centralorganisationer skulle få besök av Folke Allard. Själva 

skapandet av fackliga centralorganisationer var slutligen under central kontroll.266 Den ordning 

som Valter Åman skissat upp 1937 var därmed ett faktum.267 Omvandlingen från de 

centralorganisationer som funnits 1925 var total. De hade vänts till sin absoluta motsats. 

 

4.4.5 Exkurs – bekämpandet av nazister 

Något större problem utgjorde aldrig nazisterna för LO. Det hade man förvissat sig om efter 

noggranna studier.268 De fackliga centralorganisationerna deltog förvisso i den bojkott av tyska 

varor som LO startat 1933 men vågade på sina håll inte driva frågan ytterligare av rädsla för att ge 

den politiska högern argument.269  I bojkotten ingick för övrigt även tyska filmer, vilket fungerade 

fram till Leni Riefenstahls berömda dokumentär över Berlin-OS, som även lockade 

fackföreningsfolket till biosalongerna.270 Viktigare än bojkotten var nog att FCO organiserade B-

medlemskapet som tidigare nämnts. Införandet av B-medlemskapet byggde sannolikt på tanken 

att den tyska arbetarrörelsen hade misslyckats med att inlemma den arbetslösa ungdomen och 

därmed drivit den i famnen på nazisterna.271 

   Propagandaarbetet mot nazisterna var massivt, men några direkta åtgärder mot enskilda 

nazister var inte möjliga, trots att LO:s kongress 1936 fastslagit att deltagande i en nazistisk 

organisation var oförenligt med medlemskapet i fackföreningarna.272 Trots stark lokal opinion 

                                                 
265 ARAB, LO, E08A,  Karlskoga FCO Brev t. LO 12 mars 1942. Brevet innehåller krav på en lokal ombudsman mot 
kommunisterna, som skulle bekostas av fackföreningsavdelningarna ”Men på grund av det stärkta kommunistiska 
inslaget i dessa [avdelningarna min anm.] ha vi ansett det synnerligen olämpligt att föra fram frågan inom 
avdelningsstyrelserna. Däremot ha vi vänt oss till de Socialdemokratiska organisationerna”.  
266 Så skapades t.ex Vännäs FCO ARAB, LO, E08A, Vännäs FCO Brev t. LO, odat 1945 
267 Se ovan stycke 4.1.4 
268 Utredningen leddes av Ragnar Casparsson,  
269 ARAB, LO, E08A, Göteborg FCO Brev t.  LO 9 augusti 1934.Inställningen hade att göra med lokalvalen 1934. En 
inställning som delades av LO.  ARAB, LO, B02, LO Brev t.  Göteborgs FCO, 14 augusti 1934 
270ARAB, LO, E08A, Huskvarna FCO Brev t. LO, 6 september 1938. Brevet ber om tillåtelse för Huskvarna Folkets 
Hus-biograf att visa filmen. 
271 ARAB, LO, B03, LO cirkulär nr. 858/1934 
272 Lodenius 2002, s.214 
Däremot kunde en FCO stöda yngre medlemmar som rent handgripligen försökt bekämpa nazismen, ARAB, LO, 
E08A, Halmstad FCO verksamhetsrapport 1936. Rapporten behandlar bl.a. en nazistdemonstration i Halmstad i mars 
1936, då den lokala polisen gett tillstånd att demonstrationen skulle få hållas i Folkets park, ett val av plats som måste 
ha upplevts som  provocerande. 
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mot nazismen kunde inte FCO företa utslutningar. Anledningen var enkel; nazisterna hade lagen 

på sin sida. Rådet från LO till FCO var således att bara utesluta nazistiska medlemmar i de fall där 

man kunde vara säker på att undvika en rättslig prövning.273 I stort verkar denna legalistiska linje 

ha följt samma mönster som försöken att utesluta nazister ur militären, där rättsläget möjliggjorde 

fortsatt tjänst så länge en persons politiska övertygelse inte ansågs påverka dennes arbete.274 

Något sådant skydd kunde kommunister inte räkna med.275   

 

4.5 Att knyta facket närmare partiet 

 
4.5.1 Samarbetskommittéerna 

De samarbetskommittéer mellan lokala socialdemokratiska organisationer FCO som skapades 

1941 var en återspegling av ett samarbete på högre nivå.276 Redan 1931 hade LO och SAP knutits 

närmare varandra i Samarbetskommittén, ett samarbete som partiet helt dominerade.  Att man 

kopierade detta koncept även lokalt just 1941 har sannolikt att göra med att eventuell opposition 

mot förfarandet då var bakbunden i och med cirkulär 1144.277  

   Självklart hade det funnits samarbete mellan socialdemokratiska arbetarekommuner och FCO 

tidigare, inte minst i form av ekonomiskt stöd.278 Ofta satt också samma personer i styrelserna för 

båda. Det nya var att detta samarbete formaliserades och gjordes permanent. Tanken från LO var 

att samarbetskommittéerna skulle överta rollen som föredragshållare, hjälpa till att sprida 

propaganda och överhuvudtaget samordna de gemensamma insatserna. Viktigast i sammanhanget 

var hur samarbetet var uppbyggt. Idealet var att FCO skulle utse hälften av styrelsen i 

samarbetskommittén. Resterande platser fylldes av arbetarekommunen, ABF och 

socialdemokratiska ungdomsklubbar. Det fina i kråksången var att man genom denna fördelning 

av kommitténs medlemmar alltid kunde räkna med att den alltid till minst hälften bestod av 

socialdemokrater. Garpenbergs FCO kunde sålunda rapportera 1941: 

                                                 
273 ARAB, LO, E08A, LO Brev t. Ludvika FCO 24 maj 1943. ”Något enhetligt uppträdande kan […] icke 
ifrågakomma. Vi fästa uppmärksamheten på, att genom domstolsutslag har typografförbundets åtgärd att utesluta en 
medlem, tillhörande socialistiska partiet [vid den här tiden ett nazistiskt parti, min anm.], underkänts” Samma 
rekommendationer hade tidigare gått ut till vissa förbund. ARAB, LO, B02,LO (R. Casparsson) Brev t. 
Postmannaförbundet, 18 feb 1936 LO (Brevet refererar till misslyckat uteslutningsförsök inom Elektrikerförbundet som 
gått till domstol). Till samtliga förbund i cirkulär 1942, ARAB, LO, B03, LO utgående cirkulär nr 1358/1942 
Jmf. Lodenius 2002, s. 69ff 
274 ARAB, Sv.Transportarb.förb., Ö04 (Mikrofilmade handlingar) Charles Lindley (Ordf. Transportarbetareförbundet) Brev t. 
August Lindberg (LO-ordf.) 11 nov 1942  
275 Jfr. Molin K., 1982, s.162,180 
276 ARAB, LO, B03, LO utgående cirkulär nr. 1294/1941   
277 Det finns dock tidigare exempel på sådana samarbetskommittéer t.ex. ARAB, LO, E08A, Skänninge FCO 
verksamhetsrapport 1939, Valdemarsvik FCO verksamhetsrapport 1938.  Sannolikt bör även storstäderna räknas med bland 
föregångarna. 
278 Det var oftast FCO som stod för finansieringen även av samarbetskommittéerna t.ex. ARAB, LO, E08A, Motala 
FCO verksamhetsberättelse 1942. 
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På facklig centrals initiativ har bildats en samarbetskommitté samansatt av två ombud av samtliga politiska 

som fackliga organisationer (d.v.s. endast socialdemokratiskt sinnade) dess arbete bedrivas fullt 

tillfredställande.279 

     

De första större möten som hölls i denna nya regi torde ha varit de som redogjorde för 

socialdemokraternas Efterkrigsprogram. Detta program innehöll långtgående planer på statligt 

ägande och ett mer demokratiskt ekonomiskt system, med ökat arbetarinflytande. Då 

Efterkrigsprogrammet och de lokala samarbetskommittéerna sammanfaller tidsmässigt är det 

möjligt att de senare delvis skapades för det förra. Den nya organisationen av möten var större 

och efterkrigsprogrammet riktade sig till en större del av allmänheten.  

     Att mötesverksamheten flyttades ytterligare ett steg bort från avdelningarna och 

arbetsplatserna förde sannolikt även med sig att diskussionerna fick en annan ton än tidigare. I 

synnerhet därför att kommunister, i den mån de överhuvudtaget fanns med i 

samarbetskommittéerna aldrig kunde skapa majoritet.280 Något forum för opposition var således 

inte samarbetskommittéerna. Formen i sig bör ha varit avgörande. 

 

Och genom samarbetet [i samarbetskommittén min anm.] råder ett gott förhållande, på vår plats har de 

politiska diskussionerna försvunnit och en demokratisk anda är rådande.281 

 

Samarbetskommittéerna var underställda propagandarådet och fick sitt material och sina talare 

därifrån.282 Deras möten verkar ha följt samma spelregler som de upplysnings- och 

diskussionsmöten som tidigare hållits i FCO:s egen regi. De ”arenor för politiska samtal”283 som 

LO:s ordförande August Lindberg i ett tal 1942 menade att Propagandarådet skapade, skulle i 

praktiken vara bundna både till form och innehåll. 

    Viktigare än samarbetskommittéerna var dock sannolikt en annan form av underordnande av 

det fackliga under det politiska. Frågan gällde vem som skulle arrangera Första maj. 

 

4.5.2 Arbetarrörelsens högtidsdag 

Det går nog inte att överskatta symbolvärdet i Första maj under den här aktuella perioden. Under 

hela mellankrigstiden samlade demonstrationerna denna dag så många deltagare i storstäderna, att 

                                                 
279 ARAB, LO, E08A, Garpenbergs FCO verksamhetsrapport 1941 Parentes i original. 
280 Det förekommer i källmaterialet inga rapporter om kommunister i samarbetskommittéerna. Möjligen valde de helt 
att stå utanför, vilket kan förklara varför inga samarbetskommittéer norr om Dalälven rapporteras vara skapade av 
FCO.  
281 ARAB, LO, E08A,Valdemarsvik FCO verksamhetsrapport 1938 
282ARAB, LO, B03,  LO cirkulär nr 1294/1941 
283 Lodenius 2002, s.248 
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det skulle krävas ett VM-guld av något slag för att få ut lika mycket folk på gatorna idag. Fast, det 

är klart, det skulle dröja innan det kom något bra på TV och före 1939 kunde man ändå inte ligga 

hemma på sofflocket.284  

    Att det blev FCO som på många orter blev de som arrangerade demonstrationstågen har 

troligen med en spontant uppkommen äldre facklig tradition att göra; att låta den största 

organisationen på platsen sköta större gemensamma angelägenheter.285 Eftersom FCO:s 

medlemstal var summan av dess anslutna avdelningars, så var man så gott som alltid störst.286 

Dessutom var antalet medlemmar i facket större än partiernas medlemstal.287  

    Av kommunisterna, när de var i majoritet i FCO, användes möjligheten att arrangera Första 

maj för att skapa s.k. enhetsdemonstrationer, där alla arbetarorganisationer på orten bjöds in. I 

den mån de lyckades tågade alltså kommunister, socialdemokrater, syndikalister och vanliga 

fackföreningsmedlemmar i samma tåg. Förutsättningen för att det skulle lyckas var att en part 

som ansågs politiskt neutral stod för inbjudan till demonstrationen. Denna tanke om neutralitet 

omhuldades av kommunisterna, om än för egna syften, men framförallt av de frifackliga. Att söka 

talare från LO till lokala Första Maj-tåg syftade oftast på att ”denne (dvs. LO:s talare min anm.) 

kunde betraktas som stående över partierna”288. Ansökningarna anspelade på facket som en 

enande kraft. 

 

… om inte F.C.O tar hand om saken [Första maj, min anm.], så blir följden att det blir två demonstrationer i 

stället för en – två demonstrationsmöten i stället för ett, eller m.a.o., precis som det var före det 

fackföreningsfolket tog han om anordningarna…289   

 

Tidigare har det varit så att socialdemokrater tågat åt ett håll och kommunisterna åt ett annat, medan en massa 

arbetare som icke känt sig tilltalade av detta sätt att fira arbetarklassens mönstringsdag, kantat gatorna såsom 

åskådare.290 

 

För att motverka enhetsdemonstrationer, som knappast uppskattades från centralt håll, knöts 

LO:s talare till SAP redan 1931−32.291 Det skulle i fortsättningen vara till partistyrelsen FCO fick 

vända sig för att få fackliga talare. Upplägget kan dock inte ha varit allmänt känt bland 

centralorganisationer förrän mot mitten av 1930-talet, att döma av de många förfrågningar om 

                                                 
284 Första maj blev allmän helgdag 1939. 
285 Feurstein 2002, s.13 
286 Undantagen var de orter som nämnt i not till stycke 4.1.4 
287 För relationen mellan SAP och LO nationellt gällde under hela den här aktuella perioden förhållandet 1:2. 
288 ARAB, LO, E08A, Nybro FCO Brev t. LO 7, januari 1937 
289 ARAB, LO, E08A, Malmberget FCO Brev t. LO 9 april 1938 
290 ARAB, LO, E08A, Ljungby FCO verksamhetsrapport 1936 
291 Alltså i samband med samarbetskommittén LO-SAP. 
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talare som kom in och det skulle dröja fram till 1939 innan LO gick ut med uppgifterna i 

cirkulär.292 Med motiveringen att Första maj framförallt var en ”politisk manifestation”293 så 

fastslogs då att centralorganisationerna enbart fick arrangera demonstrationen gemensamt med 

arbetarkommunen. Ifall de inte kunde samarbeta skulle arbetarkommunen ensam stå för 

arrangemanget.294 Eftersom socialdemokratiska arbetarkommuner i regel aldrig accepterade 

enhetsdemonstrationer tillsammans med kommunister och sålunda inte ställde upp på sådana 

förslag från FCO, så fråntogs alltså de fackliga centralorganisationerna i praktiken rätten att 

arrangera demonstrationerna. 

    De enda här kända fall där LO förmedlade talare till enhetsdemonstrationer hade att göra med 

att LO genom sin medverkan ansåg sig kunna motverka organisatoriska eller politiska 

motståndare.295 Lokalt kunde även starkt antikommunistiska FCO, som Uppsalas, acceptera att 

SKP deltog i tåget, om man på förväg fick kontrollerar deras fanor och standar.296 

    Åren 1940 och 1941 var speciellt viktiga. SAP och LO uppmanade då sina medlemmar av 

avstå från eget Första maj-firande och istället delta i medborgartågen, där man demonstrerade 

tillsammans med representanter från borgerliga partier och organisationer. Kommunister var inte 

välkomna.  Två saker är intressanta i det här sammanhanget. Det första är att det var under de 

här åren som svenska flaggan dök upp i Första maj-tågen.297 Det är viktigt att ha i minnet att 

Sverige nog aldrig varit så präglat av nationalism som under den här aktuella perioden, vilket är 

fullt förståeligt med tanke på kriget. FCO-ordföranden i Sollefteå uttryckte förhållandena närmast 

poetiskt: 

 

Vi känna oss på ett helt annat sätt än för blott ett par årtionden sedan stå på gemensam grund. Därför kan 

den blågula fanan nu utan protester föras i täten vid arbetarnas festliga och högtidliga sammankomster med 

dess starka inslag av rött i fanor och standar.298 

 

                                                 
292 De första avslagen om fackliga talare kommer från 1936, ARAB, LO, B02, LO Brev t. Luleå FCO 20 mars 1936. LO 
Brev t.  Ombudsman Henrik Nilsson, ARAB, LO, E08A, Luleå Brev t .LO, 10 mars 1936. Särskilt åren 1936-37 
förekommer många ansökningar om fackliga talare som så gott som samtliga avslogs. 
293 ARAB, LO, B03, LO utgående cirkulär 11 januari 1939 
294 Ibid. 
295 Så t.ex. skickades Charles Lindley, Transportarbetareförbundets ordförande till det helt kommunistiska Arjeplogs 
FCO på Propagandarådets bekostnad 1939, för att inte låta kommunisterna ensamma tala. ARAB, LO, B02,  LO Brev 
t. Arvidsjaur FCO 14 maj 1939. ARAB, LO, E08A,  Arvidsjaur FCO Brev t. LO, 4 maj 1939. Liknande tankar verkar ha 
legat bakom planerna på en lokal enhetsdemonstration i Västervik 1937, då för att knyta ihop de kommunistiska och 
socialdemokratiska tågen under facklig regi, för att utesluta syndikalisterna, som på den tiden hade ett starkt fäste på 
orten Västervik FCO Brev t. LO 11 april 1939 
296 ARAB, LO, E08A, Uppsala FCO verksamhetsberättelse 1938 
297 Jmf Bohman S., 1997 s.113-115, 122 
298 ARAB, LO, E08A, Åmål FCO verksamhetsberättelse 1939, ordförande Ivan Larsson Citatet är en del av ett tal som hölls 
på Åmål FCO:s årsmöte. Ordföranden inledde med ett citat från Axel Danielsson (tidningen Arbetets grundare) om 
att ”en arbetare han kan och bör älska fosterlandet som ynglingen älskar sina drömmars mö, vilken han först måste 
erövra”. 
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Bara ett par år tidigare hade även starkt socialdemokratiskt sinnade centralorganisationer tackat 

nej till att fira svenska flaggans dag.299 Protester mot att tåga under svenska fanor kom speciellt 

från kommunistiskt håll.300 Det andra intressanta i sammanhanget är att de gemensamma 

manifestationerna, utan kommunister, gjorde att dörrar som tidigare varit stängda öppnades för 

fackföreningsrörelsen lokalt. Kommunalpolitiken från 1920-talet och framåt hade enligt Kjell 

Östbergs beskrivning, integrerat socialdemokraterna i lokalsamhällena, samtidigt som något av 

den oppositionella glöden försvunnit.301 Erfarenheterna under andra världskriget gjorde samma sak med 

den lokala fackföreningsrörelsen. Medborgartåget i Sollefteå 1940 beskrevs så här av ordförande i 

Sollefteå FCO: 

 

Arbetareklassens gamla mönstringsdag togs därvid i anspråk för en klasslös och gemensam opinionsyttring 

mot de från söder och öster kommande diktatursträvandena och för bestående demokrati och folkfrihet. Den 

gemensamhetstanke som därvid kom till uttryck har även på andra sätt följts. Representanter för FCO har 

sålunda kallats att deltaga i för olika ändamål tillsatta organ…302  

 

Klasslös var ordet. I den nationella gemenskapen fanns inga klasser, där var alla lika. 

Medborgartåget visade de eventuellt tveksamma var socialdemokratin och fackföreningsrörelsen 

hörde hemma.303  

 

Så väl i år som förra året bars den svenska fanan i spetsen av demonstrationståget som en symbol utåt för den 

frihets och fosterlandskänsla vi i dessa krigiska dagar sätta främst.304 

 

Att denna ”symbol utåt”305 också uppfattades av det omgivande samhället måste anses vara ställt 

utom tvivel. Fackföreningsrörelsen hade blivit del av en större gemenskap. Man spelade alla i 

samma lag. Framförallt hade man ställt sig bakom försvaret. Medborgartågen runt om i landet 

innehöll oftast en uppmaning att teckna sig för Försvarslånet306, vilket de fackliga 

centralorganisationerna också gjorde i mycket stor utsträckning.307  Försvarsfrågan hade dessutom 

                                                 
299 T.ex. ARAB, LO, E08A, Uppsala FCO verksamhetsberättelse 1936 
300 ARAB, LO, E08A, Hofors FCO, verksamhetsrapport 1941 ”Platsens största fackförening, Metalls avs. deltog för 
första gången ej med sin fana i demonstrationen. Detta beroende på att kommunisterna och de s.k. socialisterna 
lyckades genomdriva ett beslut i motsatt riktning …, med motivering att man inte ville gå under svenska fanan” 
301 Östberg K., 1996 s.200, 212,257 
302 ARAB, LO, E08A, Sollefteå FCO verksamhetsberättelse 1940 Understrykning i original. De organ som man inbjudits 
att deltaga i var bl.a. lokala kommittéer för Finlandshjälpen och Försvarslånet, ”alla möten över politiska gränser”  
303 Jmf Bohman S., 1997 s.81-89  
304 ARAB, LO, E08A, Kvillinge FCO 20-årsberättelse 1941.  
305 Ibid. 
306 Försvarslånen (tre stycken 1939, 1941 och 1942) var ett statligt projekt att låna pengar av folket för försvaret, 
totalt fick man in ca 2.3 miljarder i dåtidens penningvärde  
307 T.ex. ARAB, LO, E08A, Nässjö FCO verksamhetsberättelse 1940, Mariestads FCO verksamhetsberättelse 1940 m.fl. De 
allra flesta FCO genomförde insamlingar för samtliga tre försvarslån 
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ytterligare en dimension. Den förenade de grupper inom fackföreningsrörelsen som hade haft 

olika syn på behandlingen av kommunister före kriget.308 

     
Bild 5. Propagandaaffischer för försvarslånen 1940 och 1941.309  
 

De som inte skrev under på kommunistbekämpningen utifrån socialdemokratiska argument, 

gjorde det alltså utifrån nationalistiska.  

   Även om integreringen av fackföreningsrörelsen är förståelig mot bakgrund mot kriget och 

samlingsregeringen måste hastigheten i förloppet ändå anses som anmärkningsvärd. Genom att ta 

avstånd från kommunisterna, samt helhjärtat ställa upp för försvaret kom fackföreningsrörelsen 

till slut in i den nationella gemenskapen. Ute i lokalsamhällena spelade FCO en central roll i 

denna process.   

 

4.6 Uppsatsen så här långt 

Hittills har de fackliga centralorganisationernas verksamheter blivit belysta. Vad som inte har 

berörts är deras roll i den större berättelsen om reformismens segertåg. Att det utkämpades hårda 

strider om FCO borde ha framgått vid det här laget. Frågan som måhända infunnit sig är varför? 

Om man bara ser till stadgarna och centralorganisationernas formella rättigheter och skyldigheter 

(där Första maj-firandet aldrig var inskrivet) finner man inte mycket till svar. De fackliga 

centralorganisationerna hade inte rätt att själva utesluta någon medlem, det var förbundens sak. 

De fick inte delta i lokala avtalsförhandlingar, det var avdelningarnas sak. Överhuvudtaget så ägde 

FCO väldigt lite formell makt. Varför då bråka om organisationen? I följande kapitel kommer jag 

att försöka förklara det hela utifrån tanken att allt handlar om centralorganisationernas placering i 

den fackliga hierarkin. 

                                                 
308 Schüllerqvist 1992, s. 146 
309 Bilderna är hämtade från KB:s internetarkiv 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 

Hur kan någonting vändas till sin motsats? De fackliga centralorganisationerna som fenomen 

uppstod ur en tradition av decentralisering, lokalt samarbete och inte så sällan i opposition mot 

LO och SAP, med eller utan kommunister i spetsen. Hur kunde det bli ett maktmedel för just LO 

och SAP gentemot deras opponenter, var de än kom från?   

   Allt har att göra med placeringen. Centralorganisationerna samlade den lokala 

fackföreningsrörelsen samtidigt som de var underställda LO centralt. Det var en helt ny struktur 

för LO, som tidigare inte hade haft någon lokal bas.   En enkel skiss får representera 

förhållandena före och efter de fackliga centralorganisationerna verkligen kom under LO:s 

kontroll och började användas. 

 

 

       
                      LO    LO 
 
 
 
             Förbunden                  Förbunden 
 
 
 
      
            Avdelningarna               Avdelningarna 
 
                  
                   Före    Efter 
 
 
    Figur 1. Förenklade förhållanden före och efter det att FCO inkorporerats i LO:s organisation  
            
 
Vad bilden försöker illustrera är en genväg till lokalsamhällena, en genväg förbi förbunden. LO 

fick genom inlemmandet av FCO i organisationsstrukturen möjligheten till att nå ut direkt till 

lokalplanet. Lodenius har är rätt i att LO genom centralorganisationerna kunde upprätthålla 

kontakten ända ner till avdelningsplanet.310 Eller rättare; man fick möjligheten till kontakt med 

avdelningsplanet. Det hela förutsatte dock att FCO de facto var lojala gentemot LO. Därav 

                                                 
310 Lodenius A., 2002 s. 247 

FCO 
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mycket av förklaringen till striden om själva organisationen. Så länge som FCO var i händerna på 

oppositionen, vare sig den var kommunistisk eller inte så haltade det hela betänkligt.  

   Placeringen i förhållande till LO var avgörande, men räcker inte som förklaring eftersom det 

inte säger något om det lokala planet. FCO var inte bara en budbärare för centrala direktiv. Vi 

måste vända sökljuset till den lokala fackligt politiska arenan. Det är nu dags att försöka återknyta 

till det lilla citat från Ekdal och Hjelm som inspirerat studien. Enligt författarna är det nödvändigt 

för ”en reformistisk politisk praktik”311 att begränsa den ”direkta kampen mellan arbete och 

kapital i produktionssfären”312. Fritt översatt till mer samtida svenska samt anpassat för denna 

studie skulle detta innebära att för att den samarbetspolitik som SAP och LO drev med sina 

respektive motparter var det nödvändigt att få folk till att sluta att använda arbetsplatsen som 

politisk arena. Hur uppnår man då arbetsfred på lokalplanet? Genom en organisationsstruktur som kan 

fånga upp och neutralisera opposition. Genom fackliga centralorganisationer. Argumenten är följande: 

 

1) FCO centraliserade makt och initiativ som tidigare legat på avdelningarna 

2) FCO utgjorde en oppositionskontroll genom sin position lokalt, samt genom kontakten 

med centralnivån. 

 

5.2 Lokal centralisering och oppositionskontroll 

Att centraliseringen var en förutsättning för den reformistsiska samarbetspolitiken framgår av 

tidigare forskning. Men centraliseringen var inte bara ett spel på hög nivå utan föregick även 

lokalt. Det handlade då om att flytta frågor från avdelningarna till de fackliga 

centralorganisationerna.  De verksamheter som flyttades var bland annat diskussionsmötena och 

hjälpverksamheten. Mötena hade som tidigare nämnts speciella former inom FCO. I den mån 

som FCO utgjorde ”arenor för politiska samtal” så var det på avdelningarnas bekostnad. 

Överhuvudtaget så flyttades initiativ vad gällde den verksamhet som inte var rent facklig från 

avdelningarna till FCO. Detta är viktigt då reformismen bygger på ett särskiljande av politiska och 

ekonomiska sfärer. Ordföranden i Malmö FCO förklarade exempelvis 1938 upplysningsmötena 

som en verksamhet som ”alltid noga använts till att omfatta renodlade och som regel aktuella 

fackliga problem”.  

   Renodlade. Där var ordet jag sökte! Att lyfta ut ämnen till ett forum längre bort från 

arbetsplatsen gjorde att avdelningarnas verksamhet renodlades. ”För att en reformistisk politisk 

praktik är det nödvändigt att begränsa arbetarklassens kamp till fördelningsfrågor inom det 

                                                 
311 Ekdal L., & Hjelm L., 1978, s.17 
312 Ibid 
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kapitalistiska systemet”313. Reformismen hade separata roller för de inblandade att spela. Det som 

inte tillhörde avdelningarna fick flytta ut. Hela arenan för de icke-renodlade verksamheterna 

flyttade, till en plats med speciella spelregler och under konstant tillsyn.  

   Att kontrollera den fackliga arenan var att ha möjligheten att nå avdelningarnas medlemmar. 

Under FCO:s flagg hade man dessutom möjligheten att nå en större grupp än om mötena 

arrangerades av en socialdemokratisk arbetarkommun. Genom FCO kunde reformismens 

budord predikas för fler än de redan frälsta. Att nå den yngre generation av arbetare som 

strömmat till fackföreningsrörelsen under 1930 och 40-talen var oerhört viktigt. Det var 

ungdomen, speciellt den arbetslösa, som det gällde att få in i de egna leden. När Folke Allard 

byggde upp kontaktmannanätverket 1944 så var det just ungdomen som var måltavlan för den 

propaganda som skulle spridas.314 Kontaktnätverket ute på arbetsplatserna var inte bara tänkta att 

”möta den kommunistiska propagandan”315 utan skulle även ansvara för ”det allmänna 

upplysningsarbetet, som blir så nödvändigt i efterkrigstiden”316. Det gällde att fostra den 

generation av fackföreningsmän som med få undantag skulle upprätthålla arbetsfreden i 

årtionden framöver. Den generation som döpte sina barn till Jan och Birgitta. Som lät riva 

varenda gammal stadskärna och placera ett Konsum i ena hörnet. Den generation som bakade 

den större kakan. Kakan som födde välfärdssamhället.  

   Som svar på frågan om de fackliga centralorganisationerna utgjorde en lokal motsvarighet till 

den maktkoncentration som samtidigt pågick inom LO måste svaret bli ett tveklöst ja. Men då får 

man inte glömma att själva kontakten mellan LO och lokalsamhällena samtidigt var en del av 

centraliseringen i stort, då LO gjorde sig oberoende av förbunden för att nå ut till 

avdelningsplanet.  Kontakterna mellan LO och förbunden i frågor som rörde de fackliga 

centralorganisationerna återspeglar denna centralisering. I stort var det fråga om en 

envägskontakt. Förbundens roll var enbart att på Propagandarådets (eller dess föregångares) 

begäran utesluta enskilda medlemmar, eller ordna med nyval i avdelningarnas styrelser.    

   Centralisering kan i sig ses som en slags inbyggd oppositionskontroll. Med ett centraliserat 

beslutfattande införs en tröghet i systemet. Det blir helt enkelt längre mellan det som beslutas 

och dem som besluten berör. Eventuell opposition får snällt vänta till nästa val för att kunna 

ändra på beslut den ogillar. Att de fackliga valen, inte minst de till FCO vållade så stor 

uppmärksamhet har sin direkta förklaring i detta faktum.  

   Vad gäller den mer explicita oppositionbekämpningen var förstås rapporteringsfunktionen 

oerhört viktig. Den fanns där redan från början, inskriven i stadgarnas första paragraf. FCO 
                                                 
313 Ekdal och Hjelm 1978, s.17  
314 ARAB, LO, E08A,  ”Rapport för augusti”. Folke Allard Brev t. LO, propagandarådet, odat augusti 1944. 
315 Ibid. 
316 Ibid. 
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rapporterade allt som kunde tänkas skada LO och för den delen också SAP. Utan information 

om potentiella orosmoment kunde LO inte veta var motåtgärder skulle sättas in. Att LO dröjde 

fram till mitten av 1930-talet med att verkligen inkorporera de fackliga centralorganisationerna 

ska inte förstås som att det var först då som rapporteringssystemet kom igång. Snarare var det ett 

försök att få hela systemet att fungera så som det redan sedan länge hade gjort i de starka 

socialdemokratiska fästena. Rapportsystemet tillsammans med de lokala, socialdemokratiska 

propagandaledarna gjorde det möjligt att bemöta syndikalister och kommunister innan de hann 

göra skada.  

    Som jag visat i det föregående kapitlet innehöll så gott som varje fråga som hamnade på FCO:s 

bord ett element av oppositionsbekämpning i allmänhet och kommunistbekämpning i synnerhet. 

Positionen som högsta fackliga organisation på platsen möjliggjorde kontrollen. Normalstadgarna 

för De Arbetslösas Förening från 1933 gav FCO majoritet i styrelsen. Till detta kom att det var 

FCO som höll i arbetslöshetsföreningarnas plånbok. Men inflytandet stannade inte där. Även  

avdelningarna hölls under uppsikt. 

   En viktig förändring hade skett under 1930-talet. De tidigare centralorganisationerna var lokala 

sammanslutningar för gemensamt agerande utåt. Genom att lyda under LO, och samtidigt ha 

makt över de lokala avdelningarna så riktades uppmärksamheten istället inåt.  Så viktig var 

kontrollfunktionen att det kunde framkomma krav på att styrelserna för de lokala 

centralorganisationerna skulle ha rätt att deltaga i sina anslutna avdelningars möten, i alla fall i 

”viktigare frågor”.317 På en distrikskonferens för FCO i Mälardalen 1942 motiverade ordföranden 

i Katrineholms FCO kraven med att ”samarbetet mellan samtliga organisationer måste till varje 

pris upprätthållas från L.O. ner till avdelningarna” 318. Någon stadgeändring som gav 

centralorganisationerna rätt att deltaga i avdelningarnas beslut genomfördes aldrig och behövdes 

inte. Verktygen fanns redan. Detta faktum var uppenbart även för dåtidens inblandade. 

Ordföranden i Sävsjö FCO kunde sålunda två år efter starten 1932 konstatera att genom 

skapandet av en centralorganisation kunde ”större kontroll /…/ utövas över de olika 

avdelningarnas arbete”319.  Bakom själva skapandet av flera FCO fanns samma tankegång. Det 

kunde som jag visat handla om att skapa centralorganisationer för att få de arbetslösa under 

central ledning, eller helt enkelt för att motarbeta kommunister. Att LO:s egna 

”kommunistjägare” tog över nyetableringen av centralorganisationer 1945 var det sista strået till 

stacken. Att ha en plattform för lokal kontrollutövning var för viktigt för att lämnas åt amatörer. 

                                                 
317 ARAB, LO, E08A, ”4:e länskonferensen för fackliga centralorganisationer samt dess avdelningar 1942” Okänt datum. Mötet 
sannolikt hållet under sommaren för centralorganisationer runt Mälaren. Förslaget kom från ordföranden i 
Katrineholms FCO. 
318 Ibid. 
319 ARAB, LO, E08A, Sävsjö FCO Brev t. LO, 4 april 1934 
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   Positionen som största fackliga organisation på orten gjorde även att centralorganisationerna 

kunde ge sig in på områden som enligt stadgarna tydligt sorterade under avdelningarna. Det finns 

flera exempel på hur FCO skötte förhandlingarna med arbetsgivare om de lokala löneavtalen.320 

Speciellt i bruksamhällen måste detta ha ansetts som rimligt eftersom flertalet av FCO:s 

avdelningar sannolikt delade samma arbetsgivare. Likväl är det ytterligare ett exempel på 

uppgifter som flyttade ut från avdelningarna och in till centralorganisationerna.    

   Mycket av de gemensamma fackliga frågorna i vardagen hamnade på FCO:s bord. De var 

lokalsamhällets största fackliga organisation och ofta den största organisationen över huvud taget, 

räknat till medlemsantalet. Makten låg oavsett medlemstalet helt hos styrelsen. Medlemmarnas 

möjlighet att påverka besluten var begränsade till viss yttrande- och förslagsrätt  samt såklart de 

årliga ombudsvalen.321 Den löpande verksamheten, inklusive kontakten med LO, sköttes av 

styrelserna.  

   Förutsättningen för att oppositionskontrollen skulle fungera var att FCO drevs i 

socialdemokratisk regi. Ordföranden i Skånes fackliga arbetaredistrikt, en distriktsorganisation för 

de flesta skånska FCO utryckte detta på följande sätt: 

 

Genom sammansättningen av distriktets ledning är det väl sörjt för att distriktet … icke skall kunna utnyttjas 

för illojal eller desperat propaganda – eller andra aktioner av politisk eller facklig karaktär. Tvärtom har 

distriktet genom sin mellankomst vid åtskilliga tillfällen stoppat sådana aktioner.322  

 

Med ”illojal” propaganda menades kommunistisk. I det här fallet handlade det om protester mot 

AK, dvs. arbetslöshetspolitiken, samt antifascistiskt agitation.323 Det finns flera sådana exempel 

från övriga fackliga centralorganisationer, då man gått emellan för att förhindra protestuttalanden, 

och politiska manifestationer.324   

                                                 
320 T.ex. ARAB, LO, E08A, Skoghall FCO verksamhetsberättelse 1942, Luleå FCO Brev t. LO 15 mars 1930, Norrtälje FCO 
Brev t. LO 4 juni 1941. Förfarandet hade kanske sin grund i att medlemmarna i FCO:s styrelse ofta var de samma som 
avdelningarnas ledare. Förutsättningarna för att FCO skulle få sköta de lokala förhandlingarna verkar ha varit att 
styrelsesammansättningen var känd av LO. Sådan förfrågan nämns i ARAb, LO, E08A, Avd. 3 SPIAF Karskär, avd. 5 
SSIAF Bomhus avd. 27 SSIAF Karskär Brev t. LO, odat maj 1939.(SPIAF = Pappers, SSIAF = Sågverks.) Den 
centralorganisation som det handlade om var sannolikt Bomhus FCO som skapades samma år. 
321 Yttrande och förslagsrätten begränsades i och med stadgeändringen 1941, så att inga frågor kunde dyka upp först 
på medlemsmötena utan var tvungna att skriftligen lämnas in en vecka i förväg. LO organisationstryck, Normalstadgar för 
Fackliga centralorganisationer, 1941 
322 ARAB, LO, E08A, Skånes fackliga arbetaredistrikt brev t. LO, 16 januari 1938 
323 Ibid. Den antifascistiska agitationen gällde i det här fallet protesterna mot fängslandet av två kommunistiska 
sjömän i Nazityskland, protester som arrangerades av SKP:s ungdomsförbund. 
324 T.ex. ARAB, LO, E08A,Örnsköldsvik FCO Brev t. LO, 13 september 1931 (om framgångar i att förhindra 
kommunister att rösta igenom strejk till minne av offren för skotten i Ådalen samma år), Skövde FCO Brev t. LO, 14 
februari 1942 (om förhindrandet av protestuttalande mot samlingsregeringens utrikespolitik) 
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    Som fackföreningsrörelsens högsta lokala organ var det FCO som var ansiktet utåt i 

samarbetet med kommuner och andra organisationer.325 Här som eljest var kommunisterna en 

belastning. Genom deras medlemskap i FCO hamnade organisationen ”i dålig dager bland 

myndigheterna” som Hudiskvalls FCO:s ledning uttryckte det 1940.326 Åren under andra 

världskriget var speciellt känsliga eftersom centralorganisationerna deltog i försvarsarbetet genom 

uppbyggnaden av hem- och luftvärnet.  Att fackföreningsrörelsen valt sida i det nationella 

projektet visade sig i försvarsarbetet och genom Medborgartågen 1940 och 1941. Att delta i 

enhetsdemonstrationer som fack omöjliggjordes under 1930-talet.  Att FCO tågade tillsammans 

med kommunister skickade helt enkelt fel signaler. Fackföreningsrörelsen var inte någon neutral 

part stående över partistriderna, så som de frifackliga en gång hoppats på och som 

kommunisterna var beroende av. Genom att knyta avdelningarna till FCO och FCO till partiet, lyckades 

Socialdemokraterna också öppna upp för samarbetspolitiken på lokal nivå. Det var kriget som fick 

processen att gå snabbare och smidigare men intentionen var gammal.  Partiledaren Per Albin 

Hansson skrev i sin analys av valnederlaget 1928: 

 

Bolsjevismens utdrivande ur arbetarrörelsen skall underlätta inte blott enandet av arbetarvärlden till 

effektivare insatser, den skall otvivelaktigt också underlätta närmandet mellan arbetarklassen och densamma 

närstående folkgrupper som är förutsättningen för skapandet av ett bärande underlag för en socialdemokratisk 

regeringspolitik.327 

 

I sin valanalys skissade Hansson också på det kontaktmannanätverk ute på arbetsplatserna som 

kom att realiseras först efter metallstrejken, men som hade en föregångare i det arbete som 

Propagandarådet och Folke Allard utvecklade. I Hanssons analys gällde det de socialdemokratiska 

verkstadsklubbarna (alltså en nivå under avdelningarna) ute på arbetsplatserna. Propagandarådets 

och LO:s kontakt med sådana socialdemokratiska grupper var emellertid begränsad, då de sågs 

som politiska och inte fackliga organisationer.328 Skillnaden mellan kommunistbekämpning med 

hjälp av fackliga centralorganisationer och socialdemokratiska verkstadsklubbar låg i att den förra 

hade ett betydligt större inflytande över lokalsamhällets fackliga vardag. FCO hade helt enkelt en 

form av makt som verkstadsklubbarna saknade.  

    

                                                 
325 Även universitetsvärlden intresserade sig för FCO p.g.a. dess ställning i det lokala fackföreningslivet. Sociologiska 
föreningen bad 1942 om medverkan i en mycket ambitiös undersökning av arbetarbefolkningen i stadsdelen 
Gamlestaden. Ordföranden i föreningen var den i historikerkretsar kände Curt Weibull. ARAB, LO, E08A, Göteborg 
FCO Brev t. LO 29 september 1942.   
326 ARAB, LO, E08A, Hudiksvall FCO Brev t. LO 27 februari 1940 
327 Per Albin Hansson i Ny Tid 8/10/1929 citerad i Schüllerqvist 1992 s. 118 
328 T.ex. ARAB, LO, E08A,  Metall Avd. 41(Göteborg), soc.dem. förening Brev t. LO, Propagandarådet, 13 januari 1943, LO, 
Propagandarådet Brev t.  Metall Avd. 41, soc.dem. förening 16 januari 1943 
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5.3 Facklig demokrati som plats och form snarare än mängd. Praktisk reformism i 

lokalsamhället 

Det finns inom den arbetarhistoriska forskningen en tradition som oftast kallas utglesningstesen, 

dvs. att fackföreningsrörelsen genom avskaffandet av sådana saker som lokalt medbestämmande i 

centrala beslut skulle ha blivit mindre demokratisk.329 Frånsett de första krigsåren då 

kommunisterna fråntogs sina medlemsrättigheter, så stämmer utglesningstesen inte. 

Fackförningsrörelsen förblev demokratisk, om än på ett lite annat sätt, nämligen representativt.330 

Personligen är jag av den åsikten att ska man tala om sådant som demokrati inom 

fackföreningsrörelsen så bör man ta med fler faktorer än hur stort inflytande enskilda fackliga 

medlemmar hade. Demokrati är också en fråga om plats och form. Det blir då inte bara frågan 

om vem som beslutar vad, utan också var och hur det beslutas. Vilken är arenan och vem står för 

kaffet vid sammankomsterna? Jag har försökt göra gällande att de fackliga centralorganisationerna 

utgjorde denna plats, den fackligt-politiska arenan. Det var alltså rollen som arena för 

gemensamma lokala frågor, som informationskanal och oppositionskontroll som FCO spelade i 

den större berättelsen om reformismen. De fackliga centralorganisationerna var den mekanism 

som fångade upp och neutraliserade lokalt missnöje, möjliggjort genom förhållandet till 

avdelningarna, lokalsamhället och kontakten med LO.  

  Så skapades arbetsfred genom lokal kontroll. Kriget var över. Frid skulle råda över rike och 

fabrik. I trädgården bakom min mormors egnahemshus stod nu äppelsticklingarna och hoppades 

på framtiden.331 Skördetiden var nära. 

                                                 
329 Molin, R., 1991, s.157 
330 Nu ska man förstås inte överdriva något ”direktdemokratisk” tradition inom den tidiga fackföreningsrörelsen. 
331 Hon hade tre sorters äpplen. Faktisk tre sorter av allt, krusbär, vinbär, hallon … 
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Bilaga 

Rapporterande fackliga centralorganisationer 1925-1945. Årtal för grundandet av FCO inom 

parentes 

 
 
Adolfsfors (1933) 
Albo härads (Vitaby) (1937) 
Alvesta (1933) 
Annehärads (Gullspång) (1938) 
Arbrå (1939) 
Arlöv (1926) 
Arvidsjaur-Arjeplog (1936) 
Arvika (1926) 
Askersund (1939) 
Aspa bruk (1932) 
Avesta (1937) 
Bankeryd/Habo (1939) 
Bengtsfors (1939) 
Bjärnum (1941) 
Boda bruk (1939) 
Bollnäs (1925) 
Bollstabruk/Ytterlännäs (1940) 
Bomhus (1939) 
Borensberg (1939) 
Borgholm (1929) 
Borlänge-Domnarvets (1932) 
Borås (1928) 
Boxholm (1933) 
Bro (1938) 
Bräcke (1939) 
Byske (1934) 
Byske (1935) 
Byske (1940) 
Deje (1940) 
Edsvalla (1934) 
Eksjö (1927) 
Emmaboda (1932) 
Emådalden m.o. (1931) 
Enköping (1938) 
Eskilstuna (1920) 
Eslöv (1924) 
Falkenberg (1933) 
Falköping (1925) 
Falun (1932) 
Fellingsbro (1929) 
Filipstad (1923) 
Flen (1921) 
Forshaga (1940) 
Fryksände (Torsby) (1939) 
Furudal (1939) 
Garpenberg (1939) 
Gislaved (1934) 
Gnosjö (1935) 
Grums (1940) 
Grängesberg (1934) 
Gränna (1938) 
Gudmundrå (Kramfors) (1936) 
Gävle (1924) 

Gävle (1934) 
Göteborg (1913) 
Götene (1937) 
Habo (1939) 
Hagfors (1931) 
Hallstavik (1937) 
Halmstad (1919) 
Hasselfors (1922) 
Hedemora (1924) 
Hjo (1931) 
Hofors (1921) 
Holmsunds (1932) 
Hudiksvall (1923) 
Hudiksvall (1939) 
Hultsfred (1929) 
Huskvarna (1926) 
Hälsingborg (1925) 
Härnösand (1931) 
Hässleholm (1916) 
Höganäs (1933) 
Högsby m.o. (1941) 
Högsjö (Veda) (1940) 
Hörby (1940) 
Insjön (1929) 
Insjön (1939) 
Junsele (1938) 
Järpen (1938) 
Järvsö (1939) 
Jönköping (1921) 
Kalix (1933) 
Kalmar (1921) 
Karlsborg (1933) 
Karlshamn (1921) 
Karlskoga/Borås (1929) 
Karlskrona (1926) 
Karlstad (1927) 
Katrineholm (1920) 
Kinna (1938) 
Kisa (1932) 
Kisa (1937) 
Klippan (1931 (återbildat, ursp. 
1920) 
Knislinge (1937) 
Kolbäcks (Strömsholm) (1932) 
Kristianstad (1919) 
Kristinehamn (1923) 
Krylbo (1939) 
Kullerstad (Skärblacka) (1929) 
Kumla (1925) 
Kungsbacka (1930) 
Kungälv (1927) 
Kungälv (1927) 
Kvillinge (1921?) 

Kävlinge (1926) 
Köping (1920) 
Laxå (1935) 
Leksand (1937) 
Lenhovda (1942) 
Lessebo (1937) 
Lidköping (1921) 
Lilla Edet (1920) 
Lindesberg (1933) 
Linköping (1921) 
Ljungby (1929) 
Ljungbyhed (1930) 
Ljungsbro (1934) 
Ljusdals (1926) 
Ludvika (1937) 
Luleå (1928, 1935, 1940) 
Lund (1913) 
Lysekil (1927) 
Lysekils (1937) 
Malmberget (1935, reorg. 1937) 
Malmberget (1937) 
Malmö (1913) 
Malung (1929) 
Malå (1933) 
Marieholm (1930) 
Marieholm (1936) 
Mariestad (1924) 
Mariestad (1926) 
Markaryd (1936) 
Mjölby (1922) 
Munkedal (1934) 
Mölndal (1919) 
Mörrum (1938) 
Njurunda (1939) 
Nora m.o. (1936) 
Norrköping (1921) 
Norrsundet (1931) 
Norrtälje (1921) 
Norsjö kommun (Bastuträsk) 
(1937) 
Nyed (1923) 
Nyköping (1921) 
Nynäshamn (1922) 
Nässjö (1914) 
Olofström (1933, reorg. 1937) 
Orsa (1938) 
Osby (1917) 
Oskarshamn (1918) 
Oskarström (1937) 
Ovanåker (1924) 
Oxelösund (1940) 
Pite-bygdens (Piteå) (1927) 
Ramnäs (1939) 
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Ramsele (1939) 
Reijmyre (1939) 
Riddarhyttan (1936) 
Risinge (1927) 
Risinge (1928) 
Ronneby (1931) 
Rättvik (1927) 
Rättvik (1938) 
Sala (1927) 
Saltsjöbanden (1928) 
Sandvikens (1942) 
Sjuntorp (1936) 
Sjöbo (1922) 
Skara (1926) 
Skivarp nedlagt 1936 
Skoghall (1934) 
Skurup (1920) 
Skurup (1928) 
Skutskär (1920 återskapat 1931) 
Skänninge (1938) 
Solberga (1943) 
Sollefteå (1926) 
Sommen (1936) 
Stockholm (1920) 
Storvik (1941) 
Strängnäs (1935) 
Strängnäs (1936) 
Strömstads (1928) 
Sundsvalls (1924) 
Sunne (1935) 
Svalöv (1920) 
Svedala (1921) 
Sveg (1939) 
Säffle (1930) 
Sävsjö (1932) 
Söderhamnsdistriktets (1930) 
Södertälje (1931) 
Södra Sandby (1939) 
Södra Ölands (Mörbylånga) 
(1932) 
Sölvesborg (1930) 
Teckomatorp (1938) 
Tibro (1932) 
Tidaholm (1930) 
Tierp (1921?) 
Timrå (1940) 
Tollarp (1941) 
Tomelilla (1926) 
Torp (Fränsta?) (1939) 
Tuna läns (1940) 
Tyringe (1938) 
Tärnsjö (1938) 
Töreboda (1931) 
Uddevalla (1920) 
Ulricehamn (1925) 
Umeå (1920) 
Uppsala (1916) 
Vadstenaortens (1932) 
Valbo härad (Färgelanda) (1942) 
Valdemarsvik (1931) 
Vansbro (1943) 
Vargön (1939) 

Vellinge (1940) 
Vetlanda (1923) 
Vilhelmina (1940) 
Vimmerby (1929) 
Vingåker (1930) 
Virserum (1941) 
Visby/Gotland (1929) 
Vänersborg (1931) 
Västervik (1922) 
Västervik (1932) 
Västerås/(Västmanlands) (1919) 
Växjö (1922) 
Ydre (1933) 
Ystad (1916) 
Åhus (1934) 
Åkers styckebruk (1931) 
Åkersberga (1935) 
Åkersberga (1943) 
Ålems (1928) 
Åmål (1929) 
Ånge (1941) 
Åseda (1940) 
Åstorp (1934) 
Åtvidaberg (1921) 
Älghult (1937) 
Älmhult (1925) 
Älvdalen (1938) 
Ängelholm (1933) 
Örebro (1919) 
Örkelljunga (1925, reorg. 1936) 
Örkened/Lönsboda ? (1939) 
Örnsköldsvik (1924) 
Östersund (1916) 
Överkalix (1938) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

     

  
 
 


