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"Xven under förutsättningen av den bästa möjliga mänskliga kun
skap kvarstår alltid ètt val med hänsyn till vart vi vill komna 
och hur vi vill nå målet. Att avgöra detta är den egentliga poli
tiska uppgiften, som ligget1 utanför vetenskapens och experternas 
auktoritet. 

...sakkunskapen (har) visserligen den allra största betydelse. 
Utan den skulle samhället handla i blindo. Men den är icke sista 
ordet i saken. Platons tanke, att vetenskapsmännen är kallade 
att regera staten, vilar på den iiitellektualistiska illusionen 
att den rätta handlingen uteslutande är en fråga om den rätta 
kunskapen. 

När denna villfarelse väl har öVervuhnits, liggèr det icke längre 
något paradoxalt eller orimligt i demokratins ordning* enligt 
vilken den högsta politiska kontrollèn vilar hofe folkfet och icke 
hos sakkunskapen." (Ross, A. "Varför demokrat i?'*, sid 154) 

k 

"It is often said by the critics of democracy that what is 
important is not so much rule b£ the people but rule for the 
people. It is the precise quality of democracy, however, that 
it not merely permits but ensures that government shall be 
wielded for the benefit of the whole. None but the average man 
can enunciate his own desires; none can so well guard his own 
interests. It is still the greatests of truths that he who wears 
the shoe is best able to judge of its discomfort." (Spitz, D. 
"Patterns of Anti-Democratic Thought", sid 128) 

ft 

"All makt utgår från folket 
i diskussionen om förslaget 

- men vart tar den vägen?" (Sagt 
till den nu antagna grundlagen ) 
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INLEDNING 

Vid LO:s kongress 1936 bar Svenska Metallindustriarbetareförbundet 

fram en motion (nr 224) vilken bl a innebar förslag om en utredning med 

sikte på att revidera Landsorganisationens stadgar i syfte att uppnå 

större planmässighet i fråga om lönerörelser, samt möjliggöra förandet 

av en lönepolitik där de lägst betalda arbetargrupperna understöddes. 

Efter en kort diskussion beslöt kongressen uppdra åt landssekretariatet 

att utse en kommitté med uppgift att utreda de av motionen väckta prob

lemen. Efter fem års arbete publicerade denna kommitté, den s k femton-

mannakommitten, utredningen "Fackföreningsrörelsen och näringslivet". 

Den innehöll ett förslag till en genomgripande förändring av organisa

tionens stadgar, samt en teckning av bakgrunden och motiven för den 

föreslagna förändringen. 

Vid LO-kongressen i september 19H1 föranledde utredningsförslaget en lång 

diskussion med tidvis skarpa meningsbrytningar. Efter en del smärre för

ändringar antogs emellertid stadgeförslaget. 

I korthet innebar de nya stadgarna att landssekretariatets formella be

fogenheter gentemot förbunden vidgades avsevärt, att landssekretariatets 

ledning av de anslutna förbundens fackliga politik skulle ske under hän

synstagande till den enskildes rätt och samhällets berättigade krav, 

samt att det utgjorde ett formellt krav för medlemsskap i LO att anslutna 

förbunds styrelser hade de avgörande beslutsbefogenheterna i samtliga 

viktiga med avtal förbundna frågor. LO övergick därmed från att tidigare 

ha varit en federativ sammanslutning av huvudsakligen självständiga för

bund till en formellt starkt centraliserad organisation. Den centrali

sering som genomfördes i och med detta stadgebeslut har utgjort det 

formella underlaget för utvecklingen av efterkrigstidens centrala av

talsförhandlingar . 

1. Avhandlingens problem 

Problemställningen för min avhandling har sprungit fram tir frågor som 

flera gånger tidigare sysselsatt sociologer, organisationsteoretiker, 

statsvetare och fackligt aktiva. Frågorna kan sägas gälla problemen 

och villkoren för demokrati i stora fackliga organisationer. Mitt val 

av uppläggning och ansats påverkades tidigt av Lipsets bedömning att: 
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"Den litteratur som sysslar med byråkrati och oligarkiproblemen 
inom fackföreningarna brukar...antingen bara kommentera detta 
faktum inom en eller flera organisationer eller omformulera 
Robert Michels klassiska analys av de förhållanden, som ger 
upphov till oligarki eller diktatur inom partier och fackliga 
organisationer. Det har inte uträttats mycket på området för 
att utveckla en teori som kan verifieras genom undersökningar." 
(Lipset, S.M. "Den politiska människan", Stockholm 1966, s 278.) 

Lipset föreslog i sin bok tre olika metoder att öppna vägarna till 

större framsteg på detta område: 

"En är att samla kvantitativa fakta från ett stort antal orga
nisationer, en annan är 'case studies' av specifika fall, en 
tredje är att undersöka avvikande fall." (Ibid., s 315) 

För min egen del valde jag att studera 19U1 års stadgeförändring i den 

svenska Landsorganisationen. Jag uppfattade denna förändring som ett 

historiskt "fall" av byråkratisering av en stor organisation i den be

märkelsen att beslutsbefogenheter förflyttades uppåt och längre bort 

från medlemmarna. Detta "fall" borde sålunda höra till det fenomenom

råde som teori om byråkratisering hade anspråk på att förklara. Genom 

att tränga djupt in i ett "fall", och de analytiska problem det skulle 

resa, borde det också visa sig om de teoretiska redskapen behövde skärpas 

eller inte. 

Ytterligare skäl att se närmare på 19m års stadgeförändring var att 

det var en mycket genomgripande förändring som var omstridd vid genom

förandet. Det rådde dessutom delade meningar om vad som var de bestämmande 

faktorerna bakom dess tillkomst. 

I korthet kan sägas att "fallstudien" av 1911 års stadgeförändring i LO 

syftar till att besvara frågan huruvida denna huvudsakligen förklaras 

av "inre" (dvs organisâtions-interna) faktorer, eller "yttre" förhållan

den. Denna fallstudie presenteras i en särskilt delrapport som publiceras 

senare. Jag visar i denna att stadgeförändringen huvudsaklingen förklaras 

av "yttre" förhållanden. 
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2. Syftet med föreliggande delrapport 

For att kunna analysera bakgrund och orsaker till stadgeförändringen, 

behövde jag emellertid också kunna analysera och fastställa dess karak

tär. Var det, eller var det inte, fråga om en förändring i byråkrati-

serande riktning? Här skilde sig uppfattningarna. Både problemen att 

ställa diagnos på förändringens karaktär och problemen att analysera 

orsaksmönstret bakom förändringen ledde till ett behov att diskutera 

utgångspunkterna för analysen. Mitt arbete måste därför inledas med 

ett försök att diskutera demokratins problem i en stor organisation, 

åtminstone i sådana avseenden som var nödvändiga för den fortsatta 

analysen. Här låg upprinnelsen till det tema som utvecklas i denna 

första delrapport. 

3. Uppläggningen av föreliggande delrapport 

Denna delrapport består av tre huvuddelar. 

I den första delen föreslår jag ett något förändrat sätt att se på 

demokratins problem i stora fackliga organisationer. I stället för att, 

som brukligt är, mer eller mindre explicit se problemet en-dimensionellt, 

föreslås en två-dimensionell modell. Denna modell utvecklas inte längre 

än vad jag bedömt nödvändigt för att kunna genomföra resonemangen i 

återstoden av avhandlingen. 

Detta inledande begreppsanalyserande avsnitt har visat sig vålla en del 

läsare besvär - det har upplevts som bitvis tungt och svårläst; ett besvär

ligt hinder att ta sig in i den övriga texten. De läsare som inte har ett 

speciellt intresse av att studera dessa problem ombedes därför (åtminstone 

första gången) skumma igenom detta avsnitt rätt snabbt. Efter en läsning 

av rapportens övriga avsnitt är det lättare att se vad jag vill uppnå med 

begreppsanalysen i början. 

I den andra delen av denna delrapport diskuteras en del sidor av demo

kratins problem i stora fackliga organisationer och ställs en diagnos på 

LO:s stadgeförändring 1941. 



4 

I den tredie och sista delen har jag sammanställt några uppgifter om 

hur själva genomförandet av 194-1 års stadgeförändring gick till. Härvid 

har jag framförallt velat belysa vilka möjligheter som massan av medlem

mar hade att komma till tals och påverka denna genomgripande förändring. 

Umeå den 31/12 1976 

Sten Höglund 
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SUMMARY IN ENGLISH 

In 1941 the Swedish Trade Union Confederation (LO) carried through 

a far-reaching overhaul of its constitution. This constitutional 

change implied that LO, previously a federative association of 

essentially independent national trade unions, formally became a 

strongly centralized organization. This centralization became 

one of the prerequisites for the development, after the second 

World War, of the central bargaining systön between the LO and 

the Swedish Employers" Confederation (SAF). 

This constitutional change in LO, in my opinion, represents a clear 

case of bureaucratization. The right to make decisions was moved 

upwards in the organization and away from the members while, at 

the same time, the latter were deprived of some of their previously 

existing means of control. This historical case thus ought to belong 

to the class of phenomena which theories of bureaucratization should 

explain. 

The main objective for my dissertation, of which this report is 

the first part, is to Investigate the background of this bureau

cratization of LO in 1941. A central question is whether the 

driving forces behind this organizational change are to be found 

inside or outside the organization. In a forthcoming report I 

intend to demonstrate that the driving forces behind this change 

of LO mainly were of an "external" nature, i.e. concerned LO:s 

relations to the government and important national economic issues, 

"Internal" causes of bureaucratization of the type expounded by 

Robert Michels in his well-known study Political Parties (1911) were 

of secondary importance, although they in all likelihood contributed 

to the final result. 

The present report consists of three main parts. 

In the first part I suggest a partially non-conventional approach 

to the problems of democracy in large trade union organizations. 

Instead of, as is frequently the case, more or less explicitly 

looking at the problems in a one-dimensional way, I suggest a 

two-dimensional model. One dimension concerns the degree of 
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control the membership can collectively exert upon the central 

decisionmaking bodies. This dimension may be associated with 

the pair of opposites democracy - bureaucracy. We focus here on 

how and by whan important decisions with consequences for the 

membership are settled. 

The second dimension concerns the degree of centralian, i.e. the 

relations between the whole and the parts of the organization, 

in other words, the degree to which the organization functions 

as a whole. To give a concrete example: membership voting on 

certain important issues (for instance on a proposed wage 

contract) in a national trade union is here seen as one way 

of settling centralized decisions on the national trade union 

level, although with a significantly higher degree of control 

through collective action on the part of the membership than if 

the issues were to be settled by the executives of the union. 

In the second part of this report I discuss some aspects of the 

problems of democracy in large trade union organizations. I also 

analyze the constitutional change in LO in 1941. While elections 

to the trade union congresses and the congresses themselves still 

remain as formal means of membership control over the organization, 

I show that these means of control are unsatisfactory. In certain 

respects they tend to lead to a choice between almost no action 

at all or too drastic action. The abolition of the membership 

referendum on certain important issues as a mean of control, 

which was instituted on the national trade union level by the 

constitutional change in 1941, meant a marked reduction of the 

constitutional means of control available to the membership. The 

centralization of LO in 1941 consequently was bureaucratic. 

In the third, and last, part of this report information is 

compiled as to how the change in the constitution was achieved 

in 1941. While the change in constitutional rules was passed in 

a constitutional way the formal regulations of the previous 

constitution were applied in such a way as to, in practice, 

limit the participation of the general membership and reduce 
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their influence in the treatment of this important issue. The 

way the constitution was changed hardly lends support to the 

thesis that the members actively backed up the new constitution. 

They merely let it pass. My data indicate that the general mem

bership did not to any appreciable extent understand the full 

meaning and implications of the proposed change. 

The way the constitution was changed exemplifies an interpreta

tion of the meaning of "representative democracy" which gives 

the representative and executive levels in the organization 

considerable freedom of action in their relations to the 

membership. 
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I BEGREPP 

I en kommande delrapport skall jag, i form av en fallstudie på historiskt 

material, analysera 19m års stora stadgeförändring i den svenska lands

organisationen (LO). Det centrala problemet för denna fallstudie kan 

formuleras med följande frågor: hur ska 1941 års förändring av LO-stad-

garna förklaras? Vilka orsaker och betingelser utgjorde den huvudsakliga 

bakgrunden till de nya stadgarnas innehåll, förändringens form (dvs att 

den genomfördes som en förändring av LO:s stadgar och inte genom lag

stiftning) samt tidpunkten för förändringen. 

Som en utgångspunkt för denna fallstudie måste stadgeförändringens karak

tär kunna bestämmas. För att kunna göra detta, och även för att kunna 

bringa viss reda i diskussionerna kring s k byråkratiseringstendenser och 

deras orsaker, behöver jag lämpliga och klara begrepp. Detta motiverar en 

speciell begreppsgenomgång. 

1. Två problem för facklig demokrati 

Jag har inte kunnat finna vanligen förekommande terminologi och distink

tioner omedelbart användbara för min problemställning. Skälet är att de 

inte klart separerar olika problem jag anser analytiskt måste hållas isär. 

I Robert Michels åtminstone till titeln bland sociologer rätt välkända 

bok "Political Parties" användes exempelvis endast motsatsparet demokrati -

oligarki för analysen av Relationerna mellan medlemmar och ledning. I både 

tidigare och aktuella diskussioner om fackliga organisationers struktur 

är det också vanligt att analysen tenderar ske över motsatspar på en di

mension. Centralisering (stundom byråkratisering) sättes i motsats till 

decentralisering (stundom demokrati). Genom tendensen att uppfatta prob

lematiken som endimensionell, dvs som ett spänningsförhållande mellan 

två poler på samma skala, sammanföres ibland problem som bör hållas i 

1) Ett exempel som kan belysa behovet av att arbeta med minst två dimen
sioner är den diskussion som rör följderna av SAF:s organisations
struktur för LO:s. Denna fråga behandlar jag i en kommande delrapport. 
SAF:s enhetliga uppträdande ställer otvivelaktigt krav på minst mot
svarande enhetlighet i LO:s och LO-förbundens uppträdande (dvs minst 
sairana grad av centralism för att använda den terminologi jag föreslår 
här nedan). Detta behov av enhetlighet i uppträdandet avgör däremot 
inte på vilket sätt avgörande beslut skall fattas. På denna senare 
punkt finns fortfarande minst två vägar: dels genom auktoritativa 
beslut i organisationens ledning, och dels genom allmän medlemsom
röstning. /forts/ 
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Jag vill föreslå att minst två analytiskt skilda dimensioner (motsats

par) användes som redskap för analysen, nämligen: 

1. (Befogenheterna för) medleroskollektiv resp centrala organ, över 

denna dimension kan den motsatsfyllda enheten mellan å ena sidan medlems

kollektivet (dvs kollektivet av samtliga medlemmar i organisationen, eller 

i vissa fall åtminstone deras majoritet) och organisationens ledande 

organ utsättas för analys. I anknytning till förekommande språkbruk bör 

denna dimension närmast motsvara demokrati - byråkrati (byråkratisk 

centralism, oligarki). Frågan gäller här hur, och av vem, som viktiga 

gemensamma beslut fattas, dvs till vilken grad som medlemskollektivet 

har kontroll över de centrala organen resp till vilken grad som de 

centrala organen har handlingsfrihet i förhållande till medlemmarnas 

kollektiv.^ 

2. Centralism - deeentraiism. Med denna dimension analyseras den mot

satsfyllda enheten mellan å ena sidan centrala befogenheter (för helheten, 

eller organ som skall representera helheten) och å andra sidan lokal rörel

sefrihet eller rörelsefrihet för på annat sätt bestämda delar av organisa

tionen (såsom speciella grupper av medlemmar). Denna dimension rör förhål

landet mellan helhet och delar. Frågan gäller här till vilken grad som de 

olika underenheterna i organisationen i praktiken fungerar som en helhet 

med gemensam politik under gemensam ledning. 

Närmast skall jag söka konkretisera och göra det rimligt att upprätt-
Si hålla en sådan analytisk skillnad mellan dessa dimensioner. Frågan om 

maktförhållanden och befogenhetsfördelning inom fackliga organisationer 

rör, som jag ser det, två skilda problem. 

1) /forts/ Ett annat exempel är diskussionerna mellan företrädare för 
LO resp för Syndikalismen. Även i detta fall har diskussionen förts 
under den outtalade förutsättningen att problematiken är endimen-
sionell. Gentemot den centralisering (byråkratisering) som LO anses 
ha utvecklat har Syndikalismen ställt förslag på en långtgående lokal 
frihet att fatta de avgörande besluten (decentralisering). Frågan om 
de enskilda lokala underorganisationernas rörelsefrihet rör, enligt 
min mening, ett problem som analytiskt, och delvis även faktiskt, 
bör skiljas från medlemskollektivets kontroll av organisationens 
centrala ledning (se vidare nedan bl a i avsnittet om anarki-ten
densen) . 

2) Jfr begreppsparet exekutiv - huvudman och diskussionen om relationerna 
mellan dem (nedan sid 24). 

3) Att de fackliga diskussionerna stundom aktualiserat behovet av lik
nande distinktioner antydes av det följande: 

"...centralisering och byråkratisering...inte äro ett och detsamma.. 
men...dock äro nära släkt med varandra..." 
(Nils Wessel i Svensk Typograftidning nr 41, 1938, sid 353) 
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For det första har vi frågan om relationerna mellan den centrala led

ningen å ena sidan och medlemmarnas massa (eller kollektiv) å den andra. 

I detta fall gäller frågan sådant som om ledningen representerar medlem

marna (deras majoritet), om medlemmarna har tillräcklig kontroll över den 

centrala ledningen, vilka befogenheter som den centrala ledningen har 

gentemot medlemskollektivet, etc. 

För det andra har vi frågan om relationerna mellan å ena sidan organ som 

representerar helheten (en medlemsomröstning, ett kongressval, en för

bundsstyrelse, etc) och å andra sidan minoriteter inom organisationen 

(en medlemsgrupp, en enskild lokal organisation, etc). I detta fall 

gäller frågan till vilken grad som organisationens delar är bundna resp 

fria i förhållande till organisationen i dess helhet (eller i förhållande 

till organ som skall företräda denna helhet). 

En förenklad bild över LO:s och ett fackförbunds organisation kan 

kanske göra problematiken tydligare: 

FÖRBUND LO ALLMÄNT 

Kollektivet av 
samtliga medlem
mar i ett förbund 

Kollektivet av 
samtliga L0-med-
lemmar (1,7 milj) 

Förbunds, 
kongress 

Allmän med
lemsomröst
ning 

LO-kongress 

F örbund s styrelse Landssekretariat 

Enskilda avdel
ningar, medlems
grupper, mm 

Enskilda 
förbund 

Medlems
kollektiv 

Centrala 
organ 
Helhet 

Delar 

För att den principiella problematiken skall bli tydlig, har figuren 

tecknats så att medlemmarna sas "kommer in" från två håll. Detta 

avser att avspegla att medlemmarna har ett dubbelsidigt förhållande 

till sin organisation: dels som kollektiv, och dels som enskilda 

individer, medlemmar i en enskild underorganisation eller i en spe

ciell grupp medlemmar. 
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Uttryckt på ett annat sätt avspeglar figurernas övre halva det represen

tativa problemet för organisationens ledning resp medlemskollektivets 

kontroll över de centrala organen, medan den nedre halvan avspeglar 

problemet med de enskilda delarnas (underorganisationernas etc) frihet 

resp disciplin gentemot organisationen i dess helhet. 

I teorin motiveras landssekretariatets, eller en förbundsstyrelses, 

krav på disciplin från en underorganisation av att landssekretariatet 

(förbundsstyrelsen) inom resp helhet representerar det hela (egentligen 

kollektivet av samtliga organisationsmedlemmar) gentemot en mindre grupp, 
1) 

en del av helheten. 

Det är också svårt att tänka sig någon annan utgångspunkt för disciplin

kraven som skulle kunna legitimeras inför medlemmarna. Ståndpunkten 

att landssekretariatet/förbundsstyrelsen skall vara ett redskap för 

medlemmarna (egentligen praktiskt deras majoritet) rör problemet med 

representativitet och medlemskontroll. Ståndpunkten att majoritetsbeslut 

i en fråga Sr bindande för samtliga medlemmar rör helhetens krav på dis

ciplin från delarna (krav på enhetligt uppträdande). 

Sett från en enskild avdelnings perspektiv är allmän medlemsomröstning 

inom ett förbund (exempelvis om ett avtalsbud) en centralisering. På 

motsvarande sätt är omröstning med majoritetsbeslut inom en avdelning 

en centralisering, sett från en enskild medlems perspektiv. Motsatserna 

är att den enskilda avdelningen resp den enskilde medlemmen själv avgör 

frågan på egen hand (något som, om det genomfördes konsekvent, i prak

tiken skulle göra kollektivt organisationsarbete omöjligt).5^ 

t) En sådan identifikation mellan landssekretariatet och "den samlade 
fackföreningsrörelsen" exemplifieras av ett resonemang av Gunnar 
Sträng, återgivet av Björklund: "Sträng yttrade med hänsyftning 
på konfliktunderstödet från LO: Om nu ett enskilt fackförbund sabo
terar landssekretariatets inställning, om det enskilda gruppintresset 
säger: Jag ger tusan i vad den samlade fackföreningsrörelsen tycker 
och anser, vad sker då? Att den ställs utan något understöd från den 
samlade fackföreningsrörelsen. Sr inte det helt naturligt?" (Björk
lund, sid 315) 

5) Denna problematik uttrycks klart av Bengtsson i förhållande till val 
av representanter på följande sätt: "Man måste...hela tiden hålla i 
minnet att 'jag' inom en organisation måste vara ett 'vi'. Det är 
den som får de flesta rösterna i ett val som blir vald. 'Vi' har 
valt honom även om 'jag' röstade på en annan. Den mening som har de 
flesta anhängarna vid ett möte blir mötets beslut. 'Vi' har fattat 
detta beslut, även om 'jag' förordade och röstade på ett helt annat." 
(Bengtsson, sid 83). 



12 

En centralisering kan med andra ord ta sig olika uttryck. Inom ett förbund 

kan den yttra sig i allmän medlemsomröstning, beslut av kongress, beslut 

av förbundsstyrelse (samtidigt som alla dessa åtgärder innebär en centra

lisering, så skiljer de sig åt beträffande bl a följderna för medlemskol-

lektivets ställning och kontrollmöjligheter. Detta kommer senare att ut

vecklas.) Med det synsätt jag föreslår är det alltså inte så att en all

män medlemsomröstning inom ett förbund utgör en decentralisering. Med

lemsomröstningen utgör ett sätt att, på denna nivå, fatta ett centra

liserat beslut. 

Sett från medlemskollektivets ståndpunkt, och jämfört med ett läge där 

förbundsstyrelsen har vetorätt, är däremot möjligheten till beslutande 

allmän medlemsomröstning ett steg till ökat inflytande för medlemskollek

tivet över förbundets styrelse. 

I förhållande till en situation där besluten avgöres på LO-nivå (i lands

sekretariatet, representantskapet eller på LO:s kongress) skulle däremot 

beslutsrätt i enskilda förbund utgöra en decentralisering (vare sig dessa 

sedan skedde genom beslut i förbundens styrelser, eller genom allmänna 

förbundsomfattande medlemsomröstningar). 

Ett sätt att anknyta till förekommande språkbruk är nu att söka ange 

innebörderna i tre organisatoriska tendenser, nämligen demokratisk centra

lism, anarki och byråkratisk centralism med hjälp av de två dimensioner 

jag definierat härovan. 

6 ) 
2. Demokratisk centralism 

Uttryck mycket allmänt kan demokratisk centralism sägas betyda organi

serat medlemsstyre: medlemmarna skall, på ett organiserat sätt, styra 

sin organisation. Detta förutsätter åtminstone följande: 

1. att medlemskollektivet kontrollerar de centrala ledande organen 

och representeras av dem (representativitet förutsätter medlemskontroll), 

men samtidigt att de centrala organen kan fungera som ledning för medlems

kollektivet (genom bl a kontinuitet, erfarenhet, kunskap och befogenheter 

att utöva ledningen) 

6) Termen demokratisk centralism har haft sin mest vanliga tillämpning 
vid kommunistiska partiers diskussion om sin interna organisation 
(bl a hos Lenin och Mao Tsetung). Hos Mao användes också termerna /forts/ 
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o 7 ) 
2. att det råder en balanserad relation mellan centralism och 

decentralism. Utan centralism saknar helheten (medlemskollektivet) medel 

att komma till uttryck. I sista hand vilar emellertid de fackliga organi

sationernas verksamhet och styrka på lokal aktivitet från medlemmarnas 

sida. Decentralism är nödvändig för att lokala initiativ skall resultera 

i verksamhet. 

Några helt fixerade lägen på skalorna (befogenheter för) medlemskollektiv -

centrala organ resp centralism - decentralism, som skall gälla för alla 

tidpunkter och situationer, kan inte anges. I verkligheten kommer varje 

organisation över tid att pendla kring vissa lägen på de båda skalorna. 

I organisationens stadgar fastslås en norm. 

En situation av öppen facklig strid kräver exempelvis en högre grad av 

centralism än ett relativt lugnt läge. I en trängd situation, där bristen 

på tid inte medger diskussion eller upplysning till medlemmarna innan 

beslut fattas»måste beslutet avgöras centralt av styrelsen. Detta beslut 

kan till och med tänkas gå medlemmarnas spontana mening emot, för att 

först efteråt kunna redas ut när tiden medger diskussion och framläggande 

av alla fakta i målet. 

6) /Forts/ demokrati och centraliserad ledning tillsammans vid diskus
sioner av rèlationerna mellan folk och ledning. 
Termen har emellertid även använts vid diskussioner om den svenska 
fackföreningsrörelsens inre struktur (se bl a denna delrapport, sid 
17 fcr exempel). Dess innebörd har dock härvid varit både mindre strikt 
definierad och kanske delvis en annan än hos Lenin och Mao Tsetung. 
För min analys behövde jag ett begrepp som täckte en tendens som 
skilde sig från den anarkiska och den byråkratiskt centralistiska. 
Jag valde då att använda termen demokratisk centralism, eftersom 
den förekom i svenska fackliga diskussioner. Dess innebörd klargörs 
i denna text med utgångspunkt från de analytiska dimensioner jag 
tidigare föreslagit. 

7) Jag har på denna punkt kritiserats för bristen på precision i uttrycket 
"balanserad relation". Min motfråga har varit: kan större precision 
uppnås på denna allmänna analysnivå? Något konstruktivt alternativ 
till mer preciserat uttryckssätt har inte kunnat föreslås. 
Min bedömning är att precision endast kan uppnås vid en grundlig 
och konkret analys av organisationen under dess verksamhet i en 
given situation. Vad som är en "balanserad relation" kan först disku
teras efter en analys av vilka olika handlingsvägar (med olika grad 
av centralism resp decentralism) som var för handen. 



Jag har använt uttrycket îsmotsatsfylld enhet" för att beteckna rela

tionerna mellan medlemskollektiv och centrala organ resp graden av 

centralism - decentralism. Med detta uttryckssätt vill jag ha sagt att 

det inte är oproblematiskt att förena dessa motsatser. Ändå måste de 

förenas. Under vissa omständigheter kan de också förenas, men under 

andra (om exempelvis den centrala ledningens befogenheter vidgas för 

långt, om decentraliseringen drivs för långt» osv.) ställas i konflikt. 

Samtidigt som det råder sådana spänningsförhållanden (relatiöner av 

motsatsfyild etihet) mallan polerna i de dimensioner jag här behandlat, 

råder också andra spänningsförhållanden. Viktigast är kanske spänningen 

(den motsatsfyllda enheten) mellan medlemskollektivets kontroll och 

centralisering. En centralisering som kanhända uppfattas som motiverad 

av att stärka helhetens (eg direkt de centrala ledande organens) be

fogenheter i relation till de enskilda underorganisationema (eller 

delgrupper bland medlemmarna) kan, om den drives för långt, också minska 

hela medlemskollektivets möjligheter att kontrollera den centrala led

ningen. Medlemskollektivet finns ju i de olika enskilda avdelningarna 

och underorganisationerna. De s k storavdelningsreformerna i flera 

fackförbund kan bl a diskuteras i detta perspektiv. Denna problematik 

är generell och har giltighet även om den centrala ledningen är rep

resentativ. Minskas kontrollmöjligheterna underifrån, oavsett hur det 

sker, försvagas nämligen på sikt medlemmarnas möjligheter att försäkra 

sig om att de centrala organen även fortsättningsvis representerar 

dem. 

3. Anarki 

Anarki kan tänkas beskrivas som "oorganiserat medlemsstyre". Jag har 

satt uttrycket inom citationstecken, eftersom det i praktiken blir 

dåligt med medlemsstyre om det inte sker på ett organiserat sätt. 

Trots den överdrift som ligger i uttrycket, kan det sägas peka på 

riktningen för den tendens det rör sig om. Den anarkiska tendensen 

kan sägas innebära följande: 
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1. de centrala ledande organen 

rollmöjligheter 

2. friheten till lokala beslut 

underorganisationerna medges en hög 

till helheten 

ges en svag ställning med små kont-

betonas starkt, dvs de olika enskilda 

grad av rörelsefrihet i förhållande 

Det närmaste exempel på anarkiska tendenser som förekommit inom svensk 

fackföreningsrörelse är SAC. I viss utsträckning förekom dock liknande 

tendenser även inom en del LO-förbund efter storstrejken 1909 och fram 

till omkring 20-talets slut. Exemplifieringen har här dock endast hämtats 

från SAC. 

Den svaga betoningen av de centrala organens ledande ställning och roll 

kan bl a yttra sig i strävan att genomföra medlemsomröstningar om det 

mesta, även om sådana frågor som lika bra, eller kanske bättre, kunde 

behandlas på kongress eller av en förbundsstyrelse. Till viss grad före

faller en sådan tendens ha funnits inom SAC på 20-talet att döma av de 

synpunkter som Severin hade på vissa överdrifter i omröstningsinstitutets 

användande.^ 

SAC:s starka betoning av friheten till lokala beslut (dvs decentrålism) 

är uppenbar. I syndikalistisk tradition förekommer t o m en speciell 

term för att beteckna dessa strävanden: lokalism (se Bergkvist & 

Arvidsson). Att SAC med andra ord inte endast förespråkade ett vidgat 

inflytande för medlemskollektivet i förhållande till de centrala 

organen (där exempelvis förbundsstyrelserna inom LO-förbunden nu har 

s k vetorätt), visas av det följande: 

"...t om den vidsträcktaste tillämpning av omröstningsinsti
tutet icke motsvarar syndikalismens krav på decentralisation. 
Omröstning innebär i grund och botten inte alls någon inskränk
ning av det centrala maktorganets befogenheter. Det är endast 
omröstningen... som blir innehavaren av makten, medan däremot de 
enskilda organisationsenheternas självständighet på intet sätt 
ökas. På visst sätt kan man sålunda säga att referendum inte inne
bär någon decentralisation". 8) 

8) Severin, F. "Centralism och decentrålism". Ursprungsupplagan av 
Severins bok är från 1925 enligt "Svenska Folkrörelser". På den 
tiden hörde Severin till Syndikalismen. Texten betraktas uppenbart 
som viktig i det att Federativs förlag år 1975 ånyo utgivit den, 
nu som nr 17 i Federativserien. 



Denna. ståndpunkt koraaer även till uttryck i SAC:s stadgar. I princip™ 

förklaringens pkt 7 heter det bl a att SAC: 

"..avböjer alla auktoritära organi s rtionsformer, vilka genom 
centraliserandet av beslutanderätten skapar fortryckare och 
förtryckta..*t( (Stadgar for SÅC antagna av 196S års kongress). 

SAC förespråkade sålunda er» los organisation nrné ringa sammanhållande 

band och stor lokal aktionsfrihet-. I den mån man skulle följa konsekven

serna av den tankegång Severin utvecklat i, citatet härovan» skulle även 

förbund somfart ande tnedlemsomröstn ingår avböjas såsom en (principiellt 

oriktig) centralis®. 

*». Byråkratisk centralism 

Innebörden i byråkratisk centralism kan i sin tur preciseras till funk

tionärsvälde . Detta torde stå i någorlunda god överensstämmelse med 

förekommande språkbruk. Nu ligger det givetvis något av överdrift i 

detta uttryck (liksom i uttrycket "oorganiserat medlemsstyre"). Ingen 

verklig organisation kan i längden fungera enbart genom att funktio

närerna styr den. Ï en eller annan form måste funktionärerna ha stöd 

åtminstone från vissa grupper bland medlemmarna. Benämningen funktionärs

styre anger dock vilken riktning sort tendensen har. Den byråkratiskt 
itttorrtrj JM» 

centralistiska tendensen kan sagas innebära följande; 

1. de centrala organen ges en stark ställning gentemot medlems-

kollektivet» varvid œedlemskollektivets möjligheter att utöva kontroll 

över. de ledande organen försvagas. 

2. centralismen» dvs främst de ledande organens ställning och 

befogenheter gentemot separata delar av organisationens betonas mycket 

starkt. 

I praktiken samverkar förändringar på dessa analytiskt skilda plan i 

stor utsträckning, ' 

1941 års förändring av LO:s stadgar anses av kritiker vara en byrå

krat iser ing av organisationen» Denna åsikt kan då tolkas så att för

ändringens tendens eller riktning innebar en förstärkning av de cent

rala ledande organens befogenheter på bekostnad av medlemskollektivets 

mojligheter att utöva, kontroll över dessa organ« samt en förstärkning 

av de ledande organens ställning gentemot enskilda underorganisationer« 
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LO å sin sida anser att stadgarna efter 1941 representerar en demo-
9) 

kratisk centralism. I det följande skall jag söka diskutera bedöm

ningarnas rimlighet utifrån de begrepp jag preciserat. 

9) Lind, A. "Facklig demokrati", LO:s skriftserie "Aktuella frågor" 
nr 28, sid 29. Jfr även Jerstedt-Smith "Parterna på arbetsmark
naden", sid 93-94. 
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II UTVECKLINGSTENDENSEN I LO 

Det viktigaste innehållet i 1941 års förändrade LO-stadgar har syste

matiserats i en särskild tablå (Tablå nr 1). Källmaterialet har an

tecknats på tablån. 

Vilka forändringar innebar då de nya stadgarna i sådana avseenden som 

är av intresse för denna studie? 

1. 19m års nya LO-stadgar 

Förbundsstyrelsernas ställning 

Förbundsstyrelsernas ställning stärktes formellt både gentemot medlems

kollektiven i resp förbund och gentemot de enskilda avdelningarna. 

Förbund som önskade bebehålla medlemsskapet i LO förpliktigades näm

ligen att stadgemässigt ge förbundsstyrelsen sistahandsavgörandet i 

alla viktiga med en avtalsrörelse förbundna frågor (såsom uppsägning 

av avtal, antagande och förkastande av avtalsförslag samt vidtagande 

av stridsåtgärder). Tidigare utgjorde inte detta formellt medlemsskaps-

krav i LO, även om de s k normalstadgarna från och med 30-talets början 

hävdade principen och praxis i viss utsträckning kom att följa normal

stadgarna. 

Vad beträffar beslut om avtal innebar denna förändring att eventuella 

medlemsomröstningar endast fick rådgivande status och formellt kunde 

sättas ur kraft genom beslut av förbundsstyrelsen (vetorätt). Då det 

gällde sättet att besluta om riksomfattande avtal inom förbund kan 

1941 års stadgar sägas kröna en utveckling som inleddes vid slutet av 

1920-talet. Vid den tidpunkten var det praxis att beslut om riksomfat

tande avtal, då sådana förekom, avgjordes genom allmän omröstning bland 

förbundets medlemmar (SOU 1927:4, sid 86 f). Under 30-talet övergick 

sedan olika förbund, efter mönster från LO:s normalstadgar, successivt 

till vetorätt. 
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Vid 19m års kongress hade en majoritet av förbunden inom LO bestämmelser 

i sina stadgar som kunde sägas överensstämma med innebörden i det fram

lagda stadgeförslaget. Exakt hur stor andel av förbunden som hade sådana 

bestämmelser är dock litet problematiskt att beräkna. Sådana beräkningar 

måste grundas på tolkningar av stadgebestämmelser och förekommande praxis. 

Uppgifterna om hur stor andel av förbunden som 1941 hade med det nya 

stadgeförslaget liktydiga bestämmelser varierar också rätt mycket. Vid 

LO:s representantskapsmöte den 10-12 juni 1941 uppgav exempelvis 

Casparsson att normalstadgarna redan gällde för 30 av de stora förbun

den, däribland Metall (protokollen, sid 174). Detta skulle innebära 

(förutsatt att det tolkas som en totaluppgift) att 65 procent av an

talet förbund hade sådana bestämmelser. Vid samma möte uppgav emellertid 

Karlsson från Målarförbundet att ännu ett dussin förbund inte infört den 

ordning som föreslogs i det framlagda stadgeförslaget (protokollet, 

sid 78). Detta skulle innebära att 75 procent av förbunden hade sådana 

bestämmelser. Vid LO:s kongress 1941 hävdade Gunnar Andersson att: 

"...normalstadgeförslagets § 14 innehåller praktiskt taget samma 
bestämmelser, som återfinnes i åtminstone 90 procent av de nu 
till LO anslutna förbundens stadgar :»"(protokollet, sid 143 f) 

Ett försök från min sida att göra motsvarande beräkningar på basis av 

uppgifterna i femtonmannakommitténs utredning (sid 203 ff) ledde till 

uppskattningen att 1941 ännu omkring en tredjedel av förbunden med 

omkring en fjärdedel av LO:s samlade medlemstal hade stadgebestämmelser 

som på ett markerat sätt avvek från normalstaigarna och LO:s förslag 

till nya stadgar. Åtminstone Gunnar Anderssons uppgifter förefaller 

därför vara något överdrivna. 

Vid kongressen 1941 debatterades bl a frågan om hur stor den föreslagna 

förändringen skulle anses vara. Vissa förespråkare för förslaget hävdade 

härvid att det innebar blott obetydliga förändringar, eller nästan inga 

alls. Klart torde vara att bedömningen på denna punkt avgöres av över 

hur lång tidsrymd bedömningen skall göras. Jämför man tillståndet strax 

före stadgeförändringen 1941 med det strax efter, så framstår föränd

ringen på förbundsnivå som föga genomgripande. Helt negligerbar var 

den dock inte ens då bl a genom att medlemskapskraven i LO formellt 
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skärptes och kraven på förändringar i stadgarna åtminstone berörde en 

betydande minoritet av förbunden inom LO (av vilka de flesta var mindre 

förbund). Jämför man å andra sidan med hur förhållandena var- vid 20-talets 

slut, eller vid början av 30-talet, med avseende på medlemskollektivets 

formella ställning inom förbunden, då var förändringen avsevärd. På drygt 

ett decennium hade ett viktig medel för medlemskollektivets kontroll 

över förbundens avtalspolitik helt raderats ut ur stadgarna. 

Landssekretariatets ställning 

Den största och mest genomgripande förändringen gällde emellertid rela

tionerna mellan landssekretariatet och förbunden. Före 1941 kan LO sägas 

ha varit en lös federation av i huvudsak självständiga förbund. Med 1941 

års nya stadgar stärktes sekretariatets ställning formellt i betydande 

grad. Det fick kraftigt utökade möjligheter att öva inflytande på de 

anslutna förbundens fackliga politik. Enligt de nya stadgarna skulle 

sekretariatet utöva den centrala ledningen av fackföreningsrörelsens 

strävanden och verka för ett enhetligt uppträdande under solidarisk sam

verkan. Sekretariatet gavs rätt att, där det så fann påkallat, delta i 

förbundens förhandlingar och framställa förslag till uppgörelse, samt 

rätt att avgöra om ett förbund skulle få genomföra stridsåtgärder så 

snart dessa skulle överskrida ett visst, litet, medlemsantal, liksom 

blockad eller bojkott i anslutning till en tillståndspiiktig strejk. 

Förbunden förpliktigades vidare att underrätta sekretariatet om vikti

gare lönerörelser och tvister, samt att inhämta dess yttrande både i 

frågor av större principiell vikt och omfattande praktisk betydelse. 

Även enligt de tidigare gällande stadgarna hade landssekretariatet 

rätt att i vissa situationer avgöra om ett förbund skulle få vidta 

stridsåtgärder, men denna rätt var då endast förknippad med situa

tioner där lockout kunde väntas följa. Enligt de nya stadgarna kunde 

tillståndet till stridsåtgärd även göras beroende av för vilka krav 

den skulle vidtas, dvs av överväganden om förbundens fackliga politik. 
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Landssekretariatets stärkta ställning yttrade sig främst i den stadge-

mässiga kontrollen över så gott som samtliga viktiga beslut om strids

åtgärder från förbundens sida. Konsekvenserna av stadgebestämmelserna 

på denna punkt var emellertid (så länge inte lockout kunde väntas följa) 

olika för olika förbund, beroende på deras storlek. Treprocentsregeln 

i § 15:3 medgav 1941 strid utan tillstånd från landssekretariatet inom 

Metall för 5.254 medlemmar, inom Bleck- och Plåt för 83 medlemmar, inom 

Försäkringsfunktionärernas förbund för 71 medlemmar. 1951 var motsvarande 

siffror inom Metall ca 7.000 medlemmar, inom Bleck- och Plåt ca 100 med

lemmar och inom Tobaks- ca 60 medlemmar. Lockoutregeln i samma paragraf 

beskar givitvis ytterligare förbundens handlingsfrihet, men denna gällde 

även tidigare och hade inte samma generella följder som treprocents-

regeln. Konsekvenserna blev att förbundens fackliga politik (med reser

vation för de största förbunden) blev starkt beroende av beslut i lands

sekretariatet . 

Gentemot förbund som inte följde sekretariatets uppfattning om den 

fackliga politikens inriktning kunde understödet indragas (1941 låg 

beslutet härom hos LO:s representantskap, men gavs 1951 till lands

sekretariatet) och om förbundet tillgrep stridsåtgärder för krav som 

ej godkänts av landssekretariatet kunde uteslutning tillgripas."^ 

Sven om av landssekretariatet framlagda förslag till uppgörelser 

formellt hade karaktären av rekommendationer, var deras reella sta

tus i och med kontrollen över förbundens stridsåtgärder avsevärt 

starkare. 

Även på denna punkt diskuterade kongressen 1941 hur stor förändringen 

skulle anses vara. Äter var förhållandet det att en jämförelse mellan 

tillståndet strax före kongressen med det strax efter innebar att 

förändringen kunde anses relativt liten, åtminstone reellt sett. 

Formellt sett var förändringen betydande hur man än gjorde jämfö

relsen. 

Ända fram till 1936 kan landssekretariatets ställning i förhållande till 

förbunden sägas huvudsakligen ha varit svag. I och med bytet av ledning 

för landsorganisationen vid kongressen 1936 och upptagandet av huvud

avtalsförhandlingarna med SAF skedde dock en förändring av sekreta-

10) Sölvén, A. "Landsorganisationens nya stadgar:, sid 52, "Fackfö
reningsrörelsen och den fulla sysselsättningen", sid 157. 
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riatets ställning i praktiken.I ökande grad tog sekretariatet därefter 

den ledande rollen inom LO."*""^ 

Förändringen av landssekretariatets ställning i förhållande till för

bunden kan sägas väsentligen ha genomförts inom en period på endast 

fem år. 

LO:s fackligt politiska omorientering 

Samtidigt som de nya stadgarna sålunda stärkte de ledande organens 

ställning, innebar de också en klar fackligt politisk omorientering 

av LO. I de tidigare stadgarna fanns inga bestämmelser som motsvarade 

de nya riktlinjerna i ändamålsparagrafen (§ 1): nu skulle sekretaria

tets ledning av de anslutna förbundens fackliga verksamhet ske under 

hänsynstagande till den enskildes rätt och samhällets berättigade 

krav. 

Medlemskollektivets ställning 

Medlemskollektivets möjligheter att utöva kontrollen över de centrala 

ledande organen försvagades. Dels flyttades beslut med kollektiv verkan 

längre bort från medlemmarna inom organisationen, dvs från förbundens 

styrelser till landssekretariatet, som skulle utöva den centrala led

ningen av förbundens fackliga politik. Dels vidtogs samtidigt inga 

åtgärder för att säkerställa eller stärka medlemskollektivets kontroll

möjligheter över de centrala organens representativitet som kunde 

kompensera för de centrala organens stärkta ställning. Dels avskaf

fades slutgiltigt ett viktigt instrument för medlemmarnas kollektiva 

kontroll av den fackliga politiken inom förbunden, nämligen möjlig-

heteniatt i omröstningar avgöra vilka avtalsbud som skulle godtagas. 

11) Den grad till vilken landssekretariatet kan använda sina formella 
befogenheter beror sedan av till vilken grad de kan legitimeras 
inför medlemmarna. I praktiken kan landssekretariatets ställning 
sägas vila på de större förbunden, eller, med de beslutsformer 
som råder inom organisationen, kanske snarare på dessas styrelser 
(jfr bl a Fagerström, sid 131 f). 
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Denna problematik uppmärksammades åtminstone av en talare vid 1941 års 

LO-kongress, men det ledde inte till några stadgemässiga konsekvenser. 

Sigvard Cruse anförde under diskussionerna nämligen att: 

"...jag kan medverka till att öka LO:s makt och myndighet. Men 
det skall ske under sådana former att det medinflytande, som 
medlemmarna hittills haft på sina egna arbets- och lönevillkor 
bibehålles." (protokollen, sid 170 f) 

De nya stadgarnas huvudsakliga tendens 

De ledande organens stärkta ställning vanns på bekostnad av medlemmarnas 

möjligheter att kollektivt utöva kontrollen över den konkreta fackliga 

politiken. Detta var förändringens huvudsakliga tendens sett ur medlems

kollektivets perspektiv. Tydligast ser vi denna tendens om vi gör jäm

förelsen över en tidsperiod på ungefär ett decennium (från slutet av 

20-talet till 1941) där 1941 års förändring av LO:s stadgar utgjorde 

ett slutligt formellt steg i en längre utvecklingskedja. 

Medlemskollektivets enda återstående konstitutionellt fastslagna möjlig

het att utöva kontroll var därefter möjligheterna att välja resp avsätta 

representanter i de olika organisationsskikten ovanför dem. Dessa kontroll

medel var dock, bl a då organisationen på grund av sin storlek var upp

byggd i flera skikt, inte oproblematiskt enkla att använda. 

I de här angivna bemärkelserna var stadgeförändringen 1941 till sin 

tendens otvivelaktigt ett steg i byråkratisk centralistisk riktning. 

Med mer explicit anknytning till den analytiska terminologin jag tidigare 

föreslagit kan diagnosen av stadgeförändringens huvudtendens även utföras 

grafiskt på följande sätt: 

Medlemskol 
lektivets 
grad av 
kontroll 
över de 
centrala 
ledande 
organen 

grad av centralism H 
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Organisationen centraliserades genom att beslutsbefogenheter förskjöts 

uppåt till förbundsstyrelser och landssekretariat (den vågräta vektorn). 

Det sätt på vilket centraliseringen genomfördes reducerade samtidigt 

medlemskollektivets konstitutionella kontrollmöjligheter (den lodräta 

vektorn). 

Resultanten (en vektor i riktning OSO) innebär sålunda en förskjutning 

hän mot byråkratisk centralism. 

Pilarna har streckats i riktningen NV enär analysen sker utifrån skalor 

som endast har ordinalskale-precision, dvs endast medger jämförelser 

av typen större än resp mindre än. Endast riktningen för förändringen 

kan sålunda grafiskt fastställas, inte den exakta utgångspunkten eller 

slutpunkten. 

Observera vidare att förändringarna endast kan behandlas som konti

nuerliga inom ett visst intervall. 

2. Avgränsning av problemområdet: relationerna mellan exekutiv och 

huvudman 

Den förändring som LO genomgick från övergången mellan 20- och 30-talet 

fram till och med 1941 var, som ovan framgått, betydande. Den berörde 

både förhållandet mellan medlemskollektiv och centrala organ och rela

tionen centralism - decentralism. 

Den centralisering som skedde bestod till sin viktigaste del av lands

sekretariatets stärkta ställning i förhållande till förbunden. Föränd

ringen av förbundsstyrelsernas ställning inom förbunden skedde i sin tur 

både på bekostnad av de olika enskilda avdelningarnas handlingsfrihet 

(centralisering) och medlemskollektivets ställning inom resp förbund -

under 30-talet och framåt dock främst det sistnämnda. Redan tidigare 

praxis att avgöra beslut om riksomfattande avtal genom allmänna medlems

omröstningar innebar nämligen en centralisering, sett från avdelningarnas 

synvinkel. 
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Ser man problematiken utifrån medlemmarnas synvinkel samverkade de 

olika förändringarna, oavsett analytiska skillnader, så att medlemmarnas 

möjligheter att kollektivt utöva kontrollen över den fackliga politiken 

reducerades till förmån för en vidgad handlingsfrihet för de ledande 

organen. 

När jag fortsättningsvis studerar följderna av 19H1 års stadgeförändring, 

kommer jag att koncentrera mig på vilka följder den fick för medlemmarna 

såsom kollektiv. 

Exekutiv och huvudman 

Ett sätt att markera den avgränsning av problemområdet jag nu eftersträvar 

är att anknyta till en terminologi som bl a användes av Abrahamsson. Den 

består av begreppsparet exekutiv och huvudman. 

Redan i detta begreppspar - exekutiv-huvudman - ligger en stipulativ 

undermening: huvudmannen (medlemmarna, eller egentligen deras kollektiv) 

skall på något sätt avgöra inriktningen av organisationens verksamhet. 

Exekutiven (styrelsen, de ledande representantorganen) skall konkret 

utforma och verkställa huvudmannens anvisningar. I och med denna under

mening har begreppsparet den poängen att den gör en uppmärksam på, och 
12) 

underlättar att man fasthåller, en central demokratisk problematik. 

Exekutivens handlingsfrihet resp bundenhet av huvudmannen 

Centralt för medlemmarna i en organisation är vilka maktförhållanden som 

råder mellan dem och organisationens exekutiv. När jag fortsättningsvis 

kommer att koncentrera mig på denna sida av utvecklingen inom LO och 

fackförbunden, betyder det också att uppmärksamheten främst inriktas på 

en av de analytiska dimensioner jag tidigare föreslagit, nämligen den 

som rör relationerna mellan medlemskollektiv och centrala organ (eller 

huvudman och exekutiv). 

12) Några påpekanden kan göras till Abrahamssons terminologi. För det 
första är det av hans exempel klart att han menar att medlemmarna, 
även i en flerskiktad organisation, i sista hand är att betrakta 
som huvudman (Abrahamsson, sid 26). För det andra skiljer Abrahamsson 
mellan vald och anställd exekutiv. Analytiskt är distinktionen klar. 
För praktisk kategorisering av förekommande exekutiv i de fackliga 
organisationerna räcker den inte. Där förekommer nämligen förtroende
män som samtidigt är valda och anställda vid sidan av sådana som 
endast är valda, resp endast anställda (experter bl a). 
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Maktförhållandena dem emellan kan studeras genom att söka analysera 

den handlingsfrihet resp bundenhet som exekutiven har i förhållande 
13) 

till huvudmannen, medlemskollektivet. 

I samband med att jag tidigare allmänt angav innebörderna för tre olika 

tendenser i de fackliga organisationernas struktur, hävdade jag att en 

demokratisk centralism bl a innebar att ledningen måste ha en viss grad 
14) 

av handlingsfrihet för att kunna utöva sin ledande funktion. Samtidigt 

måste också ledningen/exekutiven ha en viss grad av bundenhet i sitt för

hållande till medlemmarnas kollektiv. Medlemmarna/huvudmannen måste kunna 

utöva kontroll över ledningen/exekutiven. Reduceras möjligheterna att 

kontrollera denna, minskas också graden av dess representativitet, för 

att vid någon pankt helt upphöra. Ledningen upphör då att representera 
15) 

medlemmarna åtminstone i någon strikt demokratisk mening. 

Denna relation av handlingsfrihet resp bundenhet i exekutivens förhållande 

till huvudmannen kan behöva exemplifieras ytterligare, innan resonemanget 

förs vidare. 

13) Sven graden av centralism kan påverka den relation jag skall studera. 
Jag har redan nämnt att centraliseringen av inflytande och vissa 
beslut från förbunden till landssekretariatet medförde att beslut 
med kollektiv verkan flyttades längre bort från medlemmarna. Jag 
har också nämnt att den centralisering på förbundsnivå som, från 
50-talet och framåt, yttrat sig i införandet av s k storavdelningar 
i vissa förbund kan ha fått följder för medlemskollektivens kontroll
möjligheter. 

1*0 En följd därav är att s k bundna mandat uteslutes. 

15) I strikt demokratisk mening förutsätter representativitet också 
kontroll från medlemmarnas sida. Endast med möjligheter att utöva 
kontroll kan medlemmarna försäkra sig om att organisationens politik 
varaktigt representerar deras krav. 

Empiriskt är det emellertid ett faktum att det, trots brister i möj
ligheterna för medlemmarna att utöva kontroll, ändå kan förekomma 
åsiktsöverensstämmelse mellan medlemmar och ledning inte bara i 
tanke utan även i handling. Sådan åsiktsöverensstämmelse kan,vid 
bristande möjligheter till kontroll, inte huvudsakligen förklaras av 
deras kontroll. Den måste då huvudsakligen ses som en produkt av 
välvilja och/eller realpolitisk insikt hos exekutiven. Den stats
vetenskapliga diskussionen innehåller särskilda termer för att 
namnge detta fenomen: upplyst despoti eller, som hos Sartori, demo
fili (eg folkkärlek). Omvänt kan inte överensstämmelse i åsikter 
(i tanke eller handling, dvs om program eller i bedömning av ett 
konkret avtal) omedelbart tas till intäkt för att demokrati råder 
i en organisation. Åsiktsöverensstäiranelsen kan indikera demokrati, 
men likväl demofili. Förekommande möjligheter för medlemmarna att 
utöva kontroll, liksom deras nyttjande, måste granskas innan någon 
bestämd slutsats kan dragas. 
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Representant eller ombud 

I en diskussionsartikel av Hamilton ("Representanterna och eliten") 

renodlar denne två extrema typfall, som han kallar representant resp 

ombud. 

Representanten har en hög grad av handlingsfrihet i sitt förhållande 

till huvudmannen: 

1. Han är utsedd av gruppen för att i dess ställe utöva någon 
rättighet som tillkommer gruppen, och med samnia för gruppen 
bindande verkningar som om denna själv utövat rättigheten. 

2. När han utövar gruppens rättigheter är han inte bunden vid 
vad gruppen "vill". Här avses gruppens kollektiva eller 
"allmänna" vilja. 

3. Gruppen kan inte i efterhand undanröja verkningarna av repre
sentantens agerande, utan endast för framtida beslut utse 
en ny representant. 

Ombudet har å andra sidan en ringa grad av handlingsfrihet i sitt för

hållande till huvudmannen: 

1. Ombudet är utsett av gruppen för att praktiskt utföra vissa 
handlingar, som åtminstone i generella termer är beslutade 
av gruppen. 

2. Ombudet har inte rätt att på gruppens vägnar utföra själv
ständiga viljeakter, utan har som enda uppgift att tillämpa 
de principiella riktlinjer som gruppen givit uttryck för 
antingen före eller efter det att ombudet utsetts. 

3. Ombudets handlingar som ombud för gruppen måste godkännas 
av denna, antingen aktivt, eller genom att gruppen, trots 
att möjlighet funnits, inte ogiltigförklarat ombudets beslut. 

Praktiskt kan man sålunda ställa frågan: vilken grad av handlingsfrihet 

behöver exekutiven ha i en organisation av LO:s och fackförbundens typ? 

Är det representant- eller ombuds-rollen (så som Hamilton renodlat dem) 

som anger det närmaste riktmärket? Hur ställer sig saken om vi samtidigt 

också skall ta hänsyn till medlemmarnas kontrollmöjligheter? Vilken av 

de båda extremerna ligger då närmast till hands? 
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Representativ demokrati 

I mycket små organisationer kan medlemmarna direkt delta i organisatio

nens styrelse i så gott som alla avseenden. Tillväxer emellertid orga

nisationen, blir detta snart praktiskt omöjligt. Man kan då, åtminstone 

teoretiskt, välja mellan att begränsa organisationens storlek till den 

nivå där det fortfarande är praktiskt genomförbart att lösa åtminstone 

de viktigaste frågorna via medlemsmöten, eller att tillåta organisationen 

att växa. Väljer man det senare alternativet, blir det vid någon punkt 

nödvändigt att införa ett representantsystem. Funktionen hos detta repre

sentantsystem blir då dels att vara ett medel för medlemmarnas fortsatta 

kontroll över ledning och organisationens verksamhet, samtidigt som det 

också gjorts nödvändigt av funktionduglighets- och effektivitetsskäl. 

Någon grund till att representantsystemets framväxt skulle utesluta be

varandet av sådana medel för medlemskollektivets kontroll som omröst

ningar över vissa viktiga frågor är svårt att se. I tidiga framställningar 

av den representativa demokratins innebörd kvarstår också ofta omröst

ning som ett viktigt komplement. Så exempelvis hos Örne i en text från 

1931: 

"Det representativa systemet - med eller utan kompletterande 
folkomröstning - gör det möjligt att tillämpa demokratien även 
i stora stater och organisationer. Detta system kan enklast 
uttryckt beskrivas så, att beslutanderätten över vederbörande 
samhälles angelägenheter överlåtes åt en på viss tid vald rep
resentantförsamling, en riksdag, ett landsting, ett ombudsmöte 
Representanterna väljas på ett visst program- eller med hänsyn 
till deras av väljarnas redan kända uppfattning." 16) 17) 

16) örne, A. "Demokrati. Tankar om den folkliga självstyrelsens innebörd, 
värde och framtid." sid 23. 

17) Jfr Sölven: 
"Om innebörden av begreppet facklig demokrati råder delade meningar. 
I den fackliga diskussionen torde dock därmed som regel förstås dels 
rätten för de enskilda medlemmarna att i demokratisk ordning utse 
och kontrollera sina förtroendemän, styrelse, funktionärer, förhand-
lingsdelegerade osv, dels det mått av omedelbar demokrati, som ligger 
i de enskilda medlemmarnas rätt att genom allmän, för organisations
ledningen förbindande omröstning i frågor om uppsägning eller upprät
tande av kollektivavtal eller vidtagande av stridsåtgärder öva direkt 
inflytande över sina arbetsvillkor." (Landsorganisationens nya stadgar", 
sid 65). 
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Representantsystemet är sålunda ett av de medel som tillgripes för att 

kunna förverkliga demokrati även i en stor organisation. Det är sedan en 

empirisk fråga till vilken grad som demokrati (medlemsstyre) faktiskt 

utvecklas med de existerande medlen. I praktiken har emellertid den rep

resentativa demokratin inom LO utvecklats därhän att de ledande organen 

medgivits en avsevärt högre grad av handlingsfrihet, och medlemmarnas 

kollektiv medgivits färre möjligheter att utöva kontroll. Denna utveck

ling ackompanjerades av en delvis annan framställning av den represen

tativa demokratins innebörd. August Lindbergs redogörelse vid LO-kongressen 

1941 torde få ses som representativ för denna doktrin, då Lindberg sam

tidigt var LO-ordförande och ledande i femtonmannakommittên, som ansvarade 

för det nya förslaget till LO-stadgar: 

"Jag kan inte acceptera påståendet att det framlagda stadgeför
slaget på något sätt bryter emot Landsorganisationens demokratiska 
principer. Det är en arbetsform som varje annan, och det är bara 
en fråga om huruvida denna arbetsform är effektivare och bättre 
än den nuvarande...Vad som har med demokrati att göra är, huruvida 
varje medlem i våra organisationer har rätt att göra sig gällande 
inom sin organisation. Om han har rätt att yttra sig, om han har 
rätt att väcka förslag och rätt att lägga sin röst dit han vill 
och ingen annanstans. Det är på samma sätt här som då det gäller 
demokratin i vårt samhälle, att demokratin vilar på yttrandefri
het, organisationsfrihet och församlingsfrihet." (protokollen, 
sid 199 och 198) 18) 19) 

Sålunda kom den representativa demokratin inom LO både i praktiken och 

i den officiella uttolkningen (teorin) att utformas så att exekutiven 

medgavs en betydande handlingsfrihet i relation till medlemmarnas kol

lektiv. I Lindbergs lista över medlemsrättigheter ingick exempelvis inte 

någon form av rätt för medlemskollektivet att genom omröstning fatta 

beslut i speciella frågor. 

18) Jfr Lindberg vid'LO-k-n-ressen 1946, protokollen., sid 122. 

19) Hos Lindberg (liksan hos Allen/se nedan, sid 37 f/ förekommer ett 
resonemang om effektivitet utan klar referens till hur effektivi
teten skall mätas, dvs mot vilken måttstock. Frågan om vem som i 
praktiken utövar kontrollen avgör de konkreta målsättningar mot 
vilka effektiviteten skall mätas. 
Vidare kan påpekas att kongressen 1941 iiskränkte rätten att "lägga 
sin röst dit han vill och ingen annanstans" i och med att bestämmel
ser infördes i normalstadgarna med den följden att medlemmar i vissa 
fall kunde förklaras förlustiga rätten att mottaga och inneha för
troendeuppdrag (normalstadgarna var dock i detta stycke ej tvingande). 
I praktiken avsågs här kommunister, vilket också framgick av rubri
ceringen av det avsnitt där frågan behandlades (protokollen, sid 
259 ff). 
Vad gäller organisationsfrihet och församlingsfrihet är det oklart 
vilken innebörd de kan anses ha inom fackföreningsorganisationerna. 
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Lindbergs uttolkning förlade representantsystemets roll nära Hamiltons 

"representant-roll", vilket också kom till uttryck på följande sätt: 

"Att vi ha ett demokratiskt samhällssystem betyder ju inte att 
den enskilde medborgaren har ett direkt inflytande på de beslut 
som fattas i riksdagen, utan han har rätt att sända dit en rep
resentant som på hans vägnar deltar i besluten. Det är vad man 
kallar den representativa demokratin och den tar sig också ut
tryck i våra stadgar." (LO-kongressen 1946, protokollen, sid 122) 

LO:s officiella doktrin för vad den representativa demokratin innebar 

markerade en mycket tydlig skillnad jämfört med vad exempelvis Örne skrev 

blott ett decennium tidigare. 

Problem med representativ demokrati 

När jag i fortsättningen använder termen representativ demokrati kommer 

jag att utgå ifrån att den inte betyder mer än att ett representantsystem 

införts. Jag uppfattar då representantsystemet som ett av de medel som är 

nödvändiga för att kunna förverkliga demokrati (demokratisk centralism) 

i en stor organisation. Vilka ytterligare medel som fordras ställs tills 

vidare öppet. Frågan om representantsystemets befogenheter är inte avgjord. 

Denna fråga kan först avgöras genom grundliga analyser av erfarenheter av 

hur representantsystemet fungerar och till vilken grad som demokrati och 

medlemmarnas kollektiva kontroll över organisationens politik faktiskt kan 

upprätthållas. 

Införandet av ett representantsystem skapar en serie nya problem för med

lemmarna i en stor organisation. Just på detta plan har Michels analys i 

"Political Parties" stora och obestridliga förtjänster. I sin studie 

pekar Michels på hur en rad med varandra samverkande "inre" förhållanden 

i stora organisationer leder till att representantskikten har en tendens 

att glida medlemskollektivet ur händerna, till att i praktiken överta 

kontrollen över organisationen på bekostnad av det reella medlemsinfly-

20) Som påpekats i olika sammanhang, och även av Michels själv, behöver 
detta inte innebära att den faktiskt genomförda politiken nödvändigt
vis går medlemmarnas intressan emot. Detta är delvis en annan proble
matik . 
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For medlemmarna i en stor organisation med ett utvecklat system av repre

sentanter blir därför ett problem av grundläggande betydelse hur de skall 

kunna vidmakthålla och utveckla kontrollen över representantskikten och 

organisationens politik. 

En diskussion av detta medlemmarnas problem förutsätter att vi frigör oss 

från uppfattningen att representativ demokrati till sin innebörd är fast 

och oupplösligt begränsad till en alldeles speciell uppsättning kontroll

medel för medlemmarna, liksom förbunden med en bestämd hög grad av hand

lingsfrihet för exekutiven. 

3. Ytterligare avgränsning: medlemmarnas möjligheter utöva kontroll över 

exekutiven 

De fält som diskussioner om demokrati i stora organisationer omfattar är 

betydande. Det innefattar principer för ledning och ledningens förhållande 

till medlemmarna, likaväl som för medlemmarnas möjligheter att utöva kont

roll över ledningen/exekutiven. Det innefattar principer för hur kollektiva 

beslut fattas (med majoritetsprincipen som huvudsakliga princip), liksom 

principer för hur minoriteter skall behandlas (minoritetsrättigheter, krav 

på disciplin med hänvisning till majoritetsbeslut, etc). Det står helt 

utom mina möjligheter att behandla detta problemfält uttömmande. För de 

syften jag har, är det heller inte nödvändigt. Det kan här räcka om jag 

kan ge läsaren någon uppfattning om i vilket sammanhang mina diskussioner 

bör ses. 

Närmast skall jag ge en skiss över det delområde som rör medlemmarnas 

kontroll och inflytande över organisationens ledning och politik. Inte 

ens på detta plan vågar jag göra anspråk på fullständighet, utan jag söker 

systematisera det någotsånär och ge litet exempel på vad för slags medel 

eller åtgärder som föreslagits eller förekommit i olika sammanhang för 

att komma tillrätta med problemen. 
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Medel för medlemmarnas kontroll 

Maktmedel 

1. Möjligheter att välja och avsätta representeinter. Sådana 
rättigheter förekommer i stadgarna för alla fackliga organisationer i 
Sverige. Olika principer kan dock tänkas, och har också historiskt före
kommit i olika sammanhang: 

a. mandatperioderna är obestämda (tillsvidareanställning). 
Denna princip infördes i LO för LO:s funktionärer (dvs 
en kategori som valts och därefter anställes) vid kong
ressen 1926 ( protokollen, sid 186) 

b. mandatperioderna är tidsbestämda. Representanterna kommer 
i så fall periodiskt under omprövning i val 

c. mandatperioderna är maximerade. Efter utgången av en viss 
maximitid tillåtes inte omval. Härvid talas ofta om circu
lation 

d. direkt avsättbarhet (under vissa omständigheter) 

2. Möjligheter att ingripa och granska en representants verksam
het under pågående mandatperiod. 

3. Kongresserna har den formella ställningen som LO:s resp de 
anslutna fackförbundens högsta organ. Några förhållanden som kan variera 
och påverka den grad till vilken kongresserna kan fungera som medel för 
medlemskollektivets kontroll över organisationen är bl a: 

a. kongressperiodernas längd 
b. antalet ombud vid kongressen 
c. andelen lekmän vid kongressen 
d. exekutivens ställning och befogenheter vid kongressen 
e. villkoren för inkallande av extra kongress 
f. motionsrättigheter 
g. sättet att utse delegater till kongresserna 
h. deltagandet i valen av kongressdelegater 

H. Möjligheter att föra ut vissa frågor till medlemsdiskussion 
och beslut (genom allmän medlemsomröstning, eller på annat sätt). 
Några exempel på vad som förekommit : 

a. SAP:s partistadgar medger medlemmarna rätten till be
slutande omröstningar (dessa omröstningar har samma status 
som kongressbeslut. Se SAP:s stadgar utgivna 1968, § 12) 

b. Inom LO-förbunden i Sverige var det, som tidigare nämnts 
praxis vid 20-talets slut att beslut vid s k allmän löne
rörelse (riksomfattande avtal) avgjordes genom allmän 
medlemsomröstning (SOU 1927:4, sid 86 f) 

c. I olika norska LO-förbund tillämpas fortfarande s k 
"uravstemning"dvs medlemsomröstning efter speciella reg
ler och med beslutande ställning inom förbunden då det 
gäller förslag till avtal (se olika stadgar för norska 
LO-förbund) 

d. Ett medel att behandla större frågor som tagits upp till 
medlemsdiskussion är givetvis även (extra) kongress. En 
sådan kan föregås av omfattande medlemsdiskussioner, vilka 
även kan påverka innehållet i motioner till kongressen 
och ombudsvalen. 
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5. I viss utsträckning har också förekommit s k bundna mandat. 
Representanterna (ombuden) ålägges då att rösta på visst sätt, och att 
företräda vissa bestämda ståndpunkter, och har* inte mandat att vika från 
dessa anvisningar. 

6. Hot om massutträde och genomfört utträde av vissa medlems
grupper har förekommit någon gång för vissa grupper. 

7. Under 60-talet och senare har också förekommit att strejker 
även riktats mot den egna organisationen (dess exekutiv). Dessa strejker 
har sålunda, samtidigt som de riktats emot arbetsgivarna, som ett element 
inrymt en protest emot exekutiven och dess politik. 

"Inflytande-medel" 

Mindre distinkta kontroll-möjligheter, men trots detta ett visst infly
tande, kan även uppnås med andra medel. Några exempel: 

1. Rådgivningsmöjligheter. Här har efter 1941 i LO och LO-för-
bunden utvecklats olika varianter på temat att medlemmarna råder sin 
ledning (varefter denna fattar de avgörande besluten): 

a. Rådgivande omröstning. I och med förändringarna av stad
garna under 30-talet och 1941 är samtliga medlemsomröst
ningar av rådgivande karaktär. Sådana omröstningar har 
förekommit vid vissa tillfällen 

b. Avtalskonferens. En representantförsamling vald av med
lemmarna i syfte att rådge ledningen i avtalsfrågor. Har 
som regel mer tillfällig karaktär 

c. Avtalsråd. Representantförsamling med samma uppgifter 
som avtalskonferensen. Har som regel mer varaktig karaktär 

d. Rådslag 
e. Remisser 

2. Åtgärder för att göra exekutiven mer likartad medlemmarna 
till sin sammansättning i både ideologiskt (åsiktsmässigt eller snarare 
erfarenhetsmässigt) och materiellt (bl a lönemässigt) avseende. Några 
exempel: 

a. Huvuddelen av organisationens ledning skall bestå av i 
produktionen direkt sysselsatta medlemmar. Längst i detta 
avseende har Grafiska Fackförbundet gått där endast 1 av 
17 ledamöter icke är yrkesverksamma (förbundets stadgar 
1973, § 15) 

b. Bestämmelser om att även anställda funktionärer skall 
yrkesarbeta viss tid av året 

c. Bestämmelser om att exekutiven så långt möjligt skall 
ha samma lön som medlemmarna i organisationen. Längst här 
har Hamnarbetarförbundet gått där -regeln är att styrelse
ledamöternas lön skall motsvara genomsnittet av medlem
marnas. 
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Reella förutsättningar att utöva demokratisk kontroll 

För att medlemmarna skall kunna utöva kontroll, krävs också att vissa 
förutsättningar är förhanden. Dessa förutsättningar bör åtminstone vara 
av följande slag: 

1. Tillfällen måste finnas, dvs möten (motsv) på lämpliga 
tider då medlemmarna kan delta; möten som då också tar upp de frågor 
som medlemmarna vill utöva inflytande eller kontroll över. 

2. Alternativ måste finnas. För att medlemmarna skall kunna utöva 
kontroll med någon verkan i ett fall där de har en klart annorlunda me
ning, måste de ha alternativ. Det måste sålunda finnas dels fysiska al
ternativ, dvs personer som vill ställa upp och "hålla i skaftet" i stället 
för den eller dem medlemmarna är oense med. Det måste också finnas alter
nativ i ideologisk mening, dvs förslag till andra lösningar, ståndpunkter, 
framgångsvägar. De olika alternativen måste dessutom kunna uppfattas klart 
av medlemmarna. 

3. Kunskaper måste finnas; om tillfällen och om alternativ. Där
utöver måste det finnas erfarenheter som gör det möjligt för medlemmarna 
att värdera alternativen. 

Reellt nyttjande 

För att möjligheterna att kontrollera organisationen och dess politik 
skall få någon verkan, måste de också utnyttjas. Alltså fordras slutligen 
även aktivitet, deltagande. 

Sammanfattning, begränsning och ansats för den fortsatta diskussionen 

Det fält som diskussionen om demokrati i stora organisationer har att 

röra sig över är vidsträckt. Inte ens om diskussionen begränsas till 

att gälla medlemmarnas möjligheter och medel till kontroll över exekutiv 

och politik i den egna organisationen, är det möjligt att täcka problemet 

inom ramen för min avhandling. Eftersom jag har siktet inställt på 1941 

års stadgeförändring är det också givet att jag koncentrerar mig på frågan 

om medlemmarnas formella maktmedel, och där speciellt möjligheterna att 

välja resp avsätta representanter samt frågan om medlemsomröstningar om 

avtal och deras formella ställning. Stadgeförändringen 1941 berörde i 

praktiken främst dessa frågor sett ur perspektivet av medlemskollektivets 

kontrollmöjligheter. 
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Enligt den officiella doktrinen har medlemmarna, i och med möjligheterna 

att välja och avsätta representanter, tillräckliga medel för att kunna 

utöva kontrollen över den egna organisationen. Min uppfattning är att 

detta inte är tillräckliga maktmedel. Möjligheter att föra ut vissa 

frågor, såsom avtal, till diskussion och beslut i allmänna medlemsom

röstningar skülle avsevärt stärka medlemmarnas kontroll över den egna 

organisationen och dess politik. Detta skall jag också söka visa litet 

längre fram» Det är också min uppfattning att en förlust av maktmedel 

för kontrollen av den egna organisationens politik, såsom beslutande 

omröstningar, inte kan ersättas av olika former av rådgivning. Mellan 

ett tillstånd där medlemmarna har tillgång till beslutande omröstningar 

om avtal såsom instrument för kontroll av organisationens konkreta av

talspolitik, och ett tillstånd där de har, låt vara aldrig så rika, möj

ligheter till rådgivning, ligger en avgörande förändring av medlemskol

lektivets ställning i förhållande till exekutiven i den egna organisatior 

nen. Sett från medlemskollektivets synvinkel var medlemsomröstningarnas 

ställning och roll den stora principiella stridsfrågan vid 1941 års L0-

kongress, även om det inte alltid klart framgick i diskussionerna. 

Uttryckt på ett annat sätt gällde frågan hur pass stor handlingsfrihet 

de exekutiva organen skulle ha, resp hur pass bundna de skulle vara av 

medlemskollektivet i organisationen. 

Kontrollen över exekutiven: ytterligare konkretisering 

Innan jag tar upp frågan om vilka möjligheter till kontroll som rätten 

att välja och avsätta representanter ger medlemmarna, ska jag ta en liten 

omväg över några analyser och förslag som tillförts diskussionen från 

sociologiskt håll. Jag tar upp dessa i ett försök att ordna dem från 

svagare till starkare kontroll. Poängen med denna korta genomgång är 

att den gör en mer känslig för var de väsentliga problemen ligger. 

Begränsningar i handlingsfriheten för ledningen i en mycket byråkrati-

serad organisation : Casinelli 

Som en begynnelsepunkt kan det vara en fördel att söka skapa sig en bild 

av förhållandena för medlemmarna i en synnerligen starkt byråkratiserad 

organisation, en organisation i vilken medlemmarna inte i någon accep

terad mening kan sägas kontrollera de ledande organens verksamhet. 

Casinelli har inte försökt formulera något förslag. Han söker, via en 
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analogi, förmedla en uppfattning om hurudana förhållandena kan tänkas 

vara i en organisation där ledningen i hög grad är fri från kontroll 

underifrån. Det visar sig då att även ledningen i en sådan organisation 

i viss mening måste räkna med vissa begränsningar i sin handlingsfrihet. 

Den måste åtminstone ta hänsyn till opinionen bland medlemmarna som real

politiska förusättningar för sitt handlande. Den måste se till att den 

politik de utvecklar åtminstone i någon mening har stöd från medlemmarnas 

sida (eller från vissa grupper bland medlemmarna), eller åtminstone inte 

riskerar en alltför enhetlig opposition: 

"Their (dvs ledningens. Min anm, SH) activities are always guided, 
at least to some extent, by considerations regarding, metaphori
cally speaking, the material with which they must work. As 
Machiavelli says, the Prince accomodates himself to the people 
and the times. Or, as Professor Friedrich has stated it, the 
leaders anticipate the reactions of the led. Freedom from control 
means that the executive activities are not restricted by the 
subordinate activities with regard to their positive content and 
direction. Since this is very difficult to express, let us con
sider an analogy. The sculptor is restricted in his action by 
the size, shape, pattern, hardness, brittleness, etc of the 
particular piece of marble with which he is working. But the 
marble has no control over what the sculptor wishes to make out 
of it, given that his possible choices are restricted as de
scribed above. It is in this sense that the executive activi
ties are free from control in an oligarchy. The subordinate 
activities do not explicitly direct the form (or even the pur
pose) of the executive activities; they have only a "negative" 
or "restrictive" influence. To put it more bluntly, and somewhat 
less precisely, the executive can do what he wants to do, as 
long as he knows how to handle the human material with which he 
must work." (Casinelli, sid 779 f) 

Nyckelmeningar i hans framställning är bl a "the executive activities 

are not restricted by the subordinate activities with regard to their 

positive content and direction" och "the subordinate activities do not 

explicitly direct the form (or even the purpose) of the executive ac

tivities; they have only a 'negative' or 'restrictive' influence." 

Medlemmarna utformar sålunda inte politiken. Deras kontroll över denna 

har inte utvecklats. Exekutiven är emellertid av realpolitiska skäl nöd

sakad att "lyssna till rörelsen" för att utröna förusättningarna för 

den politik den utformar. 



37 

På detta ytterst allmänna sätt säger Casinelli att inte ens ledningen 

i en synnerligen byråkratiserad organisation har total handlingsfrihet. 

Exekutiven är tvingad att ta hänsyn till medlemmarna i åtminstone vissa 

avseenden. 

Inom gränser av sådant slag har exekutiven sedan en betydande handlings

frihet. Â ena sidan kan politiken tänkas närma sig den punkt där den kan 

kallas välvillig despoti (demofili), dvs där det råder en hög grad av 

överensstämmelse mellan medlemmarnas uppfattningar och den praktiskt ge

nomförda politiken. Â andra sidan kan politiken också närma sig den andra 

extremen, dvs den illegitima politikens område, där medlemmarnas tolerans 

inte längre kan påräknas - ja, den kan tillfälligtvis, på vissa punkter, 

även överskrida denna gräns. 

Casinelli's resonemang visar det nödvändiga i att skilja mellan medlems

kontroll över en organisations verksamhet - där kontroll har innebörden 

att den utövas aktivt - och det "inflytande" medlemmarna kan sägas ha -

med en synnerligen rundhänt tolkning av begreppet inflytande - även i en 

synnerligen byråkratiserad organisation. Det torde vara klart att "infly

tande" i denna vaga mening inte kan jämställas med demokratisk kontroll. 

Möjligheter att utträda som medel för kontroll: Allen 

I sin bok "Power in trade unions" gör sig V.L. Allen till tolk för upp

fattningen att medlemmarnas möjligheter att utträda ur organisationen 

medger dem tillräckliga möjligheter till kontroll över ledningen och 

organisationens politik. En av utgångspunkterna för hans resonemang är 

att : 

"...the end of trade-union activity is to protect and improve 
the general living standards of its members and not to provide 
workers with an exercise in self-government." (a.a., sid 15) 

Att medlemmarna i någon mer aktiv bemärkelse skulle styra sin organisation 

förvisar Allen sålunda till en underordnad problem-kategori. Diskussionen 

om medlemmarnas kontrollmöjligheter reduceras till en problematik på 

efterhand : 
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"But whatever the ways and means used the net result must be to 
make trade-union leaders acutely sensitive to the desires of 
the rank and file without interfering with the efficiency of 
the organization...there is only one effective and continously 
operative method of making (the democratic mechanism) work and 
that is by retaining the voluntary character of trade unions. 
So long as trade-union members have the right to 'contract 
out' of membership if they are dissatisfied with the union 
they belong to, then a continous impulse will operate to 
impel trade-union leaders to retain them." (a.a., sid 27 f) 

Jämför vi nu de kontrollmöjligheter medlemmarna har i Casinelli's konstru

erade exempel med dem de skulle ha enligt Allen, är det svårt att finna 

några riktigt avgörande skillnader. I intetdera av fallen har medlemmarna 

makt att i någon mer aktiv eller konstruktiv mening inverka på ledningen 

och den förda politiken. Utträdesmöjligheterna kan utnyttjas av medlem

marna i sista hand, när ledningen överskridit gränserna för deras tole

ransförmåga. Detta steg är passivt i förhållande till det egentliga prob

lemet - att vinna kontroll över organisationen och dess politik. Att 

medlemmarna skulle ha kontroll över organisationen i någon mer aktiv mening 

anses inte primärt viktigt av Allen. Han sätter detta i motsats till orga-
21) 

nisationens effektivitet. 

Medlemmarnas "kontrollmöjligheter" skulle inskränka sig till att lägga 

yttre gränser för organisationens praktiska politik. Ytligt sett kunde 

en lösning av detta slag kunna tänkas fungera hjälpligt i länder där det 

förekommer flera olika fackliga organisationer för samma yrkesgrupper 

på samma arbetsplatser. I Sverige förekommer detta undantagsvis på L0-

området. I praktiken skulle LO-medlemmarna i Sverige i stort sett ha 

att välja mellan att vara organiserade eller oorganiserade. Detta är 

ju i realiteten inte mycket till alternativ. 

Men även andra sidor av förutsättningarna för Allen's resonemang kan 

diskuteras utifrån fackliga utgångspunkter. 

21) Man kan fråga sig på vilket sätt Allen menar att effektiviteten 
skall mätas i en facklig organisation. För att mäta effektiviteten 
måste ju uppnådda resultat jämföras med uppställda mål. Men med 
vilka mål skall resultaten jämföras? Och vem skall ställa upp dessa 
mål?Rimligen medlemmarna. Men för att medlemmarna skall kunna ställa 
upp målen (effektivitetens måttstock) måste de ju kunna utöva någon 
mer aktiv kontroll över organisationen än enbart möjligheten till 
utträde medger dem. 
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Allen's resonemang förutsätter, för att ha någon reell innebörd för med

lemmarna, att det varaktigt existerar flera med varandra konkurrerande 

fackliga organisationer för samma yrkesgrupper. Det har aldrig kunnat 

visas att arbetare eller andra fackligt organisarade är betjänta av en 

organisatorisk splittring av det slag som här förutsättes.Snarare före

faller länder där detta förekommer (exempelvis Frankrike och England) 

både uppvisa en markant lägre organisationsgrad och sämre fackliga för

handlingsresultat . 

Därutöver kan man ställa frågan - och den är central - vad missnöjda 

medlemmar skall ta sig till i det fall ingen av de olika fackliga orga

nisationer de kan välja mellan erbjuder någon avgörande bättre politik. 

I och med att man ställer den frågan, ser man också att Allen's resone

mang kringgår själva grundfrågan: hur medlemmarna skall kunna tillse 

att organisationen och dess exekutiv genomför den politik medlemmarna 

önskar. 

Val och avsättning av representanter som medel för kontroll: Edelstein 

Innan jag tar upp en mer generell diskussion om de möjligheter till kont

roll som val och avsättning av representanter kan erbjuda medlemmarna, 

kan det vara intressant att se litet närmare på en ide som formulerats 

av Edelstein. Tankegången kan kondenseras med några citat ur hans text 

("An organizational theory of union democracy")": 

"With a typically high degree of effectiveness of electoral 
opposition a union has met the most difficult and symptomatic 
criterion for formal democracy..." (sid 19) 

"...the effectiveness of opposition for high office may be 
manifest in the closeness of votes, or in the frequency of 
defeats of incumbents." (sid 22) 

"Close elections are, by definition, those in which a loser 
runs neck-and-neck with a winner, in terms of number of votes." 
(sid 23) 



40 

Edelstein riktar uppmärksamheten på en väl fungerande opposition som 

kriteriet på en väl fungerande demokrati. Oppositionens effektivitet för

utsätter, enligt hans mening, med varandra konkurrerande grupperingar 

(fraktioner) inom organisationen, som är så pass jämnstarka att deras 

företrädare får ytterst lika röstetal, och att det sålunda är vanligt 

att innehavaren av en post röstas bort från densamma. Men: 

"...the existence of openly functioning parties and factions... 
are considered neither necessary...nor sufficient (although 
perhaps helpful) for a typically high level of effectiveness 
of opposition." (sid 20) 

Teorin vilar i stället väsentligen på: 

"...the possibilities for a local autonomy and competition 
among full-time officers..." (sid 20) 

Det Edelstein kallar lokal autonomi visar sig till stor del handla om 

förekomsten av ledarskikt under den centrala nivån med tillräckligt stora 

befogenheter. 

Frågan om medlemmarnas kontroll över organisationen och dess politik i 

någon mer utvecklad bemärkelse än att de kan välja mellan olika konkur

rerande grupperingar diskuteras inte. Detta synsätt på demokrati-problemet, 

ger ju medlemmarna en viss möjlighet i det fall något av de kunkurrerande 

alternativen företräder en klart bättre lösning på problem som är centrala 

för dem. Hur medlemmarna skall göra i det fall ingen av de olika gruppe

ringarna erbjuder någon nämnvärt annorlunda lösning på centrala frågor 

diskuteras inte. Ska de bilda en ny gruppering i den inre "fraktionskam

pen", som tar upp striden med de övriga? Men om även denna efter en tid 

glider dem ur händerna, hur ska de då göra? 

Medlemmarnas kontrollmöjligheter i LO och LO-förbunden 

Lindblads beskrivning av förhållandena inom Kommunalarbetareförbundet 

vid mitten av 50-talet 

För att ge den fortsatta diskussionen ytterligare konkretion kan jag börja 

med att återge Ingemar Lindblads version av hur förhållandena var inom ett 

av LO-förbunden - Kommunal - under 50-talet. Lindblads beskrivning gäller 

främst förhållandena mellan kongressen och förbundets styrelse: 
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"Vissa betrodda medlemmar utses till innehavare av uppdrag på 
basis av sina personliga kvalifikationer, men utan att deras 
åsikter i fackliga frågor närmare granskas. Dessa förtroendemän 
erhåller i praktiken ett fritt mandat att handla efter eget 
omdöme och på egit ansvar, inom ramen för de allmänt formule
rade riktlinjer om vilka enighet råder. De representativa sty
resformerna innebär alltså en vidsträckt delegation av den 
faktiska beslutanderätten från lägre till högre nivåer, från 
lokala till centrala organ och även från lekmän till funktio
närer. . .Först i efterhand prövas ledarnas beslut..." (Lindblad, 
I. "Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1960", sid 511) 

Beträffande kongressens val av förbundsledning beskrev Lindblad för

hållandena på följande sätt: 

"Det har kunnat fastslås, att kongressen vid valet av förbunds
styrelse och överstyrelse i realiteten helt leds av valutskottet, 
vilket i sin tur nominerats av den avgående överstyrelsen...1 
frågor där skilda meningar råder speglar styrelserna knappast 
den kritik och de avvikande åsikter, som finns ännu inom de 
lokala ledargrupper bland vilka kongressombuden väljs...det av
görande inflytandet ligger i valutskottets händer, och .. .kong.-
ressombuden (vilka sedan 1933 aldrig ändrat i utskottets för
slag) har knappast möjlighet att bedöma kandidaternas person
liga lämplighet och känner inte deras åsikter i centrala fack
liga frågor. Från de senaste kongresserna kvarstår det intrycket, 
att ombud som i debatterna framfört självständiga, kritiska 
synpunkter sällan eller aldrig ifrågakommer vid förordet och 
därmed vid valet." (Ibid., sid 4-98 f) 22) 

Till tendensen torde Lindblads beskrivning gälla för de flesta förbund 

inom LO, även om man på denna punkt, liksom i en rad andra avseenden, 

måste räkna med en högst betydande variation mellan olika förbund. Klart 

torde dock vara att förbundens styrelser (exekutiven) i realiteten intar 

en mycket dominerande ställning. 

Resultaten av de förhållanden Lindblad tecknat, sammanfattas på följande 

sätt : 

22) I en artikel i Liberal Debatt kommenterar Lindblad förhållandet på 
följande sätt: 
"I realiteten kommer man alltså nära det läget, att den avgående 
styrelsen väljer den nya!" (Lindblad 1964, sid 29) 
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"I politiskt hänseende företräder forbundsledningen i sin helhet 
m not det socialderaokrat iska partiet ©brottsligt lojal linje. 
Htr råder «n påtaglig motsats gentemot WKlie»ar»a: endast en 
tredjedel m dessa har på alla punkt «sr godtagit förbundsled
ningens linje." (Ibid., sid *S8) 23) 

Konstitutionella medel för medlemmarnas kontroll av de exekutiva organen 

och deras politik inora LO och LO-forbtisdett 

Inora förbund®» kan medlemarna välja represent as t fey till kongresserna. 

Kongt-assesma. väljet» eller avsätter i sin ti»- förbundets styrelse (exe

kutiven). 

I en del förbund medger stadgarna att valen av kongressdelegater sker 

på s k representantskåpsmöten {exempelvis i Byggnads- och Kommunal-). 

Till LO:s kongress kan medlemmarna välja representanter « Dessa val sker-

i de flesta, fall indirekt och oftast på förbundens JcoegreMw. I «a del 

stora avdelningar i stor« förbund kan emellertid vale» av delegater till 

LO;g kongress ske på lokala medlemsmöten, exempelvis ino® Metall om av

delningen utgör egen valkrets» Löss kongress väljer sedan Löss ledning» 

dvs landssekretariatet. I strikt mening kan endast representantvalen 

sSgas utgöra maktmedel i medlemmarnas händer. Samtliga övriga beslut 

blir på ett eller annat sätt beroende'av de valda representantemas 

bedömningar och beslut. Samtidigt mm detta konstateras» bör också på

pekas'att detta delvis blir ofrånkomligt i en organisation av LO:s 

storlek. 

Genom motioner till kongresserna ka» inedlemmarna ställa förslag» Till 

förbundens kongresser kan motloner sändas av enskilda medlemmar, klub

bar J sektioner och avdelningar. Till LO:s kongress kan motioner sandas 

av avdelningar och förbund. 

23) Lindblads sätt att indikera skillnaderna mellan medlemmar och exe
kutiv kan diskuteras. Rimligt ve-ee åtminstone att skilja mellan 
frågor av olika vikt, I huvudfrågan torde Lindblad dock ha rätt: 
det råder skillnader mellan'ledning och medlemmar i bedömningen av 
flera olika frågor och inte alla dessa skillnader är oviktiga. 
Hed en mer utvecklad kontroll från medlemmarnas sida skulle sanno
likt den genomförda politiken ändras på fl@m konkreta punkter. 
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I övrigt för*kommer flera olika former for medlemmarna« rådgivning till 

de exekutiva organen. Detta kan ske genom avtalsråd resp. avtalskonfe

renser, liksom genom avtalsomröstningar. Rådgivning kan givetvis även 

förekomma i lösare former, genom synpunkter som framförs vid möten, in

sändare till förbundens tidningar, osv. Xven de remisser som LO genom

fört bl.a. över förslaget till ny arbetarskyddslag har formellt rådgi

vande status. 

Ser man nu litet närmare på de medel medlemmarna har till sitt förfo

gande, kan tre saker sägas om dessa: 

(1) medlemmarna kan påverka sammansättningen av representanter genom 

att välja eller avstå från att välja vissa personer, vilka i sin tur 

i nästa steg kan välja eller avsätta representanter i mer centrala or

gan; (2) medlemmarna har olika möjligheter att ställa förslag till 

oeh/eller rådge representantorganen; (3) medlemmarnas möjligheter att 

utöva kontroll begränsas till att göra det i efterhand och främst till 

en kontroll i negativ, begränsande mening. 

Resultatet av medlemmarnas kontrollerande, förslagsställande och rådgi

vande verksamhet blir den att viss enighet uppnås kring mer allmänt 

hållna oålsättningsformuleringår. Medlemmarna saknar emellertid kontroll 

över de viktiga steg där målsättningarna tolkas och omsättes i fackligt 

politisk praktik i olika konkreta situationer. Detta kan givetvis inte 

tolkas så att medlemmarna saknar "inflytande" över tillämpningsskedet. 

"Inflytande" har de möjligheter att utöva, men då i en vagare och mer 

obestämd mening. Deras uppfattningar kan inte helt lämnas utan beaktande. 

Men strikt stadgemässigt saknar de kontroll över tillämpningsskedet. 

Först i efterhand kan medlemmarna åter göra sig gällande. De får då utta

la sig om huruvida den praktiskt genomförda politiken under en verksam

hetsperiod stod i någorlunda överensstämmelse med deras uppfattningar 

om hur målsättningarna borde ha tolkats. 

Dessa egenskaper i medlemmarnas situation skapar en del problem för dem 

i de fall de söker utöva kontroll över exekutiven och den fackliga poli

tiken* Det kan därför vara skäl att se litet närmare efter hur dessa pro

blem kan se ut. 
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Problem att utöva kontrollen med val och avsättning som enda konstitu

tionella maktmedel 

Demokrati för medlemmarna i en organisation kan givetvis inte tänkas 

utan rätten att "välja och vraka representanter" (om den gamla Svea

lagen nu får travesteras så). Sådana rättigheter utgör nödvändiga för

utsättningar för demokrati. Men de kan inte förklaras vara tillräckliga 

som medel för medlemskollektivets kontrollerande verksamhet över de 

exekutiva organen. Frågan är i hur pass hög grad som det är möjligt 

för medlemmarna att uppnå kontroll över exekutiven och organisationens 

politik med sådana medel. 

Val resp. avsättning av representanter är av flera skäl inte oproble

matiska som kontrollmedel. Särskilt gäller detta i det fall när repre

sentantvalen innebär en långtgående delegation av beslutsrätt till 

representanterna, dvs dessa medges en hög grad av handlingsfrihet. 

(1) En representant, som varje annan individ, kan vid en given tid

punkt ses som ett "paket" av uppfattningar och tendenser. I praktiken 

står medlemmarna inför alternativen att välja eller inte välja hela 

detta "paket". Valsituationen torde som regel vara den att medlemmarna 

vill välja en given person, därför att denne i vissa frågor företräder 

uppfattningar som medlemmarna vill se omsatta i praktiken, samtidigt 

som de inte vill välja samma person på grvnd av att denne i andra frå

gor har uppfattningar som medlemmarna inte alls delar. Ett val av en 

representant blir därför alltid i viss utsträckning en vägning med hän

syn till vilka frågor och ståndpunkter som i en given situation är vik

tiga för medlemmarna, jämfört med mindre viktiga sådana - och med hän

syn taget till vilka person-alternativ som står till buds. 

(2) Vidare är i praktiken aldrig alla en persons ståndpunkter eller 

tendenser kända för medlemmarna. I stora organisationer kan det inte 

sällan förekomma att många medlemmar blott känner en föreslagen kandi

dat till namnet, om ens det. 

Det är ju inte heller möjligt för medlemmarna att vid valtillfället 

förutse hur en representant kan komma att ställa sig i en situation 

som inte aktualiserats före valtillfället. 
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Av flera olika skäl blir därför varje personval, åtminstone till viss 

del, nödvändigtvis ett köp av "grisen i säcken". 

(3) Speciellt i de fall en person väljes och anställes på hög nivå 

inom organisationen, försättes han varaktigt i en ny situation. Kontak

terna nedåt till medlemmarna försvagas av naturliga skäl (hela hans 

dagliga liv kommer nu att utspinna sig i en miljö som radikalt skiljer 

sig från den medlemmarna lever i: han står inte längre dagligen på en 

bullrig arbetsplats i industrin, hans lön ligger ett stycke högre, osv). 

Samtidigt utsättes han dagligen för olika nya inflytelser. Han träffar 

andra funktionärer och tjänstemän från det egna och andra förbund, från 

LO, från motparten. Detta skall nu inte tolkas så att detta skulle vara 

någon rosenröd tillvaro, men det är en som är annorlunda än medlemmarnas» 

Även om effekterna av dessa nya inflytelser inte nödvändigtvis behöver 

yttra sig i en förändring av hans grundläggande ståndpunkter - sådana 

effekter kan ju delvis medvetet motarbetas - så finns hela tiden i 

hans nya situation möjligheten till förändring latent. Hans "paket" av 

uppfattningar och ståndpunkter kan börja fyllas med delvis nytt inne

håll. Han kan efterhand börja utveckla uppfattningar som skiljer sig 

från medlemmarnas och göra bedömningar som skiljer sig från dessas. 

(4) Själva alternativen i medlemmarnas valsituation: att välja eller 

avsätta, innebär att de inte kan gradera sina reaktioner. Detta, till

sammans med det faktum att frågan om omval eller ej först aktualiseras 

efter det att representanten haft uppdraget en viss tid, leder till be

tydliga svårigheter för medlemmarna att utöva kontroll. Detta kan vi 

se genom att konstruera ett exempelfall. 

Några fullkomliga personer förekommer inte. En noggrann värdering av 

en person, som enligt medlemmarnas mening är "bra", skulle med all sä

kerhet leda till att medlemmarna slutligen sade att han huvudsakligen 

är bra, men i medlemmarnas ögon har vissa mindre brister - brister som 

medlemmarna gärna skulle se undanröjda om det gick. 

Nu har denne representant, som medlemmarna utifrån vad de ursprungligen 

kände till bedömde som "bra", innehaft sitt ämbete en tid (en kongress

period kan vi säga). Medlemmarna skall nu ta ställning till hans återval 

via kongressombuden. Under kongressperioden har han dels givit exempel 

på verksamhet som medlemmarna bedömer som "bra". Samtidigt har han också 
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ansvarat for och medverkat i några åtgärder som medlemmarna bedömer 

som "dåligt" och helst skulle önska ogjorda. Vi kan här anta att främst 

bland det "dåliga" står undertecknandet av ett avtal som medlemmarna 

till allra största delen anser "dåligt". 

För att ytterligare ge diskussionen något slags proportioner kan vi 

låtsas att det är möjligt att representera medlemmarnas bedömningar 

med siffror (dessa blir självfallet helt fiktiva). Vi kan anta att re

presentantens regelbundna verksamhet med administrativt arbete, rekry

tering, skolning, förhandlingar, bevakning av ingångna avtal, m.m. 

tillsammans leder till att medlemmarna anser att han arbetat "bra" till 

70 procent under perioden. Det avtal han skrev under rörde emellertid en 

mycket viktig fråga med långsiktiga följder för medlemmarna, och det 

var så pass dåligt att det, tillsammans med övriga brister, ledde till 

att 30 procent av hans verksamhet bedöms som "dålig". 

I princip kan medlemmarnas valsituation se ut på detta sätt. Siffrorna 

har naturligtvis endast yxats till för att ge någon uppfattning om hur

dan medlemmarnas situation kan bli när de söker göra en helhetsbedöm

ning av en period av en representants verksamhet. Hur ska nu medlemmar

na göra för att råda bot på de brister de anser vidlåter representan

tens verksamhet? Han anses ju huvudsakligen ha arbetat "bra". Alltså 

bör han rimligen inte avsättas. Åtminstone kan detta vara deras slutbe

dömning (det beror här mycket på vilka alternativ de ser). 

Låt oss vidare anta att medlemmarna använder alla tänkbara övriga medel 

för att påverka exekutivens (och denne representants) verksamhet. De 

skriver i sin förbundstidning, de för fram kritiska synpunkter vid mö

ten, de motionerar vid kongressen, osv.; allt i syfte att uppnå en för

ändring av de största bristerna (det avtal de ansåg vara katastrofalt) 

- men vi förutsätter också att de begränsar sin aktivitet till de kon-

stituionella medel de har. Nåväl, efter en totalbedömning av situationen 

valde kongressen att inte avsätta representanten. Han fortsätter några 

kongressperioder till. Hans verksamhet bedöms fortfarande inte av »»ed-

lemmarna som enhetligt "bra". Han medverkar emellertid till en relativt 

god skötsel av mycket av den löpande fackliga verksamheten. Men så hän

der det återigen att han medverkar vid tillkomsten av ett viktigt avtal 

som medlemmarna bedömer som synnerligen "dåligt". 
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Hur ska de nu göra? 

Vi kan nu anta att problematiken för medlemmarnas del har skärpts. 

Vid en helhetsvärdering avser de att 55-60 procent av verksamheten 

kan anses "bra" utifrån deras utgångspunkter, medan återstodìn, dvs 

40-15 procent bör bedömas som "dåligt". Fortfarande blir den samman

fattande värderingen att hans verksamhet i huvudsak måste anses "bra", 

men bristerna har börjat anta stora proportioner i medlemmarnas ögon. 

Ska de nu avsätta honom? 

Till det komplicerade i deras situation kommer att representanten med 

tiden förvärvat erfarenheter och kunskaper, som det inte är helt lätt 

att ersätta. Finns det några alternativa personer? 

Jag har låtit detta resonemang spinna kring en person, en representant, 

i ledande ställning. Klart är att den principiella problematiken blir 

densamma om diskussionen vidgas till att gälla en grupp av represen

tanter, eller exekutiven i dess helhet. Poängen är att demonstrera 

medlemmarnas/kongressens bekymmersamma valsituation på grund av själva 

trubbigheten i de konstitutionella maktmedel de förfogar över (inte 

att man ska tro sig få någon generell bild av representanters verksam

het eller annat). Medlemmarna kan inte gradera sina reaktioner med de 

maktmedel de har. De vill på något sätt uppnå en förändring av den 

fackliga politiken - i detta fall främst på två konkreta punkter: näm

ligen två viktiga avtal. Till deras svårigheter tillkommer att de inte 

kan börja utöva sin kontrollerande verksamhet förrän avtalen redan är 

juridiskt bindande, dvs i efterhand. 

I praktiken kan de inte heller räkna med att utöva kontrollen förrän 

bristerna börjat anta mycket stora proportioner vid en helhetsvärdering. 

Innan dess kan det vara svårt att vinna tillräcklig majoritet. 

Detta betyder att, på grund av själva trubbigheten i medlemmarnas kont

rollmedel, så kommer en vald representant (även om han i princip är 

avsättlig) i praktiken att ha en betydande grad av handlingsfrihet i 
24 i 

sitt förhållande till medlemmarna. 

24) Jfr Hamilton, sid 21 f. 
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(5) Funktionärers avsättlighet betraktas vidare inte alls som någon 

självklar sak. Som regel anställes de tills vidare med sex månaders 

uppsägningstid oavsett kongressperioderna. Detta brukar åtminstone gälla 

de viktigaste funktionärerna, såsom ordförande, sekreterare och kassör 

inom förbundet (i den grad nu normalstadgarna följes på denna punkt). 

I stället för att funktionärernas uppdrag regelbundet kommer under om

prövning, krävs med andra ord utomordentliga skäl för att på kongressen 

kunna ta upp frågan om avsättning. 

Principiella skäl har i viss utsträckning förts fram för det korrekta 

i denna ordning: 

"Det måste uppfattas negativt...när medlemmar vill föreslå anställ
ningsformer som går ut på att den som inte alltid är alla medlemmar 
till lags får vara beredd att lämna sin anställning. Vi får inte 
ha sådana anställningsformer att den anställde måste försöka anpassa 
sig efter de strömningar som för tillfället råder inom en organisa
tion." 25) 

Det faktiska förhållandet är ju det att exekutiven i praktiken har en 

betydande grad av handlingsfrihet i sitt förhållande till medlemmarna/ 

huvudmannen. Samuelssons ståndpunkt innebär att denna grad av handlings

frihet ar riktig och eftersträvansvärd, 

(6) Till denna problembild för medlemmarna bör ytterligare fogas att 

deras kontroll skall utövas via en serie skikt av representanter. Det 

kan mellan medlemmar och landssekretariatet röra sig om tre skikt, näm

ligen representantskapet i avdelningen, förbundets kongress och LO;s 

kongress. I en stor organisation av LO:s typ och format är skiktningen 

i viss utsträckning ofrånkomlig. Men denna skiktning underlättar ju inte 

medlemmarnas möjligheter att utöva kontrollen över de exekutiva organen. 

De exekutiva skikten inom LO och fackförbunden, dvs landssekretariatet 

och fackförbundens styrelser, har alltså en betydande grad av handlings

frihet i förhållandet till medlemskollektivet i organisationen. Denna 

handlingsfrihet besitter de inte enbart i kraft av de s.k. vetorättsbe

stämmelser som slutgiltigt slogs fast av LO:s kongress 1941, utan även 

(vilket är en direkt följd av de förändrade stadgarna) på grund av trub

bigheten i de kvarstående konstitu .1.- »cvrtrcÄlnedien tillsammans 

med de svårigheter som naturiigen uppstår för medlemmarna att bibehålla 

kontroll över en stor organisation med dess många skikt av representanter. 

25) Sterner Samuelsson, ordförande i Elektrikerförbundet, i DN 10/6 1971, 
sid 10. 
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Med lemsomrö stn ingår om avtalen 

Mot bakgrund av det som sagts ovan om karaktären hos de maktmedel som 

står medlemmarna till buds, framstår det som klart att möjligheter att 

fatta beslut om avtal genom allmänna omröstningar skulle förse medlems

kollektivet med betydligt mer precisa medel att kontrollera den konkreta 

fackliga politiken. Vid en avtalsomröstning ställs frågan direkt och 

konkret om hur de allmänna riktlinjerna för den fackliga verksamheten 

skall tolkas i ett givet sammanhang. De allmänna målsättningarna, om 

vilka enighet som regel råder, skall omsättas i en konkret situation. 

Kraven på exempelvis "högre lön" måste då preciseras i en diskussion 

om hur pass höga krav som skall framställas i en given situation mot 

bakgrund av medlemmarnas ekonomiska läge, deras läge ur andra synpunkter, 

och vad de bedömer som rimligt och uppnåeligt med de medel som står dem 

till buds i den givna situationen. Inför de bedömningar som måste före

gå beslutet har givetvis också de exekutiva organen självfallna möjlig

heter att rådge medlemmarna. 0; i beslutande allmänna omröstningar om av

tal också ingick i medlemskollektivets konstitutionella arsenal av medel 

(dvs stod fastslaget i stadgarna) skulle möjligheterna att kontrollera 

de exekutiva organen avsevärt stärkas. 

Centralism och demokrati vid allmänna medlemsomröstningar om avtal 

Det finns ett klart behov av centralism, dvs enhetlighet i uppträdandet 

för de fackliga organisationerna. Någon speciell grad av centralism som 

skulle vara giltig för alla tidpunkter och situationer kan emellertid 

inte fastslås, liksom heller inte någon speciell form för de centrali

serade besluten. Situationens behov avgör. Därför kommer också varje 

organisation över tid att pendla kring ett för organisationen typiskt 

normalvärde och kring former för de centraliserade besluten som är ty

piska för den givna organisationen. Stadgarna fastslår härvid vad som är 

typiskt för organisationen. 

Ett behov av centralism avgör emellertid inte generellt på vilket sätt 

de avgörande besluten skall fattas. Allmänna medlemsomröstningar är exem

pelvis på förbundsnivå ett sätt att fatta centraliserade beslut. Detta sätt 

att avgöra innehållet i de centraliserade besluten tillgodoser samtidigt 

en betydligt mer utvecklad kontroll över förbundets konkreta politik från 
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medlemskollektivets sida an auktoritativt beslut i styrelsen. Behovet 

av centralism, dvs enhetlighet i uppträdandet, utesluter sålunda på 

intet sätt allmänna medlemsomröstningar på förbundsnivå. 

I princip kan samma argument också utvecklas på LO-nivå. Behovet av 

centralism, i den mån det är avgörande på denna nivå, skulle lika väl 

kunna tillgodoses genom allmänna omröstningar inom LO-kollektivet om 

huvudpunkter i det centrala avtalet (exempelvis kring det generella 

påslagets storlek och förékommande allmänna fermier för låglönepåslag). 

Min poäng här4 ar endast att behovèt av centralism i de fackliga organi

sationernas verksamhet inte utesluter medlemsomröstningar som medel att 

fatta de avgörande besluten. Exakt hur och på vilken/vilka nivåer om

röstningar sedan lämpligen borde genomföras är en problematik som behö

ver diskuteras även ur många andra aspekter än dem jag här har tagit 

hänsyn till. 

Maktstruktur och apati 

I den statsvetenskapliga skola som kallas funktionalistisk har bristen 

på medborgerligt deltagande i politiken noterats, benämnts apati, och 

dessutom i viss mening förklarats vara bra (funktionellt) för det poli

tiska systemet. Apati har ansetts bidra till systemets stabilitet. Stu

derar man medlemmarnas deltagande i fackliga kongressvalen förefaller 

tesen om apati också ha beskrivande giltighet för LO:s och fackförbun

dens del. Deltagandet i kongressvalen är genomsnittligt sett synnerligen 

lågt. Det ligger f.ö. långt under deltagandet i de parlamentariska vrlen. 

/skulle 
26) Några argument för att omröstningarna i första hand genomföras kring 

förbundsavtalen (och ej LO-SAF-uppgörelsen) kan vara dels kostnads
skäl som hindrar alltför mycket röstande, dels att LO-SAF-uppgörelsen 
är mycket allmän och endast innehåller vissa generella element, dels 
att LO-SAF-uppgörelsen endast har formell status som rekommendation 
till förbunden, medan de bindande uppgörelserna slutes på förbunds
nivå och förbundsavtalen härvid avpassas för de olika förhållanden 
och problem som är specifika för förbundets medlemmar. 

Till sina logiska konsekvenser skulle en omröstning om förbundsav
talen ändå innebära en prövning av de centrala elementen i LO-SAF-
uppgörelsen. 
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Det finns emellertid redan i funktionalisternas beskrivning av de apa

tiska medborgarna/medlemmarna en viss motsägelsefullhet, som bl a på

pekats av Bengt Börjesson: 

"Medborgarna har karakteriserats som politiskt passiva trots 
att valdeltagandet i de flesta västerländska demokratier lig
ger ungefär vid 70 procent eller däröver." (Börjesson, sid 109) 

Samtidigt som: "...funktionalisternas tes om den politiska apatin i 

det stora hela är korrekt" (som beskrivning. Min anm, SH) (a.a., sid 108) 

så måste viktiga reservationer göras: 

"...plötsligt kan denna apati efterträdas av en intensiv 
aktivitet från stora grupper av medborgare/medlemmar... 
vid de fåtal tillfällen då de upplever att de kan påverka 
utvecklingen, då deras insats spelar en roll." (a.a., 
sid 108) 

Valdeltagandet förklaras härvid av att: "Det är vid valtillfällena man 

kan utöva en form av politisk makt och det är i dessa sammanhang man 

engagerar sig." (a.a., sid 109) 

Bakom variationerna i deltagandet, dvs i de olika graderna av aktivitet 

resp passivitet (apati), ser Börjesson medborgarnas/medlemmarnas upp

fattningar om maktstrukturen. Passivitet (apati) uttrycker en makstruk

tur som medborgarna/medlemmarna inte uppfattar ger dem användbara makt

medel. Hög aktivitet utvecklas kring sådana tillfällen och medel de upp

fattar ger dem något slag av makt och möjlighet att påverka politiken 

i för dem viktiga avseenden. 

Studier av deltagandet i facklig verksamhet uppvisar även de stora va

riationer i deltagandet: 

"Man torde allmänt inom fackföreningsrörelsen ha gjort den 
erfarenheten, att deltagandet i val till kongresser liksom 
till avtalskonferenser vanligen är mindre än deltagandet vid 
omröstningar. Några fullständiga siffror angående valdel
tagandet stå i regel inte till buds, men alla upplysningar 
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gå i samma riktning. Det förefaller sålunda som om det vore 
väsentligen lättare att intressera medlemmarna for omröstning
ar i avtalsfrågor än for val av ombud till representativa för
samlingar." (Westerståhl, sid 132) 

De uppgifter jag har kunnat skaffa, stöder Westerståhls beskrivning av 

förhållandena. Hur skall då dessa variationer i LO-medlemmarnas delta

gande och aktivitet tolkas? 

Utgår vi från samma tankegång som Börjeson, bör vi fråga oss om inte 

variationerna i aktivitet även här uttrycker medlemmarnas bedömning av 

vilka tillfällen och medel som ger dem makt/inflytande över centrala 

frågor. Hypotesen är sålunda att medlemmarna "röstar med fötterna" om 

vilka former av aktivitet som ger dem mest makt/inflytande över de frå

gor de anser är viktiga. De uteblir när de bedömer att aktiviteten spe

lar ringa roll för de slutliga besluten i de för dem viktiga frågorna, 

men strömmar till när de bedömer att deltagandet spelar en avgörande 

roll. 

Den genomgång jag gjort ovan om skillnaderna mellan val av representan

ter resp. omröstningar om avtal såsom medel för medlemmarnas kontroll 

av exekutiven och den konkreta fackliga politiken strider inte emot att 

Börjesons hypotes skulle kunna förklara skillnaderna i deltagandet i 

kongressval resp. omröstningar om avtal. 

Avtal, speciellt löneavtal, torde som regel uppfattas som den viktigaste 

produkten av facklig verksamhet. I en undersökning av medlemsuppfatt

ningarna inom Typografförbundet, sattes programpunkten "löneförhandling

ar" främst i en rangordning av fyra olika programpunkter (Björklund, 

sid 85 . Jfr Holmberg, sid 57) Detta hindrar givetvis inte att tempo

rärt andra slags frågor kan inta en mer framskjuten plats. 

Lindblad iakttog inom Kommunal hur den lokala aktiviteten förändrades i sam

variation med hur den lokala kontrollen över avtalsförhandlingarna föränd

rades : 

"På 'den gamla goda tiden' då medlemmarna beslutade i de loka
la förhandlingarna var en mötesnärvaro av 50-80 % vanlig. Vid 
allmänna omröstningar om Stockholms spårvägars lokala avtal nåd
des siffror som 85-90 % ännu på 1950-talet. ...Men när LO för
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handlar for hela avtalsområdet och sedan en avtalskonferens 
ger råd om, hilt* man skall disponera den 'pott' som LO till
delat förbundet, får den enskilde medlemmens aktivitet ringa 
betydelse." (Lindblad 1964, sid 28 f) 

Det förhållandevis ringa deltagândet i de fackliga kongressvalen torde 

sålunda uttrycka att dessa som medel för medlemmarna^ kontroll över för 
27 ) 

dem viktiga beslut som regel uppfattas som svaga. Det avsevärt mycket 

högre deltågande som uppvisas i omröstningar om avtal och i samband med 

olika informella åtgärder, såsom bl.a. en del strejker på senare tid, 

skulle i sin tur uttrycka att medlemmarna där uppfattar att deras del

tagande också spelar en verklig roll för utgången av för dem viktiga 

frågor. 

Medlemmarnas passivitet (apati) torde sålunda inte kunna diskuteras 

utan att maktstrukturen inom organisationerna samtidigt utsattes för 

granskning. Någon varaktigt högre aktivitet från medlemmarnas sida i 

den fackliga verksamheten torde inte kunna uppnås utan att maktstruk

turen också förändras. 

Elitism contra participation 

Under ett antal år har inom samhällsvetenskaperna förts en diskussion 

om demokratins innebörd under rubriken elitism contra participation. 

För sociologins och organisationsteorins del har Abrahamsson 1975 sam

manfattat denna diskussion (a.a., sid 166 ff). Såsom elitism karakte

riseras den demokratiuppfattning som 194-2 formulerades av Joseph 

Schumpeter : 

"The democratic method is that institutional arrangement for 
arriving at political decisions in which individuals acquire 
the power to decide bv means of a competitive struggle for 
the people's vote." 

27) Här kan givetvis inre maktstrider rörande förbundens ledning leda 
till avsevärt högre deltagande. 

28) Schumpeter, J.A. "Capitalism, Socialism and Democracy", 19H3, s 269. 



Enligt denna uppfattning om demokratins rätta innebörd består, om vi 

tillämpar den på LO och fackförbunden, medlemmarnas konstitutionella 

medel till kontroll av de exekutiva organen endast i rätten att välja 

resp. avsätta de ledande representanterna. 

Självklart anses en serie ytterligare förutsättningar skola existera 

såsom rätt att sprida information, utbyta åsikter, etc., men dessa 

utgör inte maktmedel. 

Den ideologiska utgångspunkten för denna teori var att massorna ansågs 

utgöra en fara för demokratin, vilket bl.a. påpekats av Israel (a»a., 

del II, sid 80). Folket bör således skyddas mot sina egna inneboende 

destruktiva tendenser. Eliterna blir systemets garanter och folket ett 

hot mot demokratin (Abrahamsson, sid 167). 

Även inom LO utvecklades sådana ideologiska motiv på en del håll till 

19U1 års stadgeändring och dess förslag att slutligt beskära medlemmar

nas möjligheter att utöva kontrollen över LO:s och förbundens politik 

genom omröstningarnas reduktion till medel för rådgivning och deras 

ersättande med de exekutiva organens vetorätt. Vid LO:s representant-

skapsmöte den 10-12 juni 19U1 anförde nämligen E. Nyström från Sågverks-

att : 

"...det alltid varit farligt för folket att söka utöva mak
ten annat än genom ansvariga organ..." (protokollet, sid 
50) 

Med "ansvariga organ" avsågs i de inre diskussionerna i LO sådana som 

var valda och, åtminstone i princip, avsättliga. Genom implikation kan 

den slutsatsen dras att medlemmarna inte ansågs "ansvariga". 

Som alternativ till denna klart elitistiska uppfattning om medleassty-

rets innebörd, föreslås nu ett vidgat deltagande från medlemmarnas sida. 

Parollen är ökad participation. Under denna allmänna paroll samsas sedan 

förslag med litet olika tendens. Dels föreslås "växelverkan elit-massa" 

(bl.a. Lewin); att åstadkomma mer inflytande över beslutsfattandet bl.a. 

genom direktkontakter vid telefoni, data-centraler och television (Lewin, 

sid 237), en ökning av kontakterna mellan ledarskikt och medlemmar genom 

föredragstumler av funktionärer, cirkulärbrev, konferenser, rådslag m.m. 
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Dels föreslås också en långtgående decentralisering av beslutsfattan

det till lokala organisationer och lokala intressegrupper (Abrahamsson, 

sid 168). 

Det intryck jag hittills fått av participations-debatten är att den rym

mer åtminstone två tendenser. Den ena tendensen förefaller inte ha högre 

ambitioner än till en slags "komplettering" av det rådande systemet av 

ungefär det slag Backman ansett sig finna inan Konsum: "Man skapar en 

rad aktiviteter utanför de beslutsfattande instanserna." (Direktörs

konsum, sid 85) Medlemmarnas strävanden att aktivt ta del av och kont

rollera de exekutiva organen och organisationens politik ledes in på 

olika nyskapade banor, vilka, sett i ett begränsat perspektiv givetvis 

inte innebär några för medlemmarna negativa verksamheter (remisser, 

rådslag etc), men som har den svagheten gemensamt att de inte har någon 

formellt beslutande status. Det vidgade deltagandet (participationen) 

sker under sådana omständigheter fortfarande inom ramen för en konsti

tutionellt sett lika beskuren demokrati som tidigare. Detta kan också 

uttryckas så att vad som vidgas är den rådgivande aktiviteten från med

lemmarnas sida, icke den bsslutsmässiga. 

Även om medlemmarnas "inflytande" i en vagare mening kan sägas öka i 

och med deras vidgade kännedom om olika frågor och dsras ökade aktivi

tet, i all synnerhet om de börjar samlas kring mer enhetliga ståndpunk

ter, så fattas fortfarande de avgörande besluten utanför deras aktiva 

kontroll. Sådan "participâtions"-demokrati (eller vad det nu skall kal

las) har i varierande grad förekommit i LO alltsedan stadgeförändringen 

194-1. I fotspåren på stadgefästandet av de exekutiva organens auktorita

tiva rätt att slutligt avgöra samtliga viktiga med avtalsrörelser för

bundna frågor, utvecklas också former för en mer regelmässig rådgiv

ning underifrån, bl a genom avtalskonferenser och avtalsråd. 

Den andra tendensen i participations-debatten förefaller mig ha vissa 

inslag av anarko-syndikaIistisk tradition bl a i och med det starka 

betonandet av en långtgående decentralisering av beslutsfattandet till 

lokala organisationer och lokala intressegrupper. Jag vill inte på något 

vis utesluta behovet av en viss decentralisering i de fackliga organisa

tionerna. Det centrala problemet förefaller mig emellertid behöva ställas 
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ungefär så här: hur skall medlemmarnas kollektiva kontroll över de exe

kutiva organen och organisationens politik utvecklas, samtidigt som kra

vet på viss enhetlighet i uppträdandet (dvs centralism) uppfylles i den 

grad detta är nödvändigt? 

ökad participation utan makt torde inte vara någon lösning. Det utgör 

endast en ny form för det som kallats elitism i denna debatt, låt vara 

med ett delvis vidgat "inflytande" för medlemmarna. En långtgående de

centralisering utgör heller ingen hållbar lösning. Rätten för medlemmar

na att kollektivt i omröstningar avgöra viktiga frågor skulle avsevärt 

stärka medlemmarnas möjligheter att kontrollera de fackliga organisa

tionernas politik på sådana punkter de uppfattar det nödvändigt. I och 

med att omröstningarna skulle vara avgörande för besluten är det också 

rimligt att vänta sig ett vidgat deltagande. 

4. Det representativa systemets representativitet inom LO och fack

förbunden 

Rubriken ser vid första anblicken ut som en ordlek. Den fråga jag skall 

ta upp till diskussion är emellertid i vilken mening och till vilken 

grad som "det representativa systemet", dvs främst de ledande exekutiva 

organen i LO och de LO-anslutna fackförbunden kan sägas representera 

medlemmarna i organisationerna. Jag kommer att ta upp frågan från två 

utgångspunkter: dels utifrån representativitet i strikt demokratisk me

ning, dvs sådan som är baserad på medlemmarnas möjligheter till och fak

tiskt utövade kontroll, och dels utifrån s.k. åsiktsrepresentativitet 

och mått på sådan. Avtalsomröstningar behandlar jag separat i och med 

att de inte har konstitutionell ställning som kontrollmedel för medlem

marna . 

Representativitet i strikt demokratisk mening 

Representativitet förutsätter kontroll underifrån om vi skall kunna tala 
29 ) 

om representativitet i strikt demokratisk mening. Åsiktsrepresentati

vitet i den meningen att företagna mätningar kan påvisa likhet i uppfatt-

29) En filosofisk diskussion av begreppet representation genomförs av 
Pitkin i "The Concept of Representation". Se speciellt sid 209 ff 
"Political Representation". 
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ningar mellan medlemmar och exekutiva organ har inget bestämt förhål

lande till demokrati i en organisation. Sådan åsiktslikhet kan förekom

ma i en demokratisk organisation likaväl som i en organisation där de

mokratin är beskuren, där medlemmarnas reella kontroll underifrån är 

svagt utvecklad. Åsiktslikhet säger inget om vad som producerat denna 

åsiktslikhet - om det är en välutvecklad kontroll från medlemmarnas 

sida over de exekutiva organen och organisationens politik, eller om 

det är uttryck för välvilja och realpolitisk insikt hos i övrigt rela

tivt obundna exekutiva organ. I en organisation där medlemmarnas kon

troll underifrån är svagt utvecklad, saknas också garantier för att 

åsiktslikheten skall bestå. 

Åsiktslikhet utan kontroll underifrån, eller med en svagt utvecklad med

lemskontroll, bör hänföras till kategorierna välvillig despoti eller de-

mofili. 

Samtidigt som mätningar av graden av åsiktslikhet kan tjänstgöra som en 

grov indikator på tillståndet i en organisation, så är studiet av med

lemmarnas maktmedel att utöva kontroll över exekutiv och politik cen

tralt för att utröna vad som producerar åsiktslikheten. Redan en kraf

tig reduktion av medlemmarnas möjligheter att utöva kontrollen motive

rar då att de exekutiva skikten karakteriseras som mindre representativa 

i en strikt demokratisk mening. Även om åsiktslikhet fortfarande kan 

påvisas förekomma vid mätningar, har nämligen garantierna för dess be

stånd över tiden reducerats. 

Genomgången av medlemmarnas konstitutionella maktmedel visade att de, 

efter utvecklingen under 30-talet och 194-1 års förändring av LO:s stad

gar, lämnades med endast ett reellt maktmedel i sina händer, nämligen 

möjligheterna att välja och avsätta representanter. Karaktären hos des

sa kontrollmedel ställer också medlemmarna inför avsevärda problem att 

utöva kontrollen med önskvärd precision* Redan studiet av de för medlem

marna tillgängliga, konstitutionellt tillåtna, maktmedlen medger sålunda 

slutsatsen att de exekutiva organen i LO och de anslutna förbunden en

dast i begränsad mening är representativa. Begreppet representativitet 

användes härvid i vad jag kallat strikt demokratisk mening, dvs som en 

produkt av medlemmarnas kontroll av de exekutiva organen och organisa

tionens politik. 
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Deltagandet i valen av kongressombud 
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Studiet av deltagandet i valen av kongressombud berör en följdproble

matik till den nyss behandlade. Även om medlemmarnas konstitutionella 

maktmedel kan visas vara begränsade till val resp. avsättning av repre

sentanter, måste vi bilda oss en uppfattning om till vilken grad med

lemmarna utnyttjar dessa maktmedel. Studiet av kongressvaldeltagandet 

ger oss en uppfattning av de exekutiva organens numerära representati

vitet. 

Det är tämligen magert med säkerställda och exakta uppgifter på delta

gandet i kongressvalen inom LO och fackförbunden. Det förefaller dess

utom som om intresset för detta mått på de exekutiva organens represen

tativitet inte alltid är så högt inom organisationernas exekutiva skikt. 

Vid en telefonförfrågan som författaren för några år sedan riktade till 

Henry Karlsson, förbundssekreterare i Metall, uppgav Karlsson att siff

ror över deltagandet i Metalls kongressval inte fanns sammanställda, 

och vidare att en sådan sammanställning skulle stöta på vissa svårighe

ter då deltagandet överhuvud taget inte brukade rapporteras in i de 

fall valen skedde med acklamation, vilket inte var ovanligt. 

I en facklig rörelse där demokratin i så hög grad övergått till att 

vila på valda representanters representativitet som den svenska, är 

det överraskande att finna en så pass ringa grad av intresse för att 

försäkra sig om att representanterna också är representativa. Som regel 

torde dock deltagandet i kongressvalen vara skäligen lågt. 

Heckscher bedömde vid början av 50-talet det genomsnittliga deltagandet 

i kongressvalen inom LO till mellan 8 och 15 procent av LO:s medlems

tal (Heckscher, sid 267). Detta skulle motsvara 100-190.000 av de då 

1,3 miljonerna medlemmar. Börjesons undersökning av Metalls avdelning 

20 i Västerås visade att deltagande i kongressvalen i denna avdelning 

30) I regel väljes L0-kongressens delegater på förbundens kongresser, i 
en del fall av förbundsråden. I större förbund, som inom Metall, kan 
valen ske i valkretsar som utgörs av avdelningar (Carlson, B., sid 
139). I de fall valen av delegater till L0:s kongress sker i för
bundsråd eller på förbundskongress, blir deras representativitet 
givetvis beroende av förbundskongressernas. 
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åren 1898-1910 på mellan 5 och 21 procent, med ett genomsnitt på 11 pro

cent (beräkningar efter Börjeson, sid 150-153). Oscarssons studie vi

sade att i valet av delegat till LO-kongressen i Metalls avdelning 170 

i Uddevalla året 1961 deltog 40 av avdelningens 3.455 medlemmar, dvs 

knappt 1,2 procent (Oscarsson, sid 495 och 499). 

Lindblad har gjort en fullständig genomgång av deitagandet i val av 

kongressombud inom Svenska Kommunalarbetareförbundet under perioden 

1928-1958. Förbundets statistik var total och grundade sig på uppgif

ter avdelningarna var pliktiga att sända in över valsätt och röstför

delning. Materialet presenteras uppdelat på två tidsperioder. Efter 

1943 skedde en förändring som innebar att mindre avdelningar fördes 

samman till valkretsar. Uppgifterna därefter blev därför inte helt jäm

förbara med dem före ändringen. 

Under varje tidsperiod har materialet dessutom delats upp efter valsätt. 

Val vid avdelningsmötet förrättas vid årsmötet. Vid de allmänna omröst

ningarna hålls en eller flera vallokaler öppna några timmar under en 

eller två dagar, på fackliga expeditioner eller i anknytning till ar

betsplatserna. Sr avdelningen liten och kanske omfattar en enda arbets

plats (exempelvis en brandstation) spelar valsättet obetydlig roll. 

Som regel leder dock allmän omröstning till ett avsevärt högre valdel

tagande . 

I komprimerad form ser Lindblads resultat ut på följande sätt :~ 

Valdeltagande efter avdelningsstorlek 1928-1943 

Avdelningsstorlek Allmän omröstning Val vid avd.möte 
i antal medlemmar deltagandeprocent deltagandeprocent 

över 200 42-61 13-22 
31-200 61-79 32-39 

intill 30 85-100 58-70 

Valdeltagande efter avdelningsstorlek 1948-1958 

Avdelningsstorlek Allmän omröstning Val vid avd.möte 
i antal ombud deltagandeprocent deltagandeprocent 

4 eller flera 19-48 8-15 
2-3 34-60 11-24 
1 57-64 8-28 

(efter Lindblad, I. "Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1960", 
sid 275. Vid rapporteringen av procenttalen ur Lindblads tabell har 
jag angivit högsta och lägsta siffran. Sammanvägning kan ej ske på 
basis av Lindblads material så som det presenterats.) 
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For hela perioden visar Lindblad» ciffroy en- markant nedgång av valdel

tagandet inom förbundet. Lindblad påpekar själv att förbundets struktur 

förändrats under undersökningsperioden. Det genomsnittliga antalet med

lemmar per avdelning har ökat från 112 till 182. Särskilt i de val som 

förrättas vid årsmöten ger förändringen utslag. Där kan det vara intres

sant att se att siffran för de största avdelningarna 1948-1958 är 8-15 

procent, dvs av samma storleksordning som Heckschers uppskattning av 

det genomsnittliga valdeltagandet inom LO vid 50-talets början. I den 

mån det genomsnittliga deltagandet i kongressvalen inom hela LO föränd

rats sedan 50-talet, borde det sålunda ha reducerats i och med den om

strukturering till större enheter som därefter genomförts. 

Från uppgifterna i Lindblads tabeller är det också möjligt att räkna 

fram förändringen i antalet valkretsar de olika åren. 1928-1943 varie

rar de från 143 till 234, medan de åren 1948-1958 varierar mellan 32 

och 64, Under undersökningsperioden sker sålunda en högst betydande 

minskning av antalet valkretsar och, som en följd, en avsevärd ökning 

av deras storlek. 

Från typografförbundet finns uppgifter om deltagandet i medlemsval av 

förbundsstyrelse, som tidvis tillämpats i detta förbund. Uppgifterna 

rör åren 1887-1920 och deltagandet har ett högsta värde på 65 procent 

av medlemmarna och ett lägsta värde på 20 procent. De högsta deltagande

frekvenserna är dock ovanliga. 3/4 av valen visar ett deltagande på 40 

procent och därunder (Björklund, B. "Svenska Typografförbundet", sid 

390). Typografförbundet ligger genomgående högt på mått på facklig akti

vitet (jämför exempelvis förbundets siffror på deltagandet i avtalsom

röstningar i Westerståhls avhandling). 

För att ytterligare söka underbygga bedömningen av omfattningen av kon

gressvaldeltagandet har jag osystematiskt frågat fackligt aktiva förtro

endemän och medlemmar hur stort deltagandet varit i det senaste valet i 

deras egen avdelning eller valkrets. I inget fall hittills har jag fått 

uppgifter över de nutida förhållandena som på något avgörande sätt skil

jer sig från Heckschers bedömning. 



61 

Slutsatser 

Landssekretariatet - LO:s centrala exekutiva organ - är i strikt demo

kratisk mening representativt för medlemsuppfattningarna blott i begrän

sad utsträckning beroende på de stadgemässiga begränsningarna i de för 

medlemmarna tillgängliga medlen för kontroll av exekutiven. 

Sven i numerärt avseende är landssekretariatets representativitet be

gränsad. Det genomsnittliga deltagandet i kongressvalen, vilka slutligen 

resulterar i valet av LO:s centrala exekutiv, är synnerligen lågt att 

döma av tillgängliga uppgifter. I detta avseende är landssekretariatet 

med hög sannolikhet en minoritetsregering (dvs vald av ett mindretal). 

På denna punkt torde avsevärda variationer kunna förekomma mellan olika 

förbund. Även på förbundsplanet torde emellertid generellt gälla att 

representativiteten är begränsad. 

En reservation bör emellertid göras beträffande den numerära representa

tiviteten. Både vad gäller landssekretariatet och förbundens styrelser 

torde existera ett avsevärt bredare potentiellt stöd än vad siffror över 

deltagandet i kongressvalen utvisar, åtminstone vad gäller vissa frågor. 

Några generella slutsatser om omfattningen av detta potentiella stöd 

går dock inte att dra. Noggrannare undersökningar torde utvisa att det 

är av högst varierande omfattning beroende på vilka frågor det gäller. 

För vilka är då landssekretariatet och förbundens styrelser represen

tativa? 

Beräkningar som gjorts av andelen aktiva med förtroendeuppdrag resulte

rar i siffror av ungefär samma storleksordning som de över andelen rös

tande i kongressvalen. Detta kan inte omedelbart tolkas så att de i den

na mening aktiva "väljer sig själva". Dels är uppskattningarna ju inte 

exakta annat än i några enskilda fall, dels är det uppenbart så att det 

i vissa avdelningar deltar betydligt fler än de aktiva med förtroende

uppdrag på de möten där kongressval förrättas. 

Däremot torde samstämmigheten i siffrornas storleksordning kunna tolkas 

så att de aktiva med förtroendeuppdrag utgör kärnan och säkert merparten, 

genomsnittligt sett, av dem som deltar i kongressvalen. 
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Vid mitten av 40-talet beräknade Westerståhl andelen aktiva med upp

drag i de lokala styrelserna till minst 100.000, dvs omkring 10 procent 

av LO:s dåvarande medlemstal (Westerståhl, sid 93). Lindblads under

sökning av Kommunalarbetareförbundet under 50-talet ger siffror över de 

aktiva i avdelningarnas styrelser som motsvarar ca 10 procent av för

bundets medlemstal (Lindblad, sid 484). Holmberg gjorde i början av 

60-talet uppskattningen att de aktiva i samma mening som Westerståhls 

utgjorde mer än 100.000, vilket då motsvarade omkring 7 procent av L0:s 

medlemstal (Holmberg, sid 54). Carlson uppskattade i sin tur att ande

len medlemmar i LO med förtroendeuppdrag vid slutet av 60-talet skulle 

uppgå till ca 15 procent (Carlson, sid 117). 

I stort sett tycks dessa uppskattningar ha beräknats genom att multi

plicera antalet underorganisationer med en bedömning av antalet leda

möter per styrelse. För Carlsons del tycks den högre siffran förklaras 

av att han dessutom medräknar uppdrag vid sidan av de olika styrelse

uppdragen . Denna beräkningsmetod kan emellertid leda till överskatt-

ningar av antalet aktiva, vilket bl.a. visas av en undersökning av 

Dahlström. Han fann att i en facklig lokalorganisation omkring 230 

förtroendeuppdrag upprätthölls av omkring 110 befattningshavare. Flera 

befattningar upprätthölls alltså av en och samma person (Dahlström, E. 

"Information på arbetsplatsen", efter Eriksson, K. "Facklig demokrati", 

sid 1:23). Liknande förhållanden fann Oscarsson vid sin undersökning 

av metallavdelningen i Uddevalla. Av totalt 216 förtroendeuppdrag inne

hades 138 av 62 personer. Dessa personer hade sålunda genomsnittligt 

2,2 uppdrag per person (Oscarsson, sid 515). Det är naturligtvis inte 

möjligt att här uppskatta utbredningen av sådant "mångsyssleri" inom 

de fackliga organisationernas ram, men Dahlströms och Oscarssons upp

gifter borde åtminstone leda till försiktighet med alltför höga upp

skattningar över antalet aktiva baserade på enkel multiplikation. Nöjer 

vi oss med något försiktigare uppskattningar kan kanske en andel aktiva 
31) 

på säg 7,5-10 procent, eller 120-160.000 aktiva vara sannolik. Mot 

denna bakgrund är det heller inte förvånande att: 

"kongresserna...till mycket stor del bestå av styrelseledamö
ter från de lokala föreningarna, naturligt nog, då hit höra 
de mest aktiva medlemmarna. Huru många av ombuden, som bruka 

31) Dessa beräkningar stödes av L0-Rapporten "Fackliga studier" till 
LO-kongressen 1976, sid 110. 
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vara att hänföra till denna kategori, går icke att generellt 
ange, men ovanligt torde icke vara att de utgöra ända till 
nittio procent av representanterna." (Westerståhl, sid 93) 

Det ligger naturligtvis något högst rimligt i tanken att samma personer 

som betros med förtroendeuppdrag i de lokala organisationernas styrelser, 

också betros med uppdrag som kongressdelegater. Det motsatta förhållan

det kan åtminstone i förstone förefalla vara märkligt. Men denna höga 

samvariation mellan lokala uppdrag och uppdrag att vara kongressdelegat 

kan också uttrycka att organisationens aktiva medlemsbas är smal, dvs 

att det i praktiken inte finns så många andra med tillräcklig erfaren

het att sända. Tolkade på detta sätt kan siffrorna med andra ord ses 

som symptom på inre problem i organisationerna. 

Förbundens styrelser och landssekretariatet är sålunda rimligen i för

sta hand representativa för uppfattningar inom en snävare krets aktiva 

inom organisationerna: 

Westerståhls slutsats torde gälla åtminstone de numerära representa

tionsförhållandena. De stadgemässiga begränsningarna i kontrollmedlen 

leder emellertid samtidigt till att representativiteten i vad jag kal

lat strikt demokratisk mening även för denna krets av omkring halvt-

annat hundratusental medlemmar i viss utsträckning måste sägas vara 

begränsad. 

Försvagas även den numerära representativiteten? 

I takt med den främst sedan 50-talet pågående omstruktureringen av L0-

förbunden till större enheter (sammanslagningar av förbund, och av av

delningar till s.k. storavdelningar) förefaller också antalet aktiva 

kunna reduceras. 

En sammanställning av uppgifter från två tidpunkter visar följande: 

"Det är denna elit inom organisationerna, som uppbär den 
fackliga folkrörelsen, och det är dess vilja som givit den 
sin prägel." (Westerståhl. sid 131) 

Antal 1961 1973 

Avdelningar 

Sekt ioner/klubbar 

7.336 

8.000 12.000 

1.952 

15.336 13.952 
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(Uppgifterna från 1961 ur* Holmberg, P. "Arbete och löner i 
Sverige", sid 53. Uppgifterna från 1973 ur "Facket. Landsor
ganisationen informerar om fackföreningsrörelsens arbete" 
/folder/, 1974. Uppslaget till denna sammanställning har 
jag från Eriksson, K. "Facklig demokrati", som emellertid 
ej hade tillgång till siffror från så sent som 1973. Se 
Eriksson, sid 1:33) 

Den stora förändring som siffrorna visar är givetvis reduktionen av an

talet avdelningar, och en motsvarande förskjutning av befogenheter upp

åt i organisationen. Samtidigt visar emellertid summasiffrorna en ten

dens till minskning av det totala antalet underorganisationer inom LO 

på (om siffrorna är någorlunda exakta) ca 9 procent under 12 år. Sanno

likt innebär detta också en tendens till minskning av antalet aktiva 

med förtroendeuppdrag i de lokala styrelserna (i avdelningar, sektioner 

och klubbar). I den mån kongressvalen främst aktiverar dessa kategorier, 

torde samtidigt en viss minskning av kongressvaldeltagandet också ha 

skett. Det är rimligt att anta att en sådan tendens finns, eftersom 

kännedomen om organisationens politik och tänkbara kandidater i första 

hand givetvis är störst bland de aktiva i styrelseposition. Samtidigt 

torde också kännedomen om när, var och hur valen av kongressdelegater 

genomförs vara störst i denna kategori av medlemmar. 

Vissa fakta talar sålunda för att den redan tidigare låga numerära re

presentativiteten för de exekutiva organen också ytterligare reduceras. 

Deltagandet i avtalsomröstningar 

Avtalsomröstningarna har enligt de stadgar som infördes 1941 inte beslu

tande, utan endast rådgivande, ställning. Det är intressant att studera 

deltagandet i dessa omröstningar för att bilda sig en uppfattning om 

till vilken grad som dessa numerärt kan sägas representera medlemmarnas 

uppfattningar. 

Westerståhl gjorde i sin avhandling en undersökning av deltagandet i om

röstningar om riksomfattande avtal i 12 fackförbund under perioden 1920-

1945. Det genomsnittliga deltagandet under hela perioden var 54 procent 

av medlemmarna. I förbund med lågt deltagande var genomsnittssiffran 

under perioden 35 procent. I enskilda omröstningar kunde lägre deltagan

deprocent förekomma. Grupper med högt deltagande kunde nå ända över 90 

procent (bl.a. tidningstypograferna). 
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Vid »epreseirtemtskapsmötet den 12 juni 1941 redogjorde Casper««on för 

en undersökning av deltagandet i avtalsomröstningar i LO-förbunden. 

Denna undersökning gick tillbaka till 1933. Följande siffror presente

rades (vilka torde avse perioden 1933-1940): 

1 
byggnadsträ 83 % 
gjutare 70 % 
grov- och fabriks: 

byggnadsindustri 49 % 
kalkindustri 84 % 
porslinsindustri 65 % 
buteljglasindustri 83 % 

metall 76 % 
murare 70 % 
sågverks 56 % 
textil 82 % 
träindustri 83 % 
pappers industr i 33 % 

(Protokollen, sid 175) 

En jämförelse mellan dessa (såvitt jag vet ej tidigare publicerade) 

siffror och Westerståhls (i "Svensk Fackföreningsrörelse", sid 99 ff) 

visar att Westerståhl för flera förbund eller yrkesgrupper uppger läg

re siffror, i vissa fall (byggnadsarbetare inom grov- och fabriks, 

samt byggnadsträ- bl.a.) avsevärt lägre. Westerståhl gjorde en meto

disk kommentar till sina beräkningar: 

"...om det varit möjligt att företa en bestämd uppdelning mel
lan å ena sidan de medlemmar, som varit direkt berörda av 
riksavtalet, och å andra sidan dem som endast indirekt berörts, 
men som likväl haft rösträtt, skulle siffran för den först
nämnda kategorin, åtminstone i fråga om byggnadsträarbetarna, 
legat avsevärt högre." (a.a., sid 98) 

Till de skillnader som existerar mellan Westerståhls och femtonmanna-

kommitténs siffror bidrar givetvis också undersökningsperiodernas olika 

längd. 

Klart torde vara att ett ansenligt deltagande i avtalsomröstningarna 

förekommit, och alls inte torde vara uteslutet att uppnå, om så hade 

önskats. Även i omröstningar som genomförts senare har högt deltagande 

kunnat noteras. I omröstningen om stuveriarbetaravtalet 1954 deltog ex

empelvis 70 procent och i omröstningen om skogsavtalet 1962 71 procent 

av medlemmarna. 
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Några siffror från deltagandet i parlamentariska val kan nämnas som jäm

förelse. Det nutida deltagandet i parlamentsval i Sver:ge ligger inter

nationellt sett osedvanligt högt; över 90 procent. Omedelbart efter den 

allmänna rösträttens genomförande låg deltagandet däremot kring 55 pro

cent (1922 i kommunalvalen t.o.m. på 38 procent /Hirdman, sid 276/). 

Ännu på 1930-talet betraktades ett deltagande på något över 70 procent 

i Sverige såsom gott. Vid presidentvalen i USA uppnås betydligt lägre 

siffror. 1968 var deltagandet 60 procent och 1972 inte högre än 54,5 

procent (Johansson, H. "Demokratin och framtiden", sid 80). Uppgifter 

från pressen sensommaren 1976 antyder att det aktuella presidentvalet 

kanske inte kommer att samla ett deltagande ens över 50 procent. 

Framförallt borde kanske deltagandet i avtalsomröstningarna jämföras 

med uppskattningarna över deltagandet i kongressvalen i LO. Även om de 

uppskattningar av deltagandet som gjorts om ca 8-15 procent torde under

värdera det potentiella stöd som säkerligen finns för vissa sidor av 

den genomförda politiken, så kvarstår den iakttagelsen att deltagandet 

i kongressvalen genomgående tenderar vara lägre än deltagandet i avtals-

omröstningar. Numerärt sett är sålunda avtalsomröstningarna kongressva

len överlägsna som uttryck för medlemsuppfattningarna. 

Redan studiet av de konstitutionella kontrollmedlens natur väcker för

våning över att avtalsomröstningarna avskaffades såsom instrument för 

medlemskollektivets kontroll av de exekutiva organen och deras politik. 

Förvåningen tilltar vid en jämförelse mellan den numerära representati

vitet som medlemsomröstningarna uppvisar vid en jämförelse med kongress

valen . 

Asiktsrepresentativiteten 

När mått på åsiktsrepresentativiteten inom LO diskuteras är det s&lunda 

klart att denna diskussion förs inom ramen för en organisation som har 

otvetydiga inslag av demofili (upplyst despoti) i den meningen att före

kommande likheter i uppfattningarna mellan medlemmar och exekutiva organ 

blott i mindre grad är uttryck för medlemmarnas kontroll över de exeku

tiva organen och organisationens politik. 

Inom denna ram är det sedan uppenbart att man, mätt på vissa sätt, kan 

uppvisa en rätt ansenlig grad av åsiktslikhet. 
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Några metodiska anmärkningar till mätningar av åsiktslikhet 

Själva innebörden av "åsiktslikhet" kan också behöva uppmärksammas. 

Metodiskt är frågan vad företagna mätningar har att säga oss. En under

sökning av Lewin m.fl., som delvis presenterades i ett par artiklar i 

DN sommaren 1976, kan åskådliggöra en del av mätproblematiken. 

Lewin m.fl. fann, enligt dessa artiklar, att "det råder en utomordent

ligt hög åsiktsöverensstämmelse mellan fackföreningsmedlemmarna och 

deras styrelser beträffande de näraliggande materiella intressen som" 

undersökningen tog upp: 

"När vi jämför vad medlemmar och styrelseledamöter på olika 
nivåer svarar på våra många frågor om vad de anser att fack
föreningsrörelsen bör verka för finner vi en häpnadsväckande 
överensstämmelse mellan svaren. Med bara någon enstaka pro
cents skillnad kräver medlemmar och ledning samma sak -
'bättre arbetsmiljö' 53 procent av medlemmarna, 51 procent 
av sektionsstyrelseledamöterna, 52 procent av avdelningssty
relseledamöterna och 52 procent av ledamöterna på central 
nivå; 'höjda löner' 48 procent, 39 procent, 4-5 procent res
pektive 44 procent på de olika nivåerna; 'bättre anställnings
trygghet' 10, 12, 13 respektive 11 procent; 'kortare arbets-

4 procent etc." (DN 5/6 1976. Min 

Lewins siffror visar åsiktslikhet i ett alldeles bestämt avseende, näm

ligen beträffande rangordningen av olika synnerligen allmänt uttryckta 

målsättningar för den fackliga verksamheten. Likhet i uppfattningarna 

råder i den meningen att kollektiv på olika nivå i stort sett röstar på 

samma sätt om denna rangordning. Detta slag av åsiktslikhet utesluter 

emellertid på intet sätt att det på var och en av de undersökta fack

liga problemområdena kan råda djupgående meningsskiljaktigheter om vad 

som utgör ett "bra" eller "godtagbart" förhandlingsresultat. Huruvida 

medlemmar och ledning "kräver samma sak" avgörs först i de konkreta fal

len - i diskussioner över konkreta förslag till avtal eller andra åtgär

der. Detta enda aktuella exempel torde räcka för att visa vikten av att 

noggrant studera vad som faktiskt mätes med olika mått på åsiktslikhet. 

32) Några möjligheter att gå till Lewins undersökning i original har jag 
inte.Enligt brev från Lewin har enda tillgängliga manus gått till 
tryckeriet och hans bok väntas utkomma hösten 1976. 
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Mer häpnadsväckande Sn samstämmigheten mellan medlemmar och exekutiva 

organ vad gäller rangordningen av dessa mycket allmänt formulerade fack

liga problemområden finner jag de långtgående slutsatser Lewin förefal

ler beredd att dra av sina siffror. Måhända underbygger Lewin dessa slut

satser bättre i den bok som väntas komma hösten 1976 än i DN-artiklarna. 

Partipolitisk åsiktslikhet. Innebörd. Generaliseringsmöjligheter 

Vad gäller åsiktslikhet i partipolitiskt avseende, såsom den yttrar sig 

i partipolitiska sympatier, stödjer den största enskilda gruppen bland 

de fackligt anslutna i LO socialdemokraterna. I många förbund utgör 

också denna grupp majoriteten av medlemmarna. Socialdemokraterna har 

bl.a. i kraft av detta stöd i praktiken mer eller mindre fullständigt 

tagit ledningen över LO-förbunden. 

Hur denna åsiktslikhet praktiskt gestaltar sig vid en jämförelse mellan 

olika skikt i organisationerna kan exemplifieras med siffror över för

delningen av socialdemokrater på olika nivåer inom Kommunal så som den 

såg ut vid Lindblads undersökning av förbundet vid 50-talets mitt: 

Akt ivitetsnivå 

Inaktiva 

Delvis aktiva 

Aktiva 

Lokala ledare 

Avdelningsordf. 

Riksledning 

Andel 
SD i 
% 

52 % 

60 % 

70 % 7 

77 % * 

90 % 

100 % 

Antal Andel 
medi/ medi/ 
/nivå /nivå Akt ivitetsnivå 

61.000 54 % Medi, som ej delt. i val 

41.000 

10.350 

625 

65 

36,3 % Medi, som delt. i val 
9 2 styrelseledamöter 
' Isamt nuv. styrelseledam. 

0,1 % Avdelningsordföranden 

- Riksledning 

99,6 % 

(Tabellen har sammansatts av två olika tabeller hos Lindblad med delvis 
olika uppdelning mellan de olika skikten. A.a., sid 483 f) 

Partipolitiskt sett kan de fackliga organisationerna sålunda sägas ut

göra ett majoritetsstyre av socialdemokrater. 

Vid sin undersökning av Kommunal ansåg sig Lindblad inte finna att denna 

successiva överrepresentation uppåt av socialdemokrater grundades på 



33) 
någo» medveten strida» att underrepresentera andra åsiktsriktnings»* 

I åtminstone ett annat fackförbund har emellertid en del medvetna åtgär

der» avsiktligt eller oavsiktligt» haft till direkt följd att kommunis

ter underrepresenterats. Detta var- fallet ino® gruv» före den senaste 

förändringen av förbundets «tad,gar 1973. Valkretsindelningen och mandat-

fördelningsprinciperna var dSr sådana att de små avdelningarna överre

presenterades vid kongresserna* medan de stora undarrepresenterades* 

Kossnunisterna var starka i de stora avdelningarna. Följande siffror be

lyser representatlöneförhållandena : 

Andel av Antal kon- Andel av kon-
sedi i % gressoinbud gressombud i % 

«Mtew«j.wcìi ijwarawaw»* â ijinìtfrrTri, n̂ aga*&&***& 

Avdeln. 4, 12, 135 H2 25 26 
övriga landet 58 70 74 

(Efter uppgifter hos Eriksson» K. "Facklig demokrati", sid 3s28) 

System med s»k. majoritetsval efter partipolitiska linjer i de avdel

ningar där sådana förekommer får i stor utsträckning samma konsekvenser 

beträffande de lokala styrelsernas sammansättning. Att det socialdemo

kratiska partiet i vissa avseenden har ett omfattande stöd bland medlem

marna i olika LO-förbund kan också påvisas pä andra sitt» I Korpi's 

undersökning inom Metall ansåg 43,6 procent av de svarande att deras 

avdelning bör vara kollektivt ansluten till SAP; 61 procent gillade åt

minstone i huvudsak att Metall gav anslag till SâP:s valfond CKorpìs  

sid 225). Detsamma kan sägas visas av 'Björklunds undersökning av Typo

grafförbundet något tidigare (Björklund» sid t6 ff). Hoteras kan att 

Typografförbundet, vid mitten av femtiotalet låg mycket högt på siffror 

över andelen kollektivt anslutna medlemmar till SAP. Deras anslutnings

grad var vid denna tidpunkt högst inom LO. 

Vilka slutsatser skall då dras av denna partipolitiska tendens till 

majoritetsuppslutning bakom socialdemokratin? 

33) I Oscarssons undersökning av Metalls avdelning 170 i Uddevalla visas 
vilken roll som den socialdemokratiska fackklubben spelade vid de 
lokala valen i denna fackförening (a.a., sid 51"+ ff)'. Ï viss mening 
syftar givetvis verksamheten i fackklubbar till att särskilt repre
sentera SOGlaides» krater- i de ledande organen. I avdelning 170 var 
det dock samtidigt så att företrädare för andra uppfattningar (det 
gällde härvid främst i praktiken kommunister* eftersom de borgerligt 

• sinnade Överhuvud taget år föga aktiva i fackliga sammanhang} blott 
i mycket ringa utsträckning var aktiva. 
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For det första; kan siffrorna, som ibland sägs» anaec visa att huvudde

len av LO-medlemmarna är reformister? Här tror jag att svaret bor bli 

både ja och nej. Det beror på i vilken mening man skall tala om anslut

ning till en reformistisk ståndpunkt. Uppfattas anslutningen till refor

mismen som ett medvetet och övervägt val av politisk strategi för sam

hällsförändring, tror jag inte medlemmarna i gemen kan sägas vara refor

mister. Jag tror inte att deras val att stödja SAP väsentligen ligger 

på det planet. Snarare torde det vara så att de, utifrån viktiga fack

liga och politiska sakfrågor, uppfattar andra synliga politiska alter

nativ som mindre effektiva redskap, eller som värre alternativ. I en 

vagare och mer obestämd mening än den ovanstående kan det dock samti

digt vara riktigt att säga att de godtar reformismen som politisk metod. 

Detta ligger givetvis i själva valet att stödja SAP som regeringsparti 

från 1933 och framåt. Men jag tror det är viktigt att peka på att detta 

val huvudsakligen torde vara praktiskt motiverat (och därmed villkor

ligt) och ej doktrinärt (dvs huvudsakligen motiverat utifrån valet av 

politisk strategi). 

För det andra: vad kan en partipolitisk åsiktslikhet mellan majoriteten 

av LO-medlemmarna och de ledande organen ha att säga om åsiktslikhet i 

andra, mer specifikt fackligt politiska, avseenden? Här tror jag den 

partipolitiska åsiktslikheten säger relativt litet. Åsikterna i olika 

fackligt politiska frågor skär i stor utsträckning efter andra linjer 

än de partipolitiska. På detta plan är det intressant att Lindblad an

såg sig finna något som inte gärna kan tolkas annat än som en viss strä

van att underrepresentera vissa uppfattningar inom Kommunal, fiven om 

kongressdelegaterna med all sannolikhet till alldeles övervägande del 

torde ha varit socialdemokrater, så fanns bland dessa också andra upp

fattningar i fackliga frågor än dem som företräddes av förbundets led

ning: 

"Från de senaste kongresserna kvarstår det intrycket, att om
bud som i debatterna framfört självständiga, kritiska synpunk
ter sällan eller aldrig ifrågakommer vid förordet (från val
utskottet. Min anm, SH) och därmed till valet (av förbundssty
relse. Min anm, SH)." (Lindblad, sid «+99) 

Resultatet av det flerskiktade system för representation av medlemmarna 

som fungerade inom Kommunal vid mitten av 50-talet, sammanfattades av 

Lindblad på följande sätt: 



71 

"I politiskt hänseende företräder förbundsledningen i sin 
helhet en mot det socialdemokratiska partiet obrottsligt lo
jal linje. Här råder en påtaglig motsats gentemot medlemmarna: 
endast en tredjedel av dessa har på alla undersökta punkter 
godtagit förbundsledningens linje." (Ibid., sid 498) 

och: 

"I frågor där skilda meningar råder speglar styrelserna knap
past den kritik och de avvikande åsikter, som finns ännu inolti 
de lokala ledargrupper bland vilka kongressombuden väljs." 
(Ibid., sid 499) 

Fackligt politisk åsiktslikhet 

Flera studier har påvisat betydande skillnader i bedömningarna mellan 

medlemmar och de exekutiva organen i olika fackförbund. I en undersök

ning bland gruvarbetare i de norrbottniska malmfälten efter strejken 

1969/70 (som besvärades av högt bortfall och därför bör hanteras med 

försiktighet) ansåg 63,8 procent av de svarande att förbundet skött 

sig dåligt under de senaste åren (Dahlström et.al. "LKAB och demokra

tin", sid 322). I Korpi's undersökning inom Metall 1966 ansåg 54 pro

cent det senaste riksavtalet dåligt för egen del. Endast 12 procent an

såg avtalet bra, medan 26 procent ansåg det varken bra eller dåligt. 

Resten svarade "vet inte" (Korpi, sid 216). I Björklunds undersökning 

av Typografförbundet ansåg 67 procent att förbundet borde ha gjort mera 

i löneförhandlingarna, medan 28 procent ansåg att förbundet gjort till

räckligt. 5 procent svarade inte (Björklund, sid 86). I båda dessa för

bund torde bedömningarna avse avtal som slutits inte långt före under

sökningarnas genomförande. 

Metallmedlemmarnas kritiska uppfattningar berörde också mer grundläg

gande förhållanden. 49 procent ansåg att deras förbundsledning ger efter 

alltför lätt för arbetsgivarnas synpunkter. Bara 31 procent ansåg att 

sådana eftergifter skedde ganska eller mycket sällan. I en undersökning 

i Elettan i Stockholm utförd 1973 på ett urval av avdelningens medlem

mar ansåg hela 61 procent att deras förbund gav efter alltför lätt för 

arbetsgivarnas synpunkter (Joelsson, L. "Facklig aktivitet"). 

I Lindblads undersökning i Kommunal ansåg 52 procent av dem som hade en 

uppfattning i frågan (eller 39 procent av de svarande) att deras för

bund inte pressade fram allt som var möjligt i förhandlingarna. Motsatt 



fcaà* .-éU'-r »? prouvât <*v de svaraade) (beräknat 

after ̂ pgiftec1 i Linàì?l»d« t»i."l tat-sii 12**#. 

IfitPMMItt fiï' Också Ätt: 56 'pTOOßtit 1 KöS'pi s uöfi®fi8Sßua| Ì fe®tÄÜ an 

sAg dwas torbuftdslc^d^SiVK »«ATwlifci .«..'i* vJß-st« tilitaddigt «ywket 

« hur det ir» ett vara arbftïe^ \iuförtM#iw fe« 3** pcocmt ansåg att 

förbun&sledningen visste tillräckligt facket o@ åea sakers»- Betta kan 

jSsföras Lindblad» -resultat frlm Kbssaunai ett decennium tidigare 

att: "de flesta funktionärer och Sverstyrelstòedaaòter fear mycket vaga 

begregp os aedleoaaarnas åsikter," (Lindblad, s 503) 

înstlltaingsra till anvindaingen *v strejk soa fackligt k«s|wa|sea to 

oeksi visats 1». samband med dea nivå i des fackliga organisatioaan »an 

befinner alg på. I KsrfJ/s undersökning fmnkem att « ®a:jerit«t av 

Hwéi&mM&m i verkstadsklubbar och avdelningar (några uppffcttningsr 

högre upp i organisationen finns inte redovisade) i alla situitka» 

ville frånsåg» sig ritters att använda «.k. "vilda strejker"» medan det 

bland »edieaaaama fanas en raajcäritst för Wkrt av s».«c* "vilda Btttj" 

k»* (tearpi» sid 168 ff)» 1 tärttas var SO procent sir œedXesMMKma 

iBivudsakligen positiva tili! bv*uk«t av strejk se® vœpen. 

åsiktsbrytningar i organisatio»«» 

övar enskild# ?*2'r;\ig^ Wyo.<T'.i-» âf iVr®rt«& n&eket 

starkt. Det ir inte-svårt att i den svensks fackföreningsrörelsens 

historia f.tTtï>«. éTÇ* *»,*><>. i *4 f-sr,; ffni' * tieÊr f.>t,kfwbyìsd 

fsìnnit sig stå i motsatsställning till ssyeket at&ea ginger biand âet 

egna förbundens mtJ&smx- «'-ver ««leki id a iacKtiga tv^g/sr. 

X «»röstningen om stupir lar be tjw-i^ai.» l i&S* ros tacts 61 procent av de 

berörda »edl«aa»artÄ oefe 88 proeeat uv <i« röstande e»ot avtalsfJJrslaget 

(TEA nr 6/185*)« Avtalet slots Hmè «v Trans|Kìsrti»»betare^rb«Badsts sty» 

reis« i kraft av dess stadgefSsta vetoritt, I oaröstaingen o® skogsav

talet 1962 röstade 63 procent «v de berörda wedlewsama och 8ft procent 

av de rÖstas«ie eaot avt«l»för »laget C SÌA î4t* £ och S/1%2}« Skogsarbete 

reffirtnixxtets styrel«« »1st Sndâ avtalet efter «a owöstaiag i fSrteds« 



73 

styrelsen, som delade denna i lika delar for och emot. Ordförandens ut

slagsröst avgjorde. 

På liknande sätt kan de senast® år«ns stora strejker - i malmfälten 

1969/70 och i skogen våren 1975 - sägas ha demonstrerat skarpa menings

brytningar mellan medlemmarna och de exekutiva organen i förbunden över 

bestämda fackliga frågor. 

För att klart se vidden av problematiken bör man också ta hänsyn till 

att bakgrunden till meningsbrytningar av det slag som nämnts ovan inga

lunda alltid endast står att finna på förbundsplanet. I samband med upp

görelsen i skogskonflikten 1962 torde påtryckningar från landssekreta

riatet ha spelat roll. Förbundsordföranden Charles Winroth skrev nämli

gen: 

"Att etablera en arbetsmarknadskonflikt utan huvudorganisa
tionens moraliska och ekonomiska stöd är i synnerhet för 
skogsarbetarna ett äventyr...Man skulle varken få sympati 
från den övriga fackföreningsrörelsen eller den allmänna 
opinionen." (SIA nr 9/1962, sid 12, jfr Holmberg sid 174) 

Det förefaller som om händelserna i samband med avtalsuppgörelsen inom 

Pappers 1951 skulle ha en liknande bakgrund. Omröstning hade genomförts 

bland medlemmarna (se bl.a. SIA nr 5/1951, sid 9). Någon redogörelse 

för omröstningsresultatet har jag emellertid inte kunnat finna i för

bundstidningen. Arbetare vid pappersbruket i Hörnefors, med vilka jag 

diskuterat delar av avhandlingens tema, hävdar att omröstningen ledde 

till att avtalsförslaget förkastades. SIA nr 11/1951 förefaller bekräf

ta detta, när den skriver att: 

"Det bör nog också anses tillhöra de negativa sidorna i årets 
avtalsrörelse när vissa fackförbund genom sin förhandlings
ledning och förbundsråd enhälligt tillstyrkt vissa medlings
förslag men medlemmarna sedan röstat nej ; nya förhandlingar 
sedan upptagits och mindre förbättringar i de ursprungliga 
förslagen kunnat ernås. Det är givet att en sådan förhand
lingsordning icke ökar förtroendet för den fackliga ledningen." 
(a.a., sid 9) 

Om uppgörelsen i denna papperskonflikt skriver Holmberg: 



"Gent»»ot pappersindustriarbetareförbundet, där motpartens 
foretag hade upplevt ytterst stora vinstökningar under Korea
krisen, fick LO använda sitt konstitutionellt kraftigaste 
vapen - nämligen att hota med indragning av allt ekonomiskt 
och moraliskt stöd i händelse av strejk - för att få förbun-

(Holmberg, P. "Arbete och 

Exakt hurudana de formella och informella relationerna är mellan LO:s 

ledning och förbundens styrelser, resp. mellan LO:s ledning och rege

ringen, står kanske inte på alla punkter helt klart för medlemmarna, 

I Korpi's undersökning i Metall ställdes emellertid en fråga om för

hållandet till regeringen. 57 procent av de svarande bedömde att deras 

förbundsledning "säkert" eller åtminstone "kanske" tar alltför stor 

hänsyn till vad man tycker inom regeringen (Korpi, sid 216). 

Åsiktsbildningen i fackligt politiska frågor: några slutsatser 

Det torde av det ovanstående vara klart att åsiktsbildningen i olika 

fackligt politiska frågor i inte ringa utsträckning följer andra lin

jer än de konventionellt partipolitiska. 

Samma sak visas även av att medlemmarna i stor utsträckning kan tänka 

sig att rösta på kandidater till ledande organ, som har en annan parti

politisk uppfattning än de själva. I Lindblads undersökning i Kommunal 

kunde 49 procent "måhända" eller "gärna" tänka sig att göra detta (46 

procent kunde aldrig tänka sig att göra det) (Lindblad, sid 485, tabell 

168). I Joelssons undersökning i Elettan kunde 80 procent av medlemmarna 

tänka sig att rösta på en kandidat med annan partipolitisk uppfattning. 

Det är här givetvis helt omöjligt att säga om skillnaderna mellan 

Lindblads och Joelssons resultat avspeglar någon förändring i medlem

marnas inställning till denna fråga, eller om den avspeglar skillnader 

som kan råda mellan olika förbund. 

Ovilligast att rösta på en kandidat med annan partipolitisk uppfattning 

var, enligt Lindblads resultat, de starkt övertygade socialdemokraterna. 

34) Jämför här även Gösta Rehn i "The annals of the American Academy 
of Political and Social Sciences", March 1957, sid 104 
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Dessa olika förhållanden visar tillsammans att den majoritetsställning 

som socialdemokraterna har i partipolitiskt avseende i de fackliga or

ganisationerna inte kan tas till intäkt för att de exekutiva organen 

i LO och förbunden skulle vara representativa för medlemmarnas uppfatt

ningar i fackligt politiska frågor i motsvarande grad. Över olika en

skilda fackligt politiska frågor kan i stället mycket betydande menings-

skiljaktigheter förekomma mellan medlemskollektiv och exekutiva organ. 

Medlemsuppfattningar om hur beslut om avtal bör fattas 

Medlemmarnas uppfattningar om hur beslut om avtal bör fattas torde få 

ses mot bakgrunden av att det i praktiken kan råda högst betydande me-

ningsskiljaktigheter inom de fackliga organisationerna om vad som ut

gör ett "godtagbart" eller "bra" avtal. I undersökningen bland gruvar

betare i malmfälten efter strejken 1969/70 ansåg 88,6 procent av de sva

rande att avdelningsmötet borde besluta om avtals godkännande. I Elettan 

ansåg 87 procent att facket borde använda beslutande omröstning i av

tal sfrågor. 

Frånvaro av protester en indikator på åsiktslikhet? 

Hur kan frånvaro av protester från medlemmarna tolkas? Är det korrekt 

att tolka det som uttryck för att allt i stort sett är bra, dvs som ett 

gillande eller godtagande av den genomförda politiken? Så vill man gi

vetvis gärna se saken från ledande håll. Denna tolkning har av Arne 

Geijer formulerats så att de som inte går på mötena är nöjda, och av 

Gunnar Sträng så att hälsan tiger still. 

Frågan om vad frånvaro av protester uttrycker kan emellertid inte av

göras utan att man tar hänsyn till maktförhållandena inom organisationen. 

I organisationer med en väl fungerande inre demokrati kan frånvaro av 

protester tas som uttryck för (ett ordlöst) gillande eller godtagande 

av den förda politiken. I samma grad som den inre demokratin försvagas 

blir det emellertid alltmer oklart vad frånvaro av protester är uttryck 

för. Det kan vara uttryck för gillande, likaväl som för liknöjdhet. 

Det kan även rymma en passiv protest i brist på uppfattade alternativ 

och medel att komma tillrätta med den genomförda politiken. Det kan gi

vetvis på samma gång vara uttryck för samtliga dessa hållningar i en 

kombination som inte kan avgöras utan närmare undersökning. Med den makt-
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struktur som råder inom LO och de LO-anslutna förbunden är det uppenbart 

att enkla tolkningar av frånvaro av protester, som en indikator på att 

allt i stort sett är bra, inte kan upprätthållas. Dessutom uppvisar med

lemmarnas hållning ju int« en kontinuerlig frånvaro av protester. 

Det mönster som medlemmarnas hållning till de fackliga organisationerna 

uppvisar torde snarare vara ett uttryck för dels hur de uppfattar makt

strukturen, och dels missnöje som konkretiseras över vissa bestämda 

frågor. Längre perioder med tämligen låg aktivitet avlöses av snabbt 

uppflammande aktivitet över enskilda konkreta frågor och vid tillfällen 

där medlemmarna uppfattar en möjlighet att driva igenom sin uppfattning 

eller på annat sätt påverka förloppet. Denna uppflammande aktivitet sö

ker sig delvis fram över vägar som formellt står medlemmarna till buds, 

bl.a. under avtalsrörelserna i form av möten om avtalskrav, val av re

presentanter i avtalsråd i vissa avdelningar m.m. Den kan också söka 

sig fram efter vägar som helt eller delvis går via sidan av dem som 

formellt tilldelats medlemmarna, bl.a. i form av icke sanktionerade 

strejker, både lokalt och i större skala. 

Detta mönster innebär givetvis inte att allt uppfattas som dåligt av 

medlemmarna. Det skulle vara en förhastad slutsats. Den fortsatta och 

ökade medlemsanslutningen visar på motsatsen. Men den relativa frånva

ron av mera spektakulära protester, tillsammans med den förhållandevis 

låga reguljära aktiviteten, kan inte tas till intäkt för att allt upp

fattas som bra, dvs som indikatorer på en långtgående åsiktslikhet. 

Det slagets hypoteser är klart ohållbara. Empiriska indikationer på 

ihållande åsiktsdivergenser föreligger också i form av löneglidning 

till den grad denna uttrycker resultaten av lokala uppgörelser utöver 

de centrala avtalen. 

5. Sammanfattning: tendenser hän mot demokratisk eller byråkratisk 

centralism? 

Vilken riktning eller tendens hade 1941 års stadgeförändring? En samman

fattning av vad förändringen innebar på olika nivå inom organisationen 

ger vid handen att 

LQkSlt var förhållandena fortfarande formellt fullt demokratiska inom 

de lokala organisationernas ram. Detta gällde förhållandena i klubbar, 
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sektioner och den "gamla" form av "småavdelningar", som då var förhär-
35) 

skande. (De s.k. storavdelningsreformerna har här senare innôburit 

inskränkningar i de lokala medlemskollektivens möjligheter till kontroll 

over de lokala besluten. Enligt Huvudavtalets Kap. II skall lokal för

handling, för att erkännas som sådan, föras under medverkan av "lokal 

organisation". Med "lokal organisation" avses, enligt en protokolls

anteckning, instansen närmast under förbundet, dvs storavdelningen i 

de fall sådan införts /praxis kan i vissa fall medföra undantag häri

från/. I en del förbund tillsättes numera de "lokala" ombudsmännen av 

förbundets styrelse i stället för att, som tidigare, väljas av den 

lokala avdelningen. Så är exempelvis förhållandena inom Metall. Dessa 

förändringar har sålunda stärkt förbundsstyrelsens kontroll över de 

lokala förhandlingarna. Det slutliga beslutet om godkännande även av 

lokalt avtal fattas av förbundets styrelse. /Se bl.a. Huvudavtalet, 

Kap. II, § 3; Sölvén, A. "Huvudavtalet", sid 140; samt normalstadgar 

eller förbundsstadgar, exempelvis för Metall, avsnittet om lokala för

handlingar./). 

Reellt utnyttjas inte alltid de demokratiska möjligheterna fullt ut av 

medlemmarna. Här kan också kritik förekomma mot praxis från en del 

lokala styrelser. 

På fscfeu33à§DÌYÌ. Kongressvalen var fortfarande formellt demokratiska. 

Reellt utnyttjas dock kongressvalen, som framgått av olika uppgifter, 

i relativt ringa grad av medlemmarna. Någon mer aktiv strävan från LO:s 

eller förbundens sida att råda bot på dessa förhållanden har jag inte 

kunnat finna exempel på. (Med stöd av stadgarna förrättas numera i vis

sa förbundsavdelningar kongressvalen vid representantskapsmöten i stor

avdelningarna. Denna stadgemässigt medgivna praxis minskar givetvis med

lemmarnas möjligheter att utöva inflytandet över kongressemas samman

sättning. Stadgemässiga möjligheter till detta finns bl.a. i Kommunal 

och Byggnads.) 

Vetorätten innebar formellt en betydande inskränkning av medlemmarnas 

kontrollmöjligheter. Innebörden är den att förbundets styrelse ges den 

formella rätten att, även gentemot en majoritet av förbundets medlemmar, 

35) Uppgifter om den lokala aktivitetens omfattning finns bl.a. hos 
Lindblad, sid 411, Björklund, sid 385 
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fatta det avgörande beslutet i samtliga viktiga med en avtalsrörelse 

förbundna frågor. I konsekvens härmed har eventuella avtalsomröstniagar, 

liksom även s.k. avtalskonferenser och liknande, endast rådgivande sta

tus. 

Ser man till de konstitutionella kontrollmedel som efter 19U1 stod med

lemmarna till buds, inskränktes deras kontrollmöjligheter över förbun

dens exekutiva organ och deras fackliga politik avsevärt. Kontrollmöj

ligheterna kunde nu endast avse val resp. avsättning av representanter, 

däremot inte viktiga konkreta tillämpningar av den fackliga politiken. 

Som enda maktmedel skapar möjligheterna till val resp. avsättning en 

hel del problem för medlemmarna på grund av sin trubbighet och svårig

heten att nyansera reaktionerna. Medlemmarnas möjligheter att utöva en 

verkningsfull kontroll av den egna organisationen och dess politik 

blev därmed avsevärt beskurna. 

Reellt genomförs numera avtalsomröstningar ytterst sällan. I de fall 

de genomförs, följs i många fall "råden" från medlemmarna, dock inga

lunda alltid. Vetorätten tillämpas sålunda med en viss försiktighet, 

helt i enlighet med synpunkter från LO-kongressen 1946 (protokollen, 

sid 115). Den realpolitiskt motiverade försiktigheten i tillämpningen 

av dessa förbundsstyrelsernas formella befogenheter gör givetvis inte 

förhållandena i princip mer demokratiska. Vetorätten fastlägger ju 

principerna för hur meningsmotsättningar mellan medlemskollektiv och 

exekutiv skall lösas. Exekutiven har överordnats medlemskollektivets 

i omröstning uttryckta vilja. Det är de fall där skarpa meningsskilj-

aktigheter råder mellan medlemskollektiv och exekutiv som härvid är de 

principiellt viktiga. Där har också exekutivens maktställning demon

strerats i praktiken i flera fall. 

Ser vi till helheten har sålunda, genom utvecklingen under 30-talet och 

19m års förändring av LO:s stadgar, de numerärt sett mindre represen

tativa förbundsstyrelserna givits formellt företräde före de numerärt 

sett mer representativa avtalsomröstningarna. 

Inskränkningarna i medlemskollektivens kontrollmöjligheter reducerade 

de exekutiva organens representativitet i vad jag kallat strikt demo

kratisk mening. Förekommande åsiktslikhet kan därefter blott i reduce

rad grad ses som uttryck för medlemmarnas kontroll. 
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På LO-nivå. Som visats har LO:s ledning i och med stadgeforändringen 

givits omfattande formella befogenheter. Detta var den mest genomgri

pande förändring som 1941 års kongress medförde. Denna utvidgning av 

LO:s centrala befogenheter motsvarades på intet sätt av någon ökning 

av medlemskollektivets kontrollmöjligheter. På förbundsnivå reducera-» 

des samtidigt, som ovan nämnts, kontrollmöjligheterna för medlemmarnas 

del. Med reducerade möjligheter till kontroll över organisationernas 

exekutiva organ och den konkreta fackliga politiken reduceras också 

landssekretariatets representativitet i strikt demokratisk mening. 

Eventuell åsiktslikhet kan därefter blott i reducerad grad vara pro

ducerad av medlemmarnas kontroll av den egna organisationen. Samtidigt 

representerar landssekretariatet numerärt, enligt gjorda uppskattningar, 

blott en mindre del av LO:s samlade medlemstal. I strikt numerär mening 

utgör landssekretariatet sålunda en minoritetsregering. Sven om dessa 

numerära representationsförhållanden sannolikt inte ger en korrekt av

spegling av det potentiella stöd landssekretariatet kan ha för vissa 

delar av sin fackliga politik, leder den dock till slutsatsen att lands

sekretariatets representativitet för medlemsuppfattningarna i flera av

seenden måste bedömas som tveksam och obestyrkt. 

Landssekretariatets vidgade befogenheter utnyttjas numera i stor ut

sträckning i samband med de centrala avtalsförhandlingarna till att 

sluta normgivande avtal. Dessa avtal har formellt status av rekommen

dationer till de olika förbunden. Deras reella status är dock betydligt 

starkare, beroende på LO:s omfattande befogenheter gentemot olika en

skilda förbund (se bl.a. LO:s stadgar §§ 11:8, 14:1 och 15:2-3 och 8). 

Formellt utövar landssekretariatet sina befogenheter såsom represen

tant för den samlade fackföreningsrörelsen, dvs i grunden såsom repre

sentant för majoriteten av de 1,8 miljonerna anslutna medlemmar. Reellt 

är dock täckningen för dessa anspråk mindre starka, dels på grund av de 

numerära representationsförhållandena, dels på grund av oklarheterna i 

till vilken grad som landssekretariatet reellt representerar medlemsupp-

fattningarna i vissa konkreta ställningstaganden, och dels på grund av 

medlemskollektivets reducerade möjligheter att utöva kontrollen av de 

exekutiva organen i organisationen. 

Åsiktslikhet förekommer, trots dessa numerära och konstitutionella bris

ter i representativiteten, men denna åsiktslikhet kan alltså inte mer än 

till en mindre del antas vara producerad av medlemskollektivets kontroll. 
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Detta innebär också att påvisad åsiktslikhet i fråga om mer allmänna 

ställningstaganden kan visa sig vara åtminstone delvis skenbar i sam

band med olika konkreta uppgörelser. 

Jag anser det därmed vara klart motiverat att tendensen i 1941 års för

ändring av LO:s stadgar innebar en byråkratisk centralisering av LO. 

Förändringen innebar én förstärkning av de exekutiva organens ställ-

ställning och en försvagning av medlemskollektivets kontrollmöjligheter. 

Förekommande åsiktslikhet i organisationen får därmed i motsvarande 

grad ses som uttryck för demofili, eller välvilja från de ledande orga

nens sida, snarare än en utvecklad medlemskontroll av de exekutiva orga

nen. Medlemmarnas möjligheter att försäkra sig om att åsiktslikheten 

också varaktigt består över tid har reducerats. 

Min bedömning av vad utveckligen innebar står här i motsättning till 

exempelvis Bo Carlsons bedömning. Han skriver: 

"Centraliseringen inom fackföreningsrörelsen har gått paral
lellt med en reell vidgning av medlemmarnas möjligheter och 
kanske också förutsättningar att utöva inflytande...Besluts
processen i samband med tillkomsten av nya avtal har otvivel
aktigt centraliserats stadgemässigt under denna period. Sam
tidigt har man emellertid förstärkt möjligheterna för de 
lokala organisationerna att utöva sitt inflytande. Avtals
konferensernas arbetsmöjligheter har framförallt förbättrats 
men också i övrigt har avdelningarnas och de enskilda medlem
marnas vägar till de beslutande instanserna gjorts mer lätt
tillgängliga." (Carlson, B., sid 148) 

Korrekt är att "andra vägar" att "utöva inflytande" har utvecklats. 

Men dessa andra vägar har utvecklats inom ramen för en organisation 

där de avgörande besluten förlagts hos de exekutiva organen. Det torde 

ge en mer korrekt bild av förhållandena om man talar om de nya vägarna 

för medlemsinflytandet såsom en utvidgning av deras möjligheter till 

rådgivning till de beslutande organen. Det lösliga begreppet "inflytande" 

döljer här den förskjutning uppåt som skett med beslutsrätten. 
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III GENOMFÖRANDET AV STADGEÄNDRINGEN I LO 1941 

Själva sättet att geaonsföra stadgeändringen i LO 1941 kan behöva upp-

märksanaias. Även «a Usare eoa Ir anse sed sig i bedömningen att «tadge-

förändringen ut>riur^: e*'-.r ste*. i hyi iVrirsjtrde riktning» kan tänkas 

invända att denna. fSrtndring i alla fall genomfördes med medietraaraas 

stod. LO:s stora stadgeförändring 1941 skulle i så fall fogas till 

gruppen av exefirpel på demokratiskt införda fåtal»välden - eller i alla 

fall utgöra exempel på en fSylßdriRg tmå såd«n tendens. .. 

Det Sr inte enbart vikten att undersöka till vilken grad ovanstående 

invändning är hållbar» so® gör det intressant att studera hur stadgeför-

ändriagen genomfördes«. Ett noggrannare studium av sättet- att genomföra 

den ger även ett praktiskt åskådningsexempel på hur man från ledande 

håll tänkte sig att des&kvatl och nedleosinflytaadfi skulle yttra sig 

inom LO. 

En fullständig analys av förloppet är utesluten av praktiska skäl» En 

sådan skulle bl .a fordra ers genomgång av fackförbunds"- och dagpnswssens 

(främst den socialdemokratiska) behandling av stadgeförslaget« Någon 

sådan utredning kan jag inte gora inö» ramen fSr detta avhandlingsar- . 

bet®. De uppgifter jag funnit torde dock råcka för att teckna en grov 

skiss över hur stagdeförandringen gick till i - stora drag» och framför

allt vilka förutsättningar- medlemmarna hade att påverka forändringen. 

Några sakuppgifter 

Vissa sakuppgifter kan jag redan inledningsvis ge. Stadgeförändringen be

handlades på ett sitt soi h inte formellt stod 1 strid aed LO;s stadgar. 

FerotonœannakGsœittêtts utredning behandlades.som motion till Lö:s kon

gress och utsändes i enlighet med stadgarna § 10:6 till de anslutna för

bunden och avdelningarna senast 6 veckor före kongressen (jfr bl a 

August Lindberg vid representantskapsmötet den 10-12/6 1941, proto

kollen, sid 136)» Ätt ut redningen utsändes till förbunden innebar 

dock ej att dessa gavs formella-möjlighet att yttra sig såsom för

bund, (Jfr August Lindberg vid LÓ-kongressen» 1941, protokollen, 

sid 255, samt Oljelund» sid 5.) 
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Ingen direkt anmärkning har riktats mot frågans formella behandling, 

även om sättet att genomföra stadgeändringen kritiserades vid kongres

sen. I stadgarna finns heller ingen bestämmelse som direkt föreskriver 

särskild behandling av vissa slags frågor. 

Kongressen 1941 stödde femtonmannakommittens förslag. Efter en del 

mindre förändringar röstade 320 för förslaget, 17 emot, 15 avstod, 

från att rösta och 11 var frånvarande (protokollen, sid 449). 

1. Frågans stadgeenliga behandling 

Femtonmannakommittens förslag till förändring av LO:s stadgar behandla

des, som nyss nämnts, inte i strid med de gällande LO-stadgarna. Inga 

stadgevidriga åtgärder vidtogs alltså. 

Mer än detta kan emellertid sägas i saken. De gällande stadgarna rymde 

också andra möjligheter att behandla frågor.Extra kongress var också 

en stadgeenlig möjlighet (jfr bl a förslaget till hur femtonmannakom

mittens förslag skulle behandlas i motion nr 224 vid LO:s kongress 

1936), liksom bordläggning av frågan fram till nästa ordinarie kongress 

(vilket bl a föreslogs av opponenterna Cruse och Linde vid kongressen 

1941, dock utan att utesluta möjligheten av extra kongress inom ett år). 

En extra kongress, eller bordläggning -av frågan till nästa ordinarie 

kongress, hade förlängt den tid under vilken frågan hade kunnat föras 

ut till medlemmarna i förbunden. Därmed hade möjligheterna för dessa att 

ta del av den föreslagna förändringen och påverka dess behandling avse

värt förbättrats. Av flera tänkbara stadgeenliga alternativ valdes så

lunda ett som medgav synnerligen ringa möjligheter att föra ut frågan 

till de 975 000 medlemmarna. 

Formell grund att underkänna det sätt på vilket frågan behandlades på 

saknas sålunda, men var sättet att behandla den verkligen demokratiskt 

i tillräcklig grad blott för att det inte öppet stred mot stadgarna? 

Stadgarnas olika formella möjligheter användes ju så att huvuddelen 

av de 975 000 medlemmarna i praktiken ställdes utanför frågans behand

ling. Stadgarna tolkades sålunda synnerligen snävt, sett från medlem

marnas sida. 
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Sakligt grundade skäl kunde anföras för ett annat val bland de stadge-

mässiga möjligheterna att behandla frågan, bl a dess omfång och vikt 

samt dess följder för medlemmarnas möjligheter att i fortsättningen 

utöva kontroll och inflytande över de exekutiva organen. 

2. Kongressens stöd till femtonmannakommitténs förslag 

Frågan om LO-kongrecsens stöd till femtonmannakommitténs förslag kräver 

en mer utförlig behandlings Som ovan nämnts stödde kongressens över

väldigande majoritet förslaget. Men vilka kan kongressen ha represen

terat i denna fråga? Formellt finns give.v Is ett enkelt svar på den 

frågan: kongressen var vald av medlemmarna och representerade därför 

dessa. Reellt var dock representationsförhållandena mer problematiska 

än så. 

Kongressens numerära representativitet 

Jag har tidigare redogjort för en del mått på, och försök att beräkna 

och uppskatta deltagandet i de val som utsåg ombuden till LO: s kongress. 

Numerärt kunde LO-kongressen i strikt mening inte göra anspråk på att 

representera mer än en mindre andel av förbundens samlade medlemstal 

på cirka 975 000 vid denna tidpunkt (se närmare denna delrapport» sid 

56 ff). Dels var deltagande i direkta val av delegater till LO:s kon

gress i en del fall synnerligen lågt. Dals skedde valen av kongressdele 

gater i stor utsträckning medelbart, dvs på så sätt att representanter 
36 valde representanter. 

36) Detta var också fallet på 40-talet, vilket bl.a. Lindberg påpekade 
vid representant skansmöt et den 12/6 194-1: 

.'.'för övrigt fövoiĝ u-.' n,-d c'.n v v rklii.g vara organisationer 
nu har, valen av ombud vid landsorganisationens kongress numera 
inte på möten, så att man kan på basis av den diskussion som 
där förts rörande motionen och förslag till kongressen, för
rätta valen av kongressledamöter, utan dessa väljas ju numera 
i mycket stor utsträckning genom medelbara val." (Protokollen, 
sid 137) 

Övergång till medelbara val av delegater till LO-kongressen pågick 
även under 1941, att döma av uppgifter i Norrskensflamman. Enligt 
tidningens nummer för den 2-9/6 1941 övergick Skogs- och Flottnings-
arbetareförbundet detta år från direkta val till att välja ombuden 
på förbundets kongress. 
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Den grupp som engagerades i valen av delegater till LO:s kongress mot

svarade, enligt gjorda försök till beräkningar och uppskattningar, till 

omgånget ungefär den grupp som hade förtroendeuppdrag inom de anslutna 

förbundens lokala organisationer. Åtminstone torde denna kategori ha 

utgjort kärnan eller merparten av dem som utsåg LO-kongressens delegater. 

Redan numerära representationsförhållanden av denna storleksordning gör 

givetvis LO-kongressens sakliga representativitet för medlemsuppfatt-
37) 

ningarna i den aktuella stadgefrågan tveksam. 

Kongressens sakliga representativitet 

Det är givetvis inte helt uteslutet att en kongress baserad på en smal 

aktiv valmansbas ändå i en speciell viktig fråga, genom extraordinära 

åtgärder, kunde se till att dess sakliga representativitet för uppfatt

ningar bland medlemmarna var betydligt bättre än den de numerära för

hållandena ger anledning bedöma. Några extraordinära åtgärder av det 

slaget vidtogs emellertid inte. 

Ifråga om femtonmannakommittens utredningsförslag och förslaget till 

ändring av LO:s stadgar måste emellertid LO-kongressens sakliga repre

sentativitet för uppfattningar åtminstone nedom förbundsstyrelsenivån 

bedömas som tveksam. Det sätt på vilket utredningsförslaget fördes 

ut gav nämligen medlemmarna ytterst begränsade möjligheter att sätta 

sin in i förslaget och komma till tals. 

Distribution av femtonmannakommittens förslag 

Femtonmannakommittens förslag torde ha varit klart i manuskript i februari 

1941 (förordet har daterats den 12 februari). Till landssekretariatet 

hade förslaget lämnats som manuskript inför mötet den 17 februari 

37) Frågan är om inte en aktiv valmansbas för LO:s högsta beslutande 
organ på uppskattningsvis 8-15 procent av LO:s samlade medlemstal 
borde anses alarmerande, speciellt med tanke på utvecklingen av de 
centrala representantorganens befogenheter. Detta låga deltagande 
kan ju heller inte enbart förklaras av att valen skedde medelbart, 
eftersom e>eapel från direkta val i grundorganisationer (avdelningar) 
visat att deltagandet där kunde vara synnerligen lågt. 
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1941 (Landssekr prot, sid 49). Sekretariatet beslöt trycka så stor 

upplaga att "förbundens samtliga funktionärer, förbundsstyrelse-

ledamöter och kongressombuden kunna erhålla ett exemplar vardera" 

(ibid, sid 49). Detta bör ha krävt en upplaga pâ 1 500 - 2 000 ex. 

Med normal produktionstakt bör den ha legat distributionsklar kring 
38 ) 

månadsskiftet mars-april. Typograftidningen omtalade också den 

19/4 att kommittén "nu" till landssekretariatet avgivit sitt betän-
o 39 ) 

kände i en volym på 300 trycksidor. 

Albin Lind hävdade vid kongressen i september att kongressdelegaterna 

haft i runt tal 4- månader på sig att tränga in i kommittibetänkandet~ 

(kongressprotokollen, sid 224). De skulle sålunda ha haft tillgång 

till materialet från och med början av maj månad. Detta bör ha varit 
40) 

möjligt, givet att distributionen fungerade. 

Den 21 april beslöt sekretariatet låta trycka "ytterligare 2 000 

exemplar". Dessa skulle ställas till förfogande för "organisationer, 

institutioner och enskilda personer, som äro intresserade av det

samma" (landssekr prot, sid 132 f). Denna upplaga bör ha varit dist

ributionsklar i början av maj. 

Den 16 juni beslöt sekretariatet slutligen att trycka en upplaga om 

25 000 ex "av vilket ett ex skulle tillställas varje avdelning och 

verkstadsklubb" (landssekr prot, sid 184). Detta material skulle 
41) 

vara distribuerat senast 25 juli. 

38) Evangelii Press i Örebro har på min begäran sökt bedöma den tid 
ett större tryckeri med dåtida teknik kan ha begärt för att genom
föra uppgiften. MånEa faktorer är dock okända. Med stor insats 
av personal och maskiner kan produktionstiderna ha varit kortare. 

39) Sigvard Cruse från Typografförbundet satt i landssekretariatet. 

40) Vid LO:s rep skapsmöte den 10-12 juni uppgav 0 Ljungqvist från 
målarförbundet att han fått förslaget "för kort tid sedan". 
Helt tycks distributionen sålunda inte ha fungerat. 

41) Stadgarna § 10:6. August Lindberg vid LO:s rep skapsmöte den 
10-12 juni, protokollen, sid 136. 
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Möjligheter att yttra sig över femtonmannakommittêns förslag 

Betydligt mer begränsade än distributionen var möjligheterna att 

yttra sig över femtonmannakommittêns förslag före beslutet vid LO:s 

kongress 1941, Sådana möjligheter gavs landssekretariatet och LO:s 

representantskap, däremot inte andra organ såsom ens förbundens 

styrelser (Lindberg, kongressprotokollen, sid 255, Oljelund, sid 5). 

Andra gränser för möjligheterna att yttra sig lades av de tidpunkter 

vid vilka de olika upplagorna distribuerades. I slutet av maj utlöpte 

möjligheterna att lämna in förslag till förbundsmotioner till LO:s 

kongress för avdelningarnas del (i Metall den 23 och SPIAF den 24 

maj som exempel). Den 6 juni utlöpte möjlikheterna att lämna in 

motioner till LO:s kongress (stadgarna § 10:6). De stora upplagorna 

till avdelningar och verkstadsklubbar sändes ut först i slutet av 

juli. Möjligheterna för avdelningarna att motionsvägen påverka be

handlingen av femtonmannakommittêns förslag var sålunda i praktiken 

nästan stängda (jfr motion nr 9, kongressprotokcllen, sid 86). 

Endast 14 % av upplagan trycktes före motionstidens utgång. Av denna 

del var endast hälften - 7 % - avsedd för distribution inom LO, 

och där huvudsakligen högt upp i organisationen. 

På vilka andra sätt kan då medlemmarna åtminstone ha fått kännedom 

om förslaget och dess innebörd? 

Pressens behandling av femtonmannakommittêns utredningsförslag 

Rubriken väcker kanhända större förväntningar än jag kan infria. Om 

pressbehandlingen av femtonmannakommittêns utredningsförslag har jag 

inte kunnat bilda mig något fullständigt eget omdöme. Det skulle kräva 



undersökningar av en art och omfattning jag inte har kapacitet att ut

föra inom ramen för detta avhandlingsarbete. I de fall jag under arbe

tets gång funnit exempel på hur säken behandlats har den» med några M 

undahtag, behandlats skäligen summariskt. 

Svenfek Typograftidning, som själv ägnade stor och kritisk uppmärksamhet 

åt förslaget, skrev apropå övriga fackförbunds behandling av frågan: 

"...fackförbundens egna tidningsorgan ha, med några få undantag 
nöjt sig med att omtala, att en utredning föreligger, utan att 
närmare granska densamma. På sina håll har man tagit in medde
landet i frågan från LO:s pressinformation, utan en enda egen 
kommentar. Man kanske får tolka tystnaden som ett blygt godkän
nande av allt vad de femton männen ha att säga." (Svensk Typo
graftidning 14 juni 1941, sid 385) 

I Göteborg redigerade Stefan Oljelund den socialdemokratiska Ny Tid. 

Oljelund gav även ut en mot femtonmannakommitténs förslag kritisk 

broschyr: "Fackföreningsrörelsen och demokratin". Parti- och fackför

bundspressens behandling av denna broschyr, och av femtonmannakommit-

tins förslag, bedömdes vid kongressen på följande sätt av Sven Ekström: 

"...partipressen (har) de senaste åren inte tagit upp fackliga 
problem till diskussion, utan den har endast plikttroget refe
rerat vad som kommit till uttryck från den högsta ledningens 
sida. öppen diskussion i frågorna har icke förekommit. 15-manna 
kommitténs betänkande har ju ganska omfattande refererats i tid 
ningspressen. Utvalda och väl passande brottstycken ur betänkan 
det ha offentliggjorts. Vissa facktidningar, som behandlat äm
net och som varit sympatiskt stämda mot kommittébetänkandet, ha 
också refererats i pressen. Däremot ha andra facktidningår, bl 
Byggnadsträarbetaren, på ett mycket sakligt och hovsamt sätt 
fört fram vissa betänkligheter gentemot kommittébetänkandet, 
men man har inte med ett ord i pressen omnämnt detta diskus
sionsinlägg. Redaktör Stefan Oljelund har skrivit en broschyr, 
som utgör ett mycket intressant diskussionsinlägg. Men det 
finns inte en enda partitidning eller facktidning med undan
tag av Ny Tid som har refererat broschyren." (Protokollen, 
sid 142) 1+2) 

Nu präglas givetvis Typograftidningens och Ekströms beskrivningar av 

1+2) Det bör dock uppmärksammas att Typograftidningen den 30 augusti 
1941 i en artikel tog upp Oljelunds broschyr. 
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att de ställde sig kritiska till femtonmaiinakomrnitténs forslag. Jag 

har dock själv inte, under arbetets gång, funnit exempel scan skulle 

jäva huvudtendensen i deras beskrivning. Jag har heller inte kunnat 

se att Ekströms beskrivning av pressbehandlingen bestreds vid kongres-
W)' 

sen. Med viss sannolikhet torde därför dessa inlägg ge grova hall

punkter för bedömningen av pressens behandling av kommittébetänkandet. 

Något slutligt omdöme kan givetvis först avges efter en grundlig egen 

undersökning av frågan. 

Åtminstone förefaller kritiska synpunkter på utredningsförslaget ha 

spritts endast i begränsad omfattning. 

En noggrannare undersökning av pressens behandling av femtonmannakom-

mittens förslag skulle teckna en mer detaljerad bild av medlemmarnas 

förutsättningar att bilda sig en uppfattning om den föreslagna föränd

ringen och dess konsekvenser. Även om jag på denna punkt självfallet 

saknar grund för några fastare bedömningar kan jag ändå säga att jag 

hittills inte funnit några skäl att anta att den tecknade bildens stora 

drag skulle förändras. 

Broschyrutgåvor 

Av LO utgivna broschyrer om femtonmannakommittêns förslag förefaller 

samtliga ha utkommit efter kongressen. Casparssons broschyr "Nya linjen" 

(LO:s skriftserie nr 56) har 1941 som utgivningsår. I den upplaga jag 

haft tillgång till finns ingen anteckning som antyder att det skulle 

W) Gunnar Andersson svarade vid kongressen Ekström på följande sätt : 
"Till sist vill jag säga något om det som Ekström slutade med, 
nämligen frågan om Oljelunds broschyr, som icke tillfredsstäl
lande skulle ha blivit refererad. Detta skulle kantänka utgöra 
bevis på något slags av LO:s ledning utövat tryck på partipres
sen för att undertrycka en fri diskussion. Jag tror inte att 
jag ens behöver bemöta ett sådant påstående. Det borde vara up
penbart, att när Landsorganisationen beslöt, att så långt före 
kongressen utlämna 15-mannakommittêns betänkande, så ligger re
dan däri ett bevis för att Landssekretariatet icke haft någon 
som helst önskan att undertrycka en fri diskussion kring dessa 
problem." (protokollen, sid 145) 

Andersson svarade på en annan fråga, nämligen om Landssekretariatet 
utövat påtryckningar på partipressen. 
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röra sig om någon 2:a eller senare upplaga (dvs det är rimligen en 

l:a upplaga), och den återger delar av kongressens behandling av 

femtonmannakommitténs förslag. Första upplagan av Sölvens broschyr 

"landsorganisationens nya stadgar" (LO:s skriftserie nr 59) utgavs 

1942 (förordet är daterat januari 1942). 

Den enda broschyr jag funnit, som utgavs före kongressen, Mr Olje

lunds . 

Förbundskongresser sommaren 1941 

Via diskussioner på förbundskongresser våren och sommaren 1941 kan 

kännedom om femtonmannakommitténs förslag ha sipprat ned till med

lemmarna. Samtidigt innebar dessa kongresser också vissa möjligheter 

åtminstone för kongressombuden att påverka den kommande behandlingen 

av femtonmannakommitténs förslag. Mars-augusti 1941 höll 14 av de 

46 LO-förbunden kongresser, bland dem de stora Metall och Grov- och 

Fabriks. 

I en tredjedel av förbunden kunde alltså diskussionerna om femton

mannakommitténs förslag åtminstone muntligen föras ut till delega

terna på kongresserna och påverka deras val av delegater till LO:s 

kongress. 

I övrigt är sommaren i fackligt avseende en relativt "död" period, 

vilket lade hinder i vägen för att dessa diskussioner fördes vidare 
45 ) 

ned till grundorganisationerna i förbunden. 

44) De förbund som höll kongresser denna period var Fastighetsarb 
20-22 mars, Sadelmak och Tapetserareförbundet 23-27 mars, Bryggeri-
industriarb 12-15 maj, Stenindustriarb 18-20 maj, Lantarb 15-18 
juni, Sågverksindustriarb 15-19 juni, Skogs- och Flottnings- 26-30 
juni, Metall 20-27 juli, Textil 3-9 augusti, Handelsarb 4-9 augusti, 
Sinnessjukvårdspers samt Statens sinnessjukhus ekonomipers (för
bunden sammanslogs vid denna kongress) 5-8 augusti, Pappersindust-
riarb 12-17 augusti, Murareförb 18-23 augusti samt Grov- och Fabriks-
24-30 augusti. (LO:s verksamhetsberättelse 1941, sid 23) 

45) Detta påpekades bl a av Cruse vid representantskapsmötet den 
10-12 juni 1941. Det bekräftas av en genomgång av arkiven för 
lokalavdelningar i örebrotrakten av Metall, Kommunal, Pappers-
industriarb samt Målarna för den aktuella perioden. 
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Diskussioner på basplanet om femtonmannakommitténs forslag 

Klart av motioner till LO: s kongress 1941 är att femtonmannakorr-

mittêns förslag diskuterats i vissa förbundsavdelningar. För att få 

någon uppfattning om till vilken grad och hur frågan behandlades i 

de fackliga basorganisationerna gick jag igenom en del material vid 

Folkrörelsearkivet i Örebro, De organisationer för vilka arkivhand

lingar genomgicks för perioden jan-dec 1941 var Örebro FCO, Metalls 

avd 21, AVOS verkstadsklubb, Kommunal: Sjukhuspersonalens samorg 

Örebro, SPIAF avd 52 Örebro samt Målareförb avd 6. Både medlems-

mötes- och styrelseprotokoll genomgicks. 

I Örebro FCO verksamhetsberättelse 1919-1949 omtalas icke några diskus

sioner om 15-mannakommitténs förslag. Förändringens innebörd och bak

grund sammanfattas emellertid, enligt min mening, korrekt: 

"Då 1941 års LO-kongress hade givit LO ökade befogenheter 
över avtalsrörelser, och då fackföreningsrörelsen verksam
het i större utsträckning än tidigare måste ta hänsyn till 
hela samhällets ekonomi..." (Protokoll B.*11, Vol I, a.a., 
sid 4) 

I materialet från Metall 21 eller AVOS verkstadsklubb finns inga 

tecken på att frågan diskuterats. Däremot rapporteras kongressbe

handlingen av 15-mannakommittens förslag på ett, enligt min mening, 

inte helt rättvisande sätt: "det gällde den solidariska lönepoliti

ken" (avdelningsprotokoll f metallavd 21 i Örebro 23/10 1941, 

par III d). 

I materialet från Kommunal finns inga tecken på en diskussion av 

frågan. 

I materialet från SPIAF avd 52 finns heller inga tecken på en diskus

sion av frågan. Vid ett avdelningsmöte den 9/11 1941 berättas att LO 

och ABF utarbetat en studieplan över ämnet "15-mannakommittens betän

kande" samt att Casparssons "Nya linjen" snart skall utkomma till ett 

pris av 25 öre. 

I materialet från målarförbundet finns heller inga tecken på en diskus

sion av frågan. 

Denna genomgång ger, i all sin ofullständighet, stöd för uppfattningen 

att medlemmarna i basorganisationerna (om vi undantar vissa avdelningar 

främst i de största städerna) blott i ringa utsträckning uppmärksammade 

stadgeförändringen, och dess fulla innebörd. 
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Direkta val av delegater till LO:s kontpess i en del grundorganisationer 

I vissa fall, bl.a. i en del av Metallarbetareförbundets stora avdel

ningar, valdes delegater till LO:s kongress direkt på lokala medlems

möten. Metallavdelningen i Stockholm valde sina delegater den 11-12 

juni. Metallavdelningen i Goteborg valde sina ungefär samtidigt. I ett 

fåtal fall kunde alltså valen av ombud till LO:s kongress aktualisera 

en diskussion om de förestående forändringarna längst ned i grundorga

nisationerna. Till vilken grad detta också faktiskt skedde, har jag inte 

undersökt. 

Tendenser till politiskt urval bland delegaterna till LO:s kongress 

till nackdel för representationen av oppositionella 

Resultaten av valen av ombud till LO:s kongress i Metalls avdelningar 

i Stockholm och Göteborg var: 

Stockholm Göteborg116 ̂  

SAP 1.729 2.897 

SKP 798 2.4511+7 * 

FFF 48 * 720 

(Social-Demokraten 13/6 1941) 

Jag kan inte med säkerhet uttala mig om SKP:s inställning till alla 

sidor av femtonmannakommitténs förslag. Att döma av partiets efter 

kongressen utgivna broschyr "LO:s nya program" var det klart emot 

stärkandet av landssekretariatets ställning på bekostnad av förbundens. 

Det förefaller därutöver som om åtminstone (vissa av) partiets medlem-

46) I Göteborg hade opinionen svängt till ett ökat stöd för SKP:s fack
liga politik, att döma av uppgifter i Norrskensflamman. Resultaten 
av styrelsevalen i Metalls avdelning 41 i Göteborg tidigare samma 
år visade detta. Av ca 17.000 medlemmar deltog 6.994 i valet (dvs 
drygt 40 procent mot ca 35 procent i valet av delegater till LO:s 
kongress). På socialdemokraterna röstade då 3.451 och på SKP 3.543 
mot endast 634 föregående år (a.a., 10-17/3 1941). 

47) Rösterna på SKP:s lista i Göteborg ogiltigförklarades med stöd-, av 
Metalls cirkulär nr 3. De kommunistiska ombuden ersattes med social
demokratiska. 

48) Fria Fackföreningsfolket, facklig oppositionsgrupp skapad av den 
s.k. Ström-oppositionen. 
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mar i Metall var motståndare till förbundsstyrelsernas s.k. vetorätt. 

Åtminstone är detta det intryck artiklar i Norrskensflamman våren 

1941 ger. 

Det är därför sannolikt att ogiltigförklarandet av rösterna pä SKP:s 

lista i Göteborg bidragit till att underrepresentèra en mot femtonman-

nakommittên kritisk opinion vid LO-kongressen. 

Även i Målarförbundet hade beslut fattats att kommunister ej fick inne

ha förtroendeuppdrag (Molin, sid 302). Till vilken grad detta beslut 

ledde till praktiska konsekvenser är mig inte bekant. Enligt uppgifter 

i Industria hade Kommunalarbetareförbundet i samband med finsk-ryska 

vinter-kriget 1939-40 uteslutit ett 80-tal kommunister (Industria 1941, 

sid 251. Tidningen hänvisar i sin tur till Kommunalarbetaren som källa). 

Den sammanlagda effekten av sådana åtgärder' var givetvis en tendens 

till underrepresentation av mot femtonmannakommittens förslag kritiska 

uppfattningar vid LO-kongressen. Hur stora de faktiska verkningarna 

blev berodde i sin tur bl.a. på till vilken grad som kommunisterna 

aktivt stod kritiska emot femtonmannakommittens förslag och de tenden

ser detta representerade, och på den grad till vilken politisk selek

tion av det här slaget faktiskt genomdrevs. Sådana frågor kan inte be

svaras utan ytterligare undersökningar. 

Till vilken grad SKP hade stöd för sin hållning i den här aktuella frå

gan bland medlemmarna kan heller inte avgöras utan ytterligare under

sökningar. 4 

Förutsättningarna för medlemmarna att ta del av stadgeförslaget och 

påverka dess behandling 

Förutsättningarna för de 975.000 medlemmarna i LO att ta del av femton-

mannakommitténs förslag och påverka dess behandling var som framgått av 

en rad anledningar synnerligen begränsade. Redan förslagets 

sena spridning gjorde det i stort sett omöjligt för medlemmarna i grund

organisationerna (förbundsavdelningama) att utnyttja stadgemässiga möj

ligheter att via motioner och ombudsvalen påverka förslagets behandling. 

49) Här bör kanske poängteras att oppositionen mot 15-manna kommitténs 
förslag ingalunda enbart kom från SKP. 



Enligt tillgängliga uppgifter förefaller utredningsförslaget ha 

spridits i ca 2 000 ex inom organisationen före motionstidens 

utgång. På denna punkt kan man jämföra med den behandling som i 

senare tid gavs förslagen till ny lag om arbetarskydd och skydds

ombuds ställning, samt delar av förslagen till medbestämmandelagen 

och Meidnerfonderna. fiven cm det remiss- eller rådslagsförfarande 

som där användes inte hade någon beslutande status, nådde diskus

sionen ut till oerhört mycket vidare kretsar av medlemmarna än 

vad femtonmannakommittens förslag synes ha gjort före kongressens 

beslut. 

Viss kännedom om förslagets innehåll kan därutöver, huvudsakligen 

efter motionstidens utgång, ha spridits via ombuden vid de för

bundskongresser som hölls under våren och sommaren 1941, samt i 

samband med valen av delegater till LO:s kongress bl a i Metalls 

stora avdelningar i Stockholm och Göteborg. 

Pressbehandlingen av femtonmannakommittens utredningsförslag 

förefaller av andrahandsuppgifter att dona (n b att dessa bedöm

ningar gjordes av kritiker emot förslaget) ha varit av begränsat 

djup och präglats av viss ensidighet till förmån för detta och 

till nackdel för spridningen av mot förslaget kritiska synpunkter. 

De exempel på pressbehandlingen jag sett strider inte emot huvud

tendensen i dessa bedömningar av pressbehandlingens karaktär. 
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I viss utsträckning skedde också en partipolitisk selektion av ombuden 

till LO:s kongress sä att mot förslaget kritiska uppfattningar sanno

likt underrepresenterades vid kongressen. Den reella effekten av just 

dessa åtgärder torde dock ha varit underordnad. Åtgärderna har kanske 

större intresse såsom exempel på hur man uppfattade den reella inne

börden av demokratin inom organisationen. 

Flera sâmtal jag haft med äldre arbetare, som var medlemmar och fack

ligt aktiva på lokal nivå under deti aktuella perioden, pekar hän emot 

att medlemmarna i stor utsträckning inte var thedvetha om den förändring 

som skedde. Jag har ett flertal gånger mott reaktionen att de inte viss-
50 \ 

te om att LO:s stadgar förändrades på detta sätt 1941. I de fall man 

känt till existensen av vetorätten har det oftast varit i förbund där 

befogenheterna kommit till praktisk användning. Härvid har mina infor

manter flera gånger angivit datum för vetorättens införande till den 

gång den först brukades i deras eget förbund. 

Kongressmotionerna 

Under dagordningens punkt XI förekom vid LO-kongressen 1941 36 motioner. 

Av dessa var 6-7 irrelevanta i förhållande till koirmittéförslagets hu

vudsakliga innehåll. Åtminstone 18 motioner vände sig helt eller delvis 

emot de av femtonmannakommittên föreslagna förändringarna (dvs mot en 

eller flera av följande punkter: "vetorätt" för förbundens styrelser, 

"vetorätt" för landssekretariatet ifråga om förbunds stridsåtgärder på 

grundval av 3-procentsregeln m.m., LO:s ansvar för det bestående sam

hället, sättet att genomföra förändringen). Av dessa 18 förefaller av 

motionstexterna att döma omkring hälften ha kunnat skrivits efter egen 

läsning av femtonmannakommitténs text (det kan röra sig om fler eller 

färre. Säkra bedömningar går här ej att göra). 

Ytterligare ett mindre antal motioner, det rör sig om 3-6 stycken, vänder 

sig emot tendenser som i en vidare tolkning kunde sägas vara förknippade 

med tendensen i femtonmannakommitténs förslag, nämligen om denna uppfat

tas vara en byråkratisering av den fackliga organisationen (de är emot 

att funktionärer kan väljas till kongressombud, mot att landssekretaria

tets och representantskapets delegater äger rösträtt på LO:s kongress, 

osv.). En av motionerna förespråkar solidarisk lönepolitik utan något 

angivet samband till femtonmannakommitténs förslag. 

50) Detta stödes också av min genomgång av arkivmaterial vid Folkrörelse
arkivet i Örebro 
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I den mån några slutsatser alls kan dragas av detta ringa antal motioner 

skrivna under de ovan angivna betingelserna, avspeglar de knappast något 

utbrett gillande av de föreslagna förändringarna - snarast motsatsen. 

Åtminstone torde det vara omöjligt att med hänvisning till motionerna 

hävda att medlemmarna stödde fenrtonmannakommittêns förslag. 

Slutsatser om LO-kongressens sakliga representativitet på frågan om 

femtonmannakommitténs förslag 

LO-kongressens sakliga representativitet för uppfattningår nedom för

bundsstyrelsenivån måste av en rad skäl bedömas som synnerligen tvek

sam vad beträffar femtonmannakommitténs förslag. Rimligt förefaller 

vara att anta att frågans behandling gick en stor del av de 975.000 

medlemmarna förbi; att dessa inte i nämnvärd grad uppmärksammade den 

förestående förändringen eller dess innebörd och följder, och därför 

heller inte hade någon deciderad uppfattning i frågan vid denna tid

punkt . 

För denna bedömning av kongressens sakliga representativitet talar bl.a. 

följande : 

1. utredningsförslagets ringa spridning före sommaren 1941 
2. andrahandsuppgifter om hur utredningsförslaget behandlades 

i pressen 
3. behandlingen av utredningsförslaget i olika broschyrer, av 

vilka samtliga utom en förefaller ha utkommit först efter 
kongressen 

4. de med stor sannolikhet fåtaliga möjligheterna att via 
olika förbundskongresser få kännedom om förslaget 

5. olika enskilda äldre fackligt aktiva arbetares hågkomster, 
vilka talar för att frågan blott i ringa utsträckning upp
märksammades på basplanet, åtminstone utanför de större 
städerna, samt min genomgång av arkivet i Örebro 

I den mån kritiska uppfattningar mot femtonmannakommitténs förslag vann 

spridning bland medlemmarna var förutsättningarna att göra dessa gällande 

begränsade. För detta talar följande: 

6. utredningsförslagets sena spridning, som gjorde motionsskri
vande från grundorganisationernas sida i stort sett omöjligt, 
även om de fick tillgång till det 

7. de med stor sannolikhet fåtaliga möjligheterna att via olika 
förbundskongresser påverka valen av ombud till LO:s kongress 
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8. vissa tendenser till selektion av delegaterna till LO:s 
kongress på partipolitisk grund med den effekten att mot 
förslaget sannolika kritiker (kommunister) icke erkändes 
såsom delegater 

3. Den representativa demokratin omsatt i handling 

Den vikt som tillmättes medlemmarnas möjligheter att ta del av femton-

mannakommitténs förslag och påverka dess behandling var mycket liten. 

I femtonmannakommittens utredning betonades att "det är av yttersta 

vikt, att fackföreningsrörelsens grundläggande principer komma till 

uttryck i förbundens stadgar" (utredningen, sid 207). Till de grundläg

gande principer, som på detta sätt ansågs böra uttryckas i förbundens 

stadgar, hörde just förbundsstyrelsernas s.k. "vetorätt", som gjorde 

avtalsomröstningarna formellt rådgivande (dvs icke beslutsmässiga). 

De grundläggande principer, vilka bringades till klart uttryck i 19H1 

års LO-stadgar, och sedan dess varit gällande inom organisationen, var 

sålunda väsentligen sådana att de vidgade de representativa organens 

handlingsfrihet. Någon tillnärmelsevis motsvarande vikt kan inte sägas 

ha tillmätts medlemmarnas möjligheter att utsätta de representativa 

organen för kontroll. 

Själva sättet att genomföra denna stadgeförändring demonstrerade också 

handgripligen vilken grad av handlingsfrihet de centrala representant

organen ansåg sig ha rätten att besitta. 

Representantorganens reella representativitet för medlemmarnas uppfatt

ningar behandlades i praktiken som en mycket mindre viktig fråga än sam

ma organs befogenheter över medlemmarna. 

Frågans proportioner 

LO är en organisation av synnerligen stor omfattning. Det är därför till 

viss del ofrånkomligt att frågor behandlas i representativa organ och 

blott i efterhand kommer till kännedom för medlemmarnas stora massa. Det 

är däremot inte oundgängligen nödvändigt att alla frågor behandlas på 

detta sätt. Senare tids remissförfaranden har praktiskt visat att det 

finns möjligheter att föra ut viktiga frågor till diskussion. 
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Femtonmannakommittens forslag till stadgeförändring var en fråga av 

stort format. Frågans format gör dess behandling anmärkningsvärd. 19m 

års förändring av LO:s stadgar och organisationens officiellt uttryck

ta fackligt politiska målsättning var den största enskilda förändring 

som LO dittills hade genomfört. Den rörde frågor av "grundlagskaraktär" 

inom organisationen, dvs medlemskollektivets ställning och möjligheter 

att utöva kontroll över organisationens ledande exekutiva organ och 

dess politik. 

Denna bedömning av förändringens omfång och vikt delades uppenbart av 

flera. I Social-Demokraten den 11 juni 1941 beskrevs det just då på

gående representantskapsmötet som "det viktigaste mötet under LO:s 

43 år" och samma tidning den 14 juni kallade diskussionen vid repre

sentantskapsmötet "en historisk debatt". August Lindberg bedömde hän

delsen som den viktigaste under hans tid på LO, och som en av de vik

tigaste under LO:s hela tillvaro (Ullenhag, sid 46). I tidskriften 

Industria rubricerades förändringen "landsorganisationens stora refor

mation" (Industria 1941, sid 277 ff). 

51) I LO:s inre diskussioner förekom emellertid en viss dubbelhet i 
framställningen av förändringens innebörd och räckvidd från dem 
som försvarade femtonmannakommitténs förslag. Denna dubbelhet kan 
sakligt tänkas vara grundad i olika uppfattningar om hur långt 
tillbaka i tiden som jämförelserna borde göras (jfr denna delrap
port, sid 16 ff). Taktiskt kunde strävanden att få förändringen 
att framstå som liten förklaras av strävan att underlätta dess an
tagande vid kongressen. 

Denna dubbelhet i bedömningen av förändringen kan här få beskrivas 
av förslagets kritiker. Några exempel: 

"Â ena sidan säger man, att vi stå inför ett beslut som är 
det viktigaste som landsorganisationen haft att fatta under 
hela sin historia. Â andra sidan säger man, att här är det 
inte fråga om någonting revolutionerande." (A. Karlsson vid 
representantskapsmötet den 10-12 juni, protokollen, sid 76) 

och: 
"I betänkandet upprepas ofta, att ingenting i sak kommer att 
förändras, men i vår press har det ju gång på gång påpekats, 
att 15-mannakommitténs betänkande utgör en vändpunkt för hela 
rörelsen." (Nils Pettersson vid kongressen, protokollen, sid 
210. Jfr även Carl Bengtsson, sid 211 och Nils Linde, sid 
217) 

Min egen bedömning av förändringens omfång och vikt har jag tidigare 
redogjort för. Sett över en litet längre tidsperiod utgjorde den 
ett formellt steg i en mycket genomgripande förändring av organi
sationen. 
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Mot bakgrund av frågans proportioner var dess behandling, sett från med

lemskollektivets sida, anmärkningsvärd. LO:s stadgar medgav utan tvekan 

andra sätt att behandla saken. Frågans förmat och följder för medlemmar

nas ställning i organisationen borde också rimligen ha motiverat en an

nan behandling, där synpunkter från massan av de 975.000 medlemmarna på 

ett helt annat sätt hade kunnat göra sig gällande. Detta åtminstone i 

en organisation som förklarade sig vara demokratisk just på grund av 

sitt stadgeväsen (femtonmannakommitténs utredning, sid 210). 

Vilka var egentligen medlemmar i LO? 

Begreppet LO kan stå för två saker. Det kan dels betyda hela samorgani

sationen av fackförbund, deras grundorganisationer och de (då) 975.000 

medlemmarna. Det ka* dels också ha en mer begränsad innebörd, nämligen 

topporganisationen LO, dvs påbyggnaden ovanpå fackförbunden, eller 

landssekretariat, representantskap och LO-kongress. 

Att "vara medlem i LO" kan på motsvarande sätt innebära två saker. I en 

vidare mening talar man om arbetare som LO-medlemmar om de är anslutna 

till förbund, som i sin tur är anslutna till LO. I en snävare mening 

talar man stundom om fackförbunden såsom LO:s medlemmar (eller medlems

organisationer) . 

Denna tvetydighet har inte endast språkligt intresse. Den avspeglar 

också en konstitutiven problematik. Förändringen av LO:s stadgar . 

1941 innebar att den snävare kategorin medlemmar (egentligen de exe

kutiva organen i LO och de anslutna förbunden) fick vidgade befogen

heter i sitt förhållande till den vidsre medlemskategorin. Den vidare 

kategorin medlemmar omfattades emellertid fortfarande av lydnadskrav 

gentemot de beslut som fattats av de exekutiva organen. 

Förändringen i LO och L0-förbunden under 30- och 40-talet kan beskrivas 

så att tendensen till en klyvning i två kategorier bland medlemmarna 

ytterligare vidgades, både i praktiken och i teorin. För det rimliga i 

detta sätt att se saken talar bl.a. följande: 

(1) som redan nämnts demonstrerades de exekutiva organens vidgade befogen

heter både praktiskt under den utveckling under 30-talet som föregick 

själva stadgeändringen, och formellt i och med de 1941 genomförda stadgarna. 
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(2) själva sättet att genomfora denna stadgeändring demonstrerade prak-

tiskt omfattningen av den rörelsefrihet de exekutiva organen besatt, 
• 52) 

och också ansåg sig ha självklar rätt att besitta. 

(3) den syn på kongressvalen, som i praktiken demonstrerades. Med de 

vidgade befogenheterna for de exekutiva organen och inskränkningarna 

i medlemmaraäs/arbetarnas arsenal av kontrollmedel, blev kongressvälen 

principiellt mycket viktiga. Samtidigt som de visats utgöra trubbiga 

instnühent for medlemmarnas kontroll av de exekutiva organen, var de 

de ènda återstående konstitutionella maktmedel som stod medlemmamä 

till buds. Jag har inte kunnat finna någon aktiv, medveten strävan från 

de exekutiva organens sida att bredda den aktiva valmansbas som deltog 

i kongressvalen. Snarare tolererades ju medvetet en utveckling i motsatt 

riktning, vilket bl.a. visades av Lindbergs kommentar över utvecklingen 

på denna front vid representantskapsmôtet den 10-12 juni 19H1. 53^ 

(4) Gunnar Anderssons, LO:s dåvarande andre ordförande, syn på repre

sentant skåpet s representativitet. Andersson deklarerade nämligen vid 

representantskapsmôtet dea .10-12 juni 1941 att: "representantskapet 

(måste) anses tillfredsställande företräda medlemmarnas synpunkter." 

(Protokollet, sid 88) 

Andersson satt i samma styrelse scïïi Lindberg sedan 1936 och kan ju inte 

ha varit ~ ~ .^ ^Hilka f.ô. 

52) Utifrån.en annan uppfattning om de exekutiva organens rätt till 
rörelsefrihet i sitt förhållande till medlemmarna i den vidare be
märkelsen, skrev Oljelund 19^1: 

"Med den organisationsform som kännetecknar den svenska fack
föreningsrörelsen är varje förbund (han torde avse förbundens 
styrelser. Min anm. SH) ansvarigt inför sina medlemmar. För
bundsstyrelserna kunna icke på en annan organisation överlåta 
detta ansvar utan att särskilt beslut fattats på det sätt som 
angives i förbundens stadgar. Godkännes den av femtonmannakom-
mittên föreslagna förändringen beträffande landsorganisationens 
ökade inflytande och makt. överlåter förbunden sin självbestäm-
nings-, prövnings- och beslutanderätt på landsorganisationen. 
Ett sådant överlåtande kan icke ske med mindre förbundens kon
gresser beslutat därom eller att saken avgjorts medelst allmän 
omröstning bland medlemmarna..(Oljelund, sid 29 f) 

53) Jfr not 36, sid 80. 
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klargjordes indirekt av Lindberg vid samma möte (jfr foregående punkt), 

Anderssons yttrande kan tolkas på två sätt. Dels kan han ha menat att 

representantskåpets representativitet trots en myeket smal aktiv val-

mansbas ändå var tillfredsställande. Med medlemmar skulle han då aväe 

arbetarna. Dels kan han ha menat att medlemmar i LO egentligen inte 

var de 975 000 arbetarna i grundorganisationerna, utan förbunden 

(eg förbundens styrelser i praktiken). 

Den senare av de två tolkningarna förefaller klart rimligast. Det är 

också denna som bäst överensstämmer med övriga indicier. Det reella 

förhållandet var dessutom det att representantskapet med rimlig sanno

likhet relativt väl kunde sägas företräda förbundsstyrelsernas syn-
514.) 

punkter. 

(5) August Lindbergs syn på till vilka femtonmannakommittens utredning 

kunde ha remitterats. Utsatt för kritiken att medlemmarna i LO var före

mål för ett överrumplande beslut vid kongressen 1941 genmälde Lindberg 

i sitt avslutningsanförande att utredningen, om så hade begärts, kunde 

ha remitterats till de anslutna förbundens styrelser (jfr sid 82 f). 

(6) förändringen av medlemsdefinitionen i LO:s nya stadgar. I 1936 års 

stadgar i § 1 benämndes LO "Sveriges fackligt organiserade arbetares 

centralorganisation", dvs en organisation där de sammanslutna enheterna 

angavs vara arbetare. I 1941 års stadgar benämndes LO "en sammanslut

ning av landets fackliga arbetarorganisationer". De sammanslutna en

heterna angavs där i stället vara org ani sat ioner (förbund?). 

54) En snabb överslagskalkyl kan visa det åtminstone siffermässigt rim
liga i detta. En genomgång av stadgarna för 7 LO-förbund ger ett 
genomsnitt på 15 medlemmar i förbundsstyrelserna. Räknat på de då
varande 4-6 förbunden skulle kategorin förbundsstyrelseledamöter ha 
omfattat ca 700 personer. I LO:s representantskap satt vid kongressen 
1941 104 personer, dvs motsvarande ca 5 procent av antalet förbunds
styrelseledamöter. Många av representantskapsledamöterna satt också 
i de olika förbundens styrelser. 
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Den tendens till en forskjutning uppåt av den formella och reella rät

ten att fatta de avgörande besluten som skedde under perioden efter 20-

talets slut, motsvarades även av en forskjutning av själva medlemsbe

greppet. Man tenderade att tänka på ett nytt sätt. En snävare kategori 

medlemmar, dvs de exekutiva organen i organisationerna, räknades i 

praktiken (och delvis även i teorin /tendensen att utveckla en ny med

lemsdefinition/) som medlemmar i LO vid avgörandet och besluten i vik

tiga frågor. För den vidare kategorin medlemmar, arbetarna, kvarstod 

emellertid lydnadskravet. 

Medlemsbegreppets förändring och tendensen till en klyvning i två kate

gorier medlemmar avspeglade d» maktförskjutningar uppåt som skedde 

inom organisationen. 

Stor uppmärksamhet ägnades frågan om den snävare medlemskategorins 

(de exekutiva organens) befogenheter. Ringa uppmärksamhet ägnades frå

gan om möjligheterna för den videra kategorin medlemmar (arbetarna) 

att utsätta de exekutiva organen för kontroll. Där avskaffades till 

och med direkt tidigare existerande konstitutionella kontrollmöjlig

heter (bl.a. i form av beslutande omröstningar). 

4. Sammanfattning och slutsatser 

Stadgeförändringen i LO 1941 genomfördes icke på något stadgestridigt 

sätt, men stadgarna tolkades synnerligen snävt vad gällde möjligheterna 

för medlemmarnas stora masaa att ta Gel av och påverka behandlingen av 

denna stora fråga. 

Den överväldigande majoriteten av delegaterna vid 1941 års kongress 

stödde, efter vissa mindre förändringar, femtonmannakommitténs för

slag. Kongressens representativitet för uppfattningarna nere i den 

breda medlemsbasen på frågan om stadgeförändringen torde emellertid 

kunna diskuteras. Dels vilar LO:s kongresser på en numerärt sett skäli-

gen smal aktiv valmansbas. Dels hade medlemmarnas stora massa mycket 

begränsade möjligheter att ta del av förslagets innebörd och följder 

och att aktivt ingripa 1 och påvarkc. dess formella behandling. 



102 

Frågan ställdes i detta avsnitt om stadgeförändringen genomfördes med 

medlemmarnas stod. De fakta och uppgifter jag haft tillgängliga ger 

knappast stöd för ett jakande svar på den frågan. Det torde inte kunna 

hävdas att medlemmarna stödde stadgeförändringen, åtminstone inte i 

någon mer aktiv bemärkelse. De lät den ske. Indicier talar för att många 

medlemmar inte nämnvärt uppmärksammade innebörden och följderna av den 

föreslagna förändringen. 

Denna stadgeförändring var en fråga av stort format. Detta dess format 

gör det rimligt att diskutera andra sätt att genomföra den. Det faktiska 

genomförandet exemplifierar handgripligen en tolkning av den represen

tativa demokratins innebörd som medgav de representativa och exekutiva 

skikten synnerligen stor rörelsefrihet i förhållande till medlemmarnas 

kollektiv och stora massa. 
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